COMUNICADO PEC Nº 287/2016 E DIREITO ADQUIRIDO
Prezados Senhores Pesquisadores Científicos,
Tenho atendido muitos pesquisadores que estão preocupados com a polêmica proposta de
Emenda Constitucional n. 287/2016, conhecida como a PEC da Reforma da Previdência,
principalmente, aqueles que já podem se aposentar, porém continuam na ativa.
Dessa forma, encaminho alguns esclarecimentos para os senhores que se encontram nessa
situação.
DIREITO ADQUIRIDO – PESQUISADORES CIENTÍFICOS QUE JÁ POSSUEM
TEMPO DE SERVIÇO E IDADE PARA SE APOSENTAR DE ACORDO COM AS
REGRAS ATUAIS.
Muitos servidores já cumpriram todas as exigências para requerer a aposentadoria
voluntária de acordo com as regras atuais (vide quadro “ Regras – aposentadoria ”), entretanto
permanecem em atividade.
Nesse caso específico a PEC em seu artigo 5º assegura a concessão, a qualquer tempo, de
aposentadoria com base nos critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os
requisitos para a concessão da aposentadoria ao servidor público.
Dessa forma, a aposentadoria é e será regulamentada conforme a lei regente no tempo da
reunião dos requisitos da inatividade, mesmo que requerida na vigência da lei posterior.
Esse entendimento, inclusive, está pacificado no Supremo Tribunal Federal, Súmula 359,
veja:
“Ressalva - Revisão Prevista em Lei - Proventos da Inatividade Regulagem - Vigência da Lei no Tempo - Requisitos Necessários
Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da
inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o
militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos
necessários”
Logo, se o senhor já poderia estar aposentado e continua na ativa, fique
tranquilo, a PEC não poderá alterar o seu direito adquirido!
Quanto as demais regras, iremos nos manifestar oportunamente, visto que o PL trata-se
de propostas, sendo certo que o teor do projeto pode ser modificado!
Atenciosamente,
Helena Goldman
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