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Informe Jurídico 

O PASEP é o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público, criado em 1970 pela Lei Complementar nº 
8. O objetivo desta Lei era de possibilitar aos/às servidores/
ras públicos/as uma participação na receita das entidades 
integrantes dos órgãos da administração pública direta e 
indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

No PASEP, o principal objetivo era de que o/a servidor/a, 
ao � nal de sua carreira, tivesse à sua disposição um fundo 
pessoal. Com isso, cada trabalhador/a tinha uma cota em 
seu nome em que eram depositados os valores pelo ente 
público e deveriam ser corrigidos para que, no momento 
da aposentadoria, pudesse ser sacado. Assim, a partir 
de 1970, cada servidor/a obtinha um número do PASEP, 
que con� guraria como a sua conta em que ocorriam os 
depósitos mencionados.

Contudo, com a Constituição de 1988, as contas foram 

Servidores/as aposentados/as que foram inscritos em conta ativa do PASEP até 05 de Outubro de 1988 e que tenham 
sacado ou não o saldo existente na conta nos últimos 5 (cinco) anos.

Portanto, segue a lista da documentação necessária para o ajuizamento da ação:

INFORME JURÍDICO – AÇÃO DO PASEP

QUEM TEM DIREITO?

“canceladas”, estando as novas contribuições vinculadas 
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador com o objetivo 
de � nanciar os programas de Abono Salarial e o Seguro 
Desemprego. Contudo, as normas estabelecidas pela LC 
n.º 08/1970 e Lei n.º 9.365/1996, que preveem a forma de 
atualização monetária do saldo das contas do PASEP não 
foram respeitadas, assim, os valores existentes até o ano 
de 1988 se mantiveram nas contas sem terem sofrido 
qualquer correção ou rendimento que eram devido aos/às 
servidores/as.

Assim, o Sind-UTE/MG ajuizará ações judiciais visando 
a reparação dos rendimentos dos valores depositados 
a título de  PASEP, anteriores a 1988, as chamadas cotas 
de  PASEP, que deixaram de ser corretamente corrigidas 
ou que sofreram descontos indevidos pelas instituições 
� nanceiras, de forma devidamente atualizada.

1. Procuração devidamente assinada (modelos do 
Sind-UTE/MG) 

2. Declaração de hipossu� ciência (modelo do Sind-
UTE/MG) 

3. Documentos que comprovam a insu� ciência de 
recursos para arcar com as despesas do processo, 
tais como: declaração de IRPF, fatura de cartão de 
crédito, despesas � xas (água, luz, gás, telefone, 
taxa de condomínio, medicamentos, prestações ou 
aluguel de imóvel, alimentação básica, transporte, 
escola) e outros gastos mensais do/a servidor/a. 
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4. Cópia da CI e CPF
5. Comprovante de residência atual
6. Comprovante do saque da conta do PASEP (para 

quem tenha feito o saque)
7. Extratos do PASEP posteriores ao anos de 1999
8. Extratos do PASEP micro� lmagem anteriores ao ano 

de 1999
9. Cópia do último contracheque
10. Publicação do ato de aposentadoria
11. Ficha de � liação, caso não seja � liado (a)


