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“Não venci todas as vezes
que lutei, mas perdi todas
as vezes que deixei de
lutar.”

“Enquanto houver
vontade de lutar haverá
esperança de vencer.”

(Cecília Meireles)

(Santo Agostinho)
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REVISÃO À VISTA

STJ PERMITE A INCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES A JULHO DE 1994

O

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

STJ decidiu que os segurados do INSS têm
direito à revisão do valor da aposentadoria,
considerando todo o histórico de
contribuições do segurado: atualmente, a
definição do valor do benefício considera
como linha de corte o mês de julho de 1994,
quando foi instituído o Plano Real.
O Colegiado do STJ seguiu o voto do Relator,
Ministro Napoleão Maia Filho e, por
unanimidade, concedeu a dois Recursos
Especiais, de segurados de Santa Catarina e
do Rio Grande do Sul, o direito em questão.
O Relator afirmou, em seu voto, a tese de
aplicação mais vantajosa ao beneficiário,
caso ele tenha condições de optar pelas
duas bases de cálculo.
É importante, porém que os segurados
constatem, junto a advogados, se o seu caso

é pertinente, posto que, dependendo das
circunstâncias, o benefício pode, até
mesmo, ser reduzido.
Em princípio a revisão é vantajosa para os
trabalhadores que receberam altos salários,
no passado, e tiveram a remuneração
reduzida, no final da carreira.
Os especialistas em Direito Previdenciário,
acreditam que, na maioria dos casos, o
recálculo será positivo, já que os valores
estarão
mais
aproximados
das
contribuições feitas ao INSS, durante toda
a vida laboral.
Embora a Advocacia Geral da União esteja
estudando a possibilidade de recurso ao
STF, os segurados devem se municiar de
todos os documentos necessários - VIDE
QUADRO ANEXO - para que tenham chance
de sair vitoriosos nessa batalha, posto que

o INSS, como sempre, ameaça barrar
qualquer aumento de despesa, embora a
jurisprudência já favoreça aos
aposentados e pensionistas.
A Assessoria Jurídica da ASAPREV-RJ já está
disponível para atender aos associados ou
a quem indicarem, em condições
bastantes favoráveis, sem honorários
iniciais e, somente, com o depósito de
valor para as custas e despesas
necessárias ao ajuizamento das ações.
Não deixem passar a oportunidade de
ajuizamento dessa ação, que visa ao
atendimento de direito do segurado, com
o uso de todas as contribuições que
pagou ao INSS, durante toda a sua vida.

Reginaldo Mathias
Coord. da Assessoria Jurídica da ASAPREV - RJ

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASAPREV - RJ
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos do que determina o Estatuto da ASAPREV-RJ, capítulo V, Art. 15 e 17, convocamos os associados em pleno gozo de seus direitos
sociais para A.G.O. que se realizará no dia 25/03/2020, com início previsto para às 14:00 horas em primeira chamada e 14:30 horas em
segunda e última convocação, em nosso auditório próprio no Edifício Avenida Central, localizado na Av. Rio Branco, nº 156, grupo 2021/
2024, para deliberar com qualquer quórum sobre a seguinte Ordem do Dia
a) Discutir e aprovar a gestão financeira do exercício 2019;
b) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2020

Ronaldo Menezes

Presidente

Teresa de Jesus Morais Barroso
Vice Presidente e Dir. Financeiro e Administrativo

OLHO VIVO...

O STF DECIDE...
1. A Segunda Turma do STF confirmou
decisões do Ministro Edson Fachin e
garantiu o pagamento de pensões a filhas
de servidores civis federais, maiores de 21
anos: a decisão vale, apenas, para quem não
tem emprego público e não recebe benefício
pago pela Previdência

2. Fraudadores e espertalhões vêm
interferindo no pagamento dos acordos
relativos às Ações de Cadernetas de
Poupança: esses marginais ligam para os
autores e pedem para que efetuem o
pagamento de determinado valor, por
depósito em contas correntes – R$ 2.000,00,
ou R$ 3.000,00, ou R$ 5.000,00, conforme o
caso – visando ao recebimento do valor em
execução ou acordado, de imediato.
INEFICÁCIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA...
3. A falta de funcionários, no INSS, para
atender aos milhares de pedidos de
aposentadoria, pensões ou outros

benefícios, se constitui em verdadeira
demonstração de ineficiência da
Administração Pública: primeiro, por falta
de previsão, ante o crescente número de
pedidos, em razão da Reforma da
Previdência, e, depois, pela “solução”
apresentada – como seja a contratação de
militares reformados – ao invés da
cooptação de funcionários aposentados,
da própria Previdência, já experientes
nesses procedimentos...

