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Audiência pública
define ações
contra o confisco
dos aposentados
e pensionistas
APEOESP intensifica campanha
Reunidas em audiência pública virtual promovida pela deputada
Professora Bebel na manhã de quarta-feira, 11 de novembro, mais de
500 servidores públicos, em diferentes canais, e mais de 20 entidades
representativas decidiram encaminhar ofício à SPPREV para exigir
informações sobre a situação atuarial do sistema de previdência
estadual e intensificar a luta contra o desconto previdenciário dos
aposentados.
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As entidades decidiram ainda:
 Criar o Fórum Estadual contra o Confisco dos Aposentados e
Pensionistas e Devolução dos Valores Descontados
 Realizar manifestação em frente à SPPREV, em data a ser definida
 Realizar Encontro Estadual de Servidores Aposentados e
Pensionistas, em data a ser definida.

Campanha da APEOESP
em defesa dos aposentados.
PARTICIPE
 As subsedes da APEOESP devem organizar encontros de
professores aposentados para esclarecer a categoria
sobre o confisco, informar sobre as ações da APEOESP e
intensificar a mobilização, por todos os meios, a luta pela
derrubada deste desconto e a devolução dos valores que já
foram descontados.
 As subsedes devem incentivar aposentados a veicularem
nas redes sociais vídeos de 30 segundos a 1 minuto
denunciando os descontos e relatando seus impactos na
sua vida. Os vídeos devem ser enviados por whatsapp para
11 98536-7913.
 Nas regiões, as subsedes devem organizar formas de
pressão sobre os deputados sobretudo da base do
governo, para que chegue ao governador a revolta dos
aposentados com o confisco.
 Devem ser usados todos os espaços nas mídias locais para
denunciar os ataques de Doria aos aposentados.
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Ações judiciais da APEOESP
Desde março a APEOESP vem atuando na via jurídica
contra a reformada previdência e o confisco nos salários dos
aposentados e pensionistas.
Já em março a APEOESP impetrou duas ações diretas de
inconstitucionalidade contra a reforma da previdência que
aguardam julgamento de mérito.
 Obtivemos liminar em uma das ADIN. Lamentavelmente o
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz
Fux, suspendeu a liminar concedida pelo desembargador
Antonio Malheiros neste último processo. A APEOESP e
demais entidades recorreram da decisão.
 Juntamente com AFUSE, APASE e CPP, nosso Sindicato
ingressou com Ação Civil Públia contra o Decreto 65.021,
que declarou o déficit da previdência estadual e instituiu
esse desconto. A ação aguarda julgamento.
 A APEOESP contratou um atuário que irá subsidiar nossa
luta jurídica e política para reverter esse aumento
ilegal.

Ações individuais
Os associados que desejaram devem procurar o
departamento jurídico da APEOESP para ajuizarem ações
individuais. Para este caso, estarão isentos da taxa de R$
80,00. Lembramos apenas que o despacho do juiz em ação
individual prevalece sobre o resultado da ação coletiva. Se for
desfavorável na ação individual, prevalecerá sobre eventual
decisão favorável na ação coletiva.
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#Aprova PDL 39/2020 para
anular confisco no salário de
aposentados e pensionistas
A deputada Professora Bebel, também presidenta da
APEOESP, é autora do Projeto de Decreto Legislativo (PDL)
39/2020, que torna sem efeito a declaração de déficit atuarial
publicada pelo Governo do Estado e, portanto, anula também
o desconto previdenciário nas aposentadorias e pensões.
Todas as subsedes devem desenvolver nas redes sociais
uma campanha pela aprovação do PDL 39/2020, com o
hashtag #Aprova PDL 39/2020 para anular confisco no salário
de aposentados e pensionistas .

PL 450/2020
Anteriormente, a deputada já havia apresentado o Projeto
de Lei 450/2020, que qualifica o pagamento de aposentadorias
e pensões como investimento social, impossibilitando a
declaração de déficit na previdência social (como gasto do
governo) e, portanto, a cobrança majorada de contribuições
previdenciárias.
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