
 

INFORME JURÍDICO 
Duas vitórias importantes 

 
 

1. Liminar deferida no Processo nº 1029831-95.2020.4.01.3400 

A ASIBAMA-DF conseguiu, junto ao Poder Judiciário, que seus filiados aposentados e 

portadores de doenças incapacitantes voltem a contribuir para com a Previdência Social 

apenas naquilo que ultrapassar a quantia de R$ 12.202,12 do benefício. A partir desse valor, 

as contribuições serão calculadas de acordo com as alíquotas estabelecidas pela Emenda 

Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência). 

Trata-se de uma decisão liminar exarada no processo judicial movido pela ASIBAMA-DF para 

questionar alguns dispositivos da Reforma da Previdência, de modo que, até o término da 

ação (o que pode demorar alguns anos), os associados aposentados que sofrem com 

doenças incapacitantes terão uma diminuição no valor do desconto previdenciário. 

Importante ressaltar que essa não é uma decisão definitiva, mas que evidencia a 

probabilidade do direito dos associados que se enquadram nessa situação de contribuírem 

menos com a Previdência e de terem maiores condições para arcarem com tratamentos de 

saúde e medicamentos, por exemplo. 

 

2. Sentença exarada no Processo nº 0071273-97.2016.4.01.3400 

A Justiça Federal anulou, na última semana, a cobrança de valores que foram pagos a maior 

pela Administração, a título de GDAEM, entre agosto de 2011 e agosto de 2016, aos 

associados aposentados com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

A ordem de cobrança já havia sido suspensa desde dezembro de 2016, uma vez que o Poder 

Público foi o único responsável pelo erro no pagamento dos valores e que não seria justo 

responsabilizar os associados, já aposentados, a restituírem valores que foram utilizados 

para a subsistência própria e de seus familiares. 

Embora ainda caiba recurso contra a decisão judicial, a ASIBAMA-DF continuará atuando 

ostensivamente para garantir o direito de seus associados de não arcarem com mais um erro 

da Administração Pública. 

Acesse outras informações da área jurídica da ASIBAMA-DF. Clique aqui. 

Brasília, 29 de junho de 2020. 
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