É DE FAZER CORAR UM
FRADE DE PEDRA...
4. A cura do câncer, conquanto não seja
matéria previdenciária, é de suma

importância, especialmente face à
gravidade dessa insidiosa doença.
Assim, é notícia importante a de que
cientistas da Universidade de Cardiff, no
País de Gales, encontraram um novo tipo
de CÉLULA T, responsável pela defesa do
organismo, que poderá atacar e destruir a
grande maioria dos tipos de câncer.
Dita célula age como um gancho que se
agarra à maioria dos cânceres, ao mesmo
tempo em que ignora as células saudáveis.
O cientista Andrew Servell, responsável pelo
estudo, informou que dita célula era
desconhecida e que pode encontrar e
matar grande diversidade de células
cancerígenas, como as presentes no câncer
de pulmão, pele, sangue, mama, osso,
próstata, ovário, rim e colo de útero.

Edifício Av. Central - Av. Rio Branco, 156, conjunto 2021/ 24 - Tels: (21)2544-3396 e 2524-0407 - Presidente: Ronaldo Menezes - VicePresidente Financeiro e Administrativo: Teresa de Jesus Moraes Barroso- Segunda Vice-Presidente: Luzia Maria Barbosa Marques - Diretoria
Eunice Araújo Pompeu Dias, José Jorge da Costa Lima, Iracema Valcacer de Melo Nunes, Luiz dos Santos e Zélia Pontes - Boletim Asaprev-RJ Editor: Maria de Fátima Malheiro (Registro Prof. 19.545) - Tiragem: 5.000 exemplares - Distribuição: Mala direta aos associados - e-mail:
asaprevrjpresidente@gmail.com
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C arnaval, a festa da carne (a palavra
carnaval deriva da expressão latina carne
levare, que significa abstenção da carne),
promete ser uma festa da pesada em 2020.
Nesses tempos de redes sociais, onde se
registra tudo nos celulares, é preciso ter
cuidado para não perder o freio e o
autocontrole para depois não ter que
arrepender-se, no pós folia, ao ver sua
imagem registrada e postada nas redes da
internet.
Surpresas como gravidez indesejada ou
contração de DSTs (doenças sexualmente
trasmissíveis) como AIDS, sífilis, HPV - que
contamina jovens, adultos e idosos - são

BOLETOS DE
COBRANÇA DA

ASAPREV

ASAPREV-RJ  

algumas das consequências dos excessos
praticados no Carnaval. Muitas vezes
acreditamos que coisas ruins só acontecem
com os outros e acabamos entrando num
frenesi onde tudo vale.
O evento parece despertar os sentimentos
mais primitivos dos seres humanos.
Sob efeito de bebidas alcoólicas,
entorpecentes e outras substâncias tóxicas,
alguns foliões comportam-se como se
estivessem em transe e acabam cometendo
algumas asneiras.
Não é ladainha contra o carnaval. É só ter
cautela. Grandes multidões costumam atrair
todo tipo de pessoa. Há quem vá por pura
diversão, mas existem aqueles que bebem
em excesso, vão armados para blocos e não
estão com espírito carnavalesco.
Não nos esqueçamos que passada a
festividade, os meios de comunicação
estampam todos os tipos de violência e
acidentes trágicos nas estradas.
Para aproveitar bem o carnaval listamos
algumas dicas para sua segurança:
- Evite excesso de bebidas alcoólicas;

- Se beber não dirija;
- Não aceite bebidas o ferecidas por
estranhos, pois podem conter substâncias
tóxicas;
- Hidrate-se com sucos naturais, água de
coco, água mineral;
- Não ande com celular à mostra e nem vá
com bolsas grandes ou mochilas, pois além
de atrapalharem chamam a atenção dos mal
intencionados;
- Ande em grupo de amigos. Sozinho você
fica mais vulnerável na multidão;
- Vista roupas leves nas crianças e procure
blocos mirins onde há muitas famílias se
divertindo;
- Não esqueça de colocar uma identificação
em seu filho;
- Não esqueça de usar protetor solar e boné.

