
ELEIÇÕES DO SINDPREV/DF VIRA CASO DE
POLÍCIA  - CONTRATARAM MILICIANOS

PARA ROUBAR URNA DO HOSPITAL DO GUARÁO Julgamento do Mensalão e a Reforma daO Julgamento do Mensalão e a Reforma daO Julgamento do Mensalão e a Reforma daO Julgamento do Mensalão e a Reforma daO Julgamento do Mensalão e a Reforma da
PrevidênciaPrevidênciaPrevidênciaPrevidênciaPrevidência

Quando da aprovação da Reforma da Previdência de
2003, o então presidente Lula se gabou de ter conseguido
aprovar em 08 meses a reforma que FHC não conseguiu
aprovar em 08 anos.

09 anos após a aprovação, o Brasil inteiro acompanhou,
através dos meios de comunicação, o julgamento da ação
penal 470 (caso do mensalão).

A conclusão a que os ministros e ministras do Superior
Tribunal Federal – STF chegaram é de que houve compra
de parlamentares pelo Governo do PT para aprovação da
Reforma da Previdência de 2003 (Emenda Constitucional
nº 41).

 
Consequências dessa decisão!Consequências dessa decisão!Consequências dessa decisão!Consequências dessa decisão!Consequências dessa decisão!

Além da condenação e punição dos culpados e culpadas,
na forma da lei, é preciso que se tirem as demais
consequências desta decisão. E mais, que se investigue,
julgue, condene e puna os/as responsáveis pelos mensalões
de todos os partidos corruptos.

No art. 17, inciso IV, ao tratar dos partidos políticos, a
Constituição Federal, lei magna do país, estabelece como
um dos preceitos para a livre criação, fusão, incorporação e
extinção de partidos, o “““““funcionamento parlamentarfuncionamento parlamentarfuncionamento parlamentarfuncionamento parlamentarfuncionamento parlamentar
de acordo com a lei”.de acordo com a lei”.de acordo com a lei”.de acordo com a lei”.de acordo com a lei”.

E no art. 55, § 1º estabelece que “é incompatível com o
decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento
interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro
do Congresso Nacional ou a percepção de vantagensa percepção de vantagensa percepção de vantagensa percepção de vantagensa percepção de vantagens
indevidasindevidasindevidasindevidasindevidas”.

Pela Revogação da Reforma da Previdência de 2003
A legislação, a doutrina e a jurisprudência, também, têm

estabelecido que “são nulos de pleno direito os atossão nulos de pleno direito os atossão nulos de pleno direito os atossão nulos de pleno direito os atossão nulos de pleno direito os atos
que desrespeitam preceitos legaisque desrespeitam preceitos legaisque desrespeitam preceitos legaisque desrespeitam preceitos legaisque desrespeitam preceitos legais” e as consequências
de tais atos, se discutidos judicialmente, “é o
reconhecimento da invalidade dos mesmos, a partir do
momento em que foram praticados, bem como de todos
os demais atos consequentes, isto é, atos praticados a partir
do ato nulo”.

A Constituição Federal determina ainda, em seu art. 5º,
inciso XXXVI que “a lei não prejudicará o direito“a lei não prejudicará o direito“a lei não prejudicará o direito“a lei não prejudicará o direito“a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

 
Pois bem! A Reforma da Previdência de 2003 contrariou

estes e outros preceitos legais. É nula de pleno direito, uma
vez que foi aprovada com a compra de votos de
parlamentares, ao arrepio da lei e cassou direitos adquiridos
com muita luta. E quem afirma que houve a compra de
parlamentares foi o superior tribunal federal, instância
judiciária máxima do país, ao julgar a ação 470, que trata
do mensalão do Partido dos Trabalhadores - PT.

 
“Reforma comprada deve ser anulada!”“Reforma comprada deve ser anulada!”“Reforma comprada deve ser anulada!”“Reforma comprada deve ser anulada!”“Reforma comprada deve ser anulada!”

O Fórum das Entidades dos Servidores Públicos Federais,
composto por mais de 30 entidades e associações decidiu
questionar jurídica e politicamente a validade da reforma
da previdência de 2003.

O Partido Socialismo e Liberdade – PSOL decidiu impetrar
ação direta de inconstitucionalidade contra a reforma da
previdência após a publicação do julgamento do mensalão.

Sabemos que a anulação da reforma da previdência não
é simples, mas ministros do STF, durante o julgamento do
mensalão, admitiram a possibilidade de análise da questão
e uma pensionista, em Minas Gerais, conseguiu na justiça a

anulação dos efeitos da reforma “e restituiu o valor integral
do benefício que recebe em função da aposentadoria do
marido”. 

Vamos à luta!Vamos à luta!Vamos à luta!Vamos à luta!Vamos à luta!
Em defesa da Previdência Pública!Em defesa da Previdência Pública!Em defesa da Previdência Pública!Em defesa da Previdência Pública!Em defesa da Previdência Pública!

Pela nulidade da reforma da previdênciaPela nulidade da reforma da previdênciaPela nulidade da reforma da previdênciaPela nulidade da reforma da previdênciaPela nulidade da reforma da previdência
de 2003!de 2003!de 2003!de 2003!de 2003!



A B A I X O - A S S I N A D O  

Pelo reconhecimento da nulidade da Reforma da Previdência de 2003 

Reivindicamos o reconhecimento da NULIDADE DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA DE 2003 (Emenda Constitucional 41), devido à comprovação de 
compra de votos que viabilizou sua fraudulenta aprovação no Congresso Nacional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento 
do processo intitulado  que condenou vários ex-integrantes do governo e partidos de sua base aliada. Este ato nulo não pode continuar 
vigorando e provocando nefastos efeitos contra trabalhadores (as) brasileiros (as). 
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Fórum Nacional das Entidades dos Servidores Públicos Federais, Entidades Representativas dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais, 

Central Sindical e Popular  CONLUTAS, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil  CTB e Auditoria Cidadã da Dívida. 


