Prezado Afiliado,

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins
– SINTET, vem informar que todos os servidores públicos e funcionários públicos que
sacaram o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) nos
últimos 05 (cinco) anos e que iniciaram o serviço público antes de 05/10/1988 podem
ingressar na justiça com uma ação de cobrança do reajuste do PASEP contra o Banco
do Brasil, que não aplicou a devida correção monetária e atualização ao longo dos
últimos 30 anos.
A correção monetária do referido fundo tem gerado valores significativos aos
servidores que entraram com a ação. Como exemplo, temos servidores que sacaram
apenas R$ 452,00 de PASEP conseguiram recuperar com a ação judicial cerca de R$
45 mil reais, outros que sacaram em torno de R$ 1 mil reais, e receberam mais de R$
90 mil de reajuste.
Para análise da possibilidade de ingressar com a ação do PASEP é necessário
ter a cópia do extrato de todo período da conta PASEP emitido pelo Banco do Brasil.
O Banco do Brasil pede em média de 20 a 30 dias de prazo para entregar a
microfilmagem dos extratos da conta do PASEP.
Estando com a cópia do extrato da conta PASEP procure a sede do Sindicato
levando os seguintes documentos:
1.
2.
3.
4.

Cópia da Carteira de Identidade e CPF;
Cópia de um comprovante de residência atualizado (no máximo 60 dias);
Cópia dos últimos 3 (três) demonstrativos de pagamento;
Cópia do histórico funcional ou cópia do processo de aposentadoria, que pode
ser requerido no respectivo órgão que se aposentou (INSS, IGEPREV...).
5. Cópia do extrato de todo período da conta PASEP emitido pelo Banco do Brasil
(Microfilmagem).
Na sede do Sindicato deverá assinar os seguintes documentos:
1. Ficha de Cadastro;
2. Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios;
3. Procuração Ad Judicia;
4. Declaração de Hipossuficiência Financeira, se for o caso.

Para mais informações entrar em contato nos telefones: (63) 3225-1295 e 3213-2161
ou pessoalmente na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado
do Tocantins situado na Quadra 110 Norte - Alameda 25 - Lote 31, CEP: 77.006-148,
Palmas – Tocantins ou diretamente no escritório responsável pela ação:
Santiago & Passos - Sociedade de Advogados
End. Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 501 Sul, Lote 06, Conjunto 01,
Sala 406, 4° Andar, Edifício Amazônia Center, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP:
77.016-002

Telefones - (63) 3213-1654
Diolina Santiago - (63)98462-9651/Valdivino Passos - (63)98448-0057.

Cordialmente,

José Roque Rodrigues Santiago
Presidente