Fátima Malheiro

Prezado associado, caso não receba seu boleto mensal, favor entrar em contato com a
associação, pois estamos vivenciando dois problemas sérios:
1º) O correio que por falta de funcionários e outras dificuldades operacionais nem sempre
entrega os boletos em tempo hábil.
2º) Os bancos criaram um catastrófico sistema de cadastramento de boletos, cujo a sigla
é
“DDA” – Débito direto autorizado, o qual tem prejudicado a arrecadação da associação e
atormentado os associados.
Em muitos casos, já registrados na associação o associado alega que não sabia de seu
registro em tal cadastro.
Assim, solicitamos que ao ser informado que se encontra em tal cadastro nos ajude a
resolver a questão procurando o gerente de sua conta para o cancelamento do DDA.

Uma escola de cidadania.
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COMO SABER A D
ATA D
A PRO
VA DE
DA
DA
PROV
VID
A?
VIDA?
benefício aprovado recentemente, ainda não
precisam fazer o recadastramento.
Aposentados e Pensionistas têm que realizar
prova de vida uma vez a cada 12 meses. A
data é definida pelo banco em que recebe o
benefício, portanto, varia de banco a banco.
Não é nenhuma regra, mas geralmente a
prova de vida pode ser realizada:

Foto:drobotdean - Freepik

Devem fazer a prova de vida 2020 TODOS

os Aposentados e Pensionistas que
recebem
pelo
INSS.
Isso,
independentemente da idade, do tipo de
benefício recebido ou da forma de
recebimento (recebem o pagamento via
conta-corrente, conta-poupança ou cartão
magnético).
Quem recebe o benefício há menos de 12
meses, ou seja, aqueles que tiveram

•

data do aniversário do beneficiário;

•

na data de aniversário do benefício
(data de concessão);

•

um mês antes de vencer o prazo da
última prova.

Os beneficiários devem se informar
diretamente com o banco pagador.
Geralmente,
os
bancos
disponibilizam um calendário da
prova de vida e fazem comunicados
por
meio
de
mensagens
informativas, disponibilizadas nos
caixas eletrônicos ou sites oficiais.
https://bxblue.com.br/aprenda/prova-de-vida-inss/

Para evitar filas os segurados são
agrupados conforme critério previamente
definido, ou seja, organizados em grupos e
por datas.
Imagem da Redação Do Jornal A Ilha – (Foto: Arte/André Félix)

HORÁRIO DE ATENDIMENT
O
TENDIMENTO
AOS ASSOCIADOS

EXPEDIENTE DURANTE
O CARNA
VAL
CARNAV

Comunicamos que o horário de
atendimento aos associados,
fornecedores e colaboradores é
de 9 horas às 17 horas.
Os funcionários e diretores
chegam mais cedo para
preparar os equipamentos e
ou tras
providencias
necessárias,
para
o
atendimento a partir das 9
horas.

Comunicamos aos associados
que nos dias 24, 25 e 26 não
haverá
expediente
na
Associação,assim retornaremos
no dia 27/02/2020.

ESCLARECIMENTO
Em razão de muitas matérias de relevância para os associados nos
vimos na contingencia de não publicar a relação completa de
credenciados.
Assim, qualquer dúvida ligar para a ASAPREV-RJ
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Saiba tudo que ela faz por você.

AÇÃ
O DE REVISÃ
O DE T
OD
A A VID
AC
ONTRIBUTIV
A
ÇÃO
REVISÃO
TOD
ODA
VIDA
CONTRIBUTIV
ONTRIBUTIVA
QUEM TEM DIREITO

1
2

Aposentados
Aposentados: Quem se aposentou pelo INSS, no prazo de 10 anos, e não teve incluídas, no cálculo de concessão do beneficio,
as contribuições feitas, antes de JULHO de 1994, vez que essas contribuições, somadas, proporcionarão um aumento na
Renda Mensal Inicial – RMI – e, consequentemente, aumento na Renda Mensal Atual – RMA
Pensionistas: Quem teve o BENEFICIO DE PENSÃO POR MORTE
MORTE, em decorrência de benefício de aposentadoria concedido no prazo de 10 anos, que não teve incluídas, no cálculo de concessão do benefício, as contribuições feitas antes de
JULHO de 1994
1994, vez que essas contribuições, somadas, proporcionarão um aumento na Renda Mensal Inicial - RMI - e,
consequentemente, aumento na Renda Mensal Atual - RMA.

DOCUMENT
AÇÃ
O NECESSÁRIA, A SER REQUERID
A EM QU
AL
QUER APS – A
GÊNCIA
DOCUMENTA
ÇÃO
REQUERIDA
QUAL
ALQUER
AGÊNCIA
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
1 - CNIS (dados cadastrais, fornecido do pelo INSS, com todas as informações do Segurado)
2 - CNIS (vínculos e contribuições de toda a vida contributiva)
3 - CAR
TA DE CONCESSÃO do beneficio (com memória de cálculo)
CART
4 - REVSIT (situação de revisão do benefício)
5 - EXTRA
TO com valor do rendimento atual
EXTRATO
6 - INFBEN (informações do benefício)
7 - CONCAL memória de cálculo do benefício
8 - CONREV informações de revisão do benefício

PROCEDIMENTOS
1 - Os documentos constantes dos itens 1 a 8
2 - Cópia da identidade
3 - Cópia do CPF
4 - Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, gás, etc.)
5 - Declaração de Hipossuficiência (para fins de gratuidade de Justiça)
disponível no escritório
6 - Procuração: modelo disponível no escritório
7 - Contrato de honorários: modelo disponível no escritório
8 - Cálculo com inclusão das contribuições anteriores a JULHO de 1994
9 - Valor das custas e despesas iniciais: R$ 250,00

ASAPREV-RJ  

Mudar sim, se for para melhor.

ESCRITÓRIO REGINALDO MATHIAS E ADVOGADOS
Av. Rio Branco, 156 – salas 2712 a 2714
Tels. 2262-3476 / 2240-6613 / 2533-0675
e-mail: reginaldomathias@rmathias.adv.br

1º Trimestre de 2020



Boletim da ASAPREV - RJ

Página 5

PASSEIO LAMBARI – MG

A SER REALIZADO NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2020
Valor: R$1.000,00
Forma de Pagamento: 4xR$250,00 no cartão de crédito
Atrativos: Equipe de recreação, dançarinos profissionais, jantares com música
ao vivo, noite italiana e festa cigana.

PASSEIO ARAXÁ- MG

A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2020
Valor: R$1.600,00
Forma de Pagamento: 4xR$400,00 no cartão de crédito
Atrativos: Baile temático, bingo dançante, dança sênior, gincanas na piscina, caminhadas,
oficinas de dança, SHOW DO ERASMO CARLOS.

Para maiores informações, ligue:
21 2544-3396 / 21 2524-0407
Página 6
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21 98521-0568 (WhatsApp)
O começo da sua vida de aposentado.

RECEBIMENT
O DE MOÇÃ
OC
ONCEDID
A PELA CÂMARA
RECEBIMENTO
MOÇÃO
CONCEDID
ONCEDIDA
MUNICIP
AL POR INICIA
TIV
A DO VEREADOR JAIR D
A MENDES
MUNICIPAL
INICIATIV
TIVA
DA
GOMES
Em Reunião Extraordinária realizada em 29 de janeiro de
2020, tivemos a honra de recebermos em nosso auditório o
vereador Jair da Mendes Gomes.
Na oportunidade, o Presidente da ASAPREV-RJ, Sr. Ronaldo
Menezes, convidou para receber a referida moção o Dr.
Reginaldo Mathias, tendo em vista sua história de participação
na Associação desde sua criação.
Após a entrega oficial da moção, Sr. Ronaldo Menezes
convidou para tirar foto os associados Antônio Carlos Corrêa
e Iracema Valcacer de Melo Nunes, também em
reconhecimento nas atividades da ASAPREV-RJ ao longo de
tantos anos.
Não podíamos deixar de registrar e agradecer a todos os
associados que de pronto atenderam ao convite para
participar da Reunião Extraordinária.
Assim, a ASAPREV-RJ demonstrou, mais uma vez, o espirito
de participação de seus associados, que de forma crescente
participam das atividades da Associação.

ASAPREV-RJ  

Uma escola de cidadania.

1º Trimestre de 2020
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www
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ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA
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