
Jornal do Escrivão
      MAIO - 2022   l   ANO 32 l   Nº 327 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA  AEPESP

1º DE MAIO

DIA DO TRABALHOTRABALHO
Em 1886 – Uma Greve Geral nos 

Estados Unidos da América e 
manifestações de ruas em Chi-
cago e diversos eventos que se 

seguiram motivaram a criação do Dia do 
Trabalhador.

O Escrivão de Polícia perpetua a 
história e da fé pública a verdade de todos 
os fatos registrados nos anais da história 
policial.

É o trabalhador que mais acumu-
la a carga de trabalho operacional em ter-

mos de responsabi-
lidade tipicamente 
burocrática junto a 
elaboração do In-
quérito Policial, a 
guarda de seus ob-

jetos e armas apreendidas, também docu-
mentos apreendidos que fazem provas ao 
combate ao crime.

É o trabalhador que trabalha sobre 
pressão absoluta à respeito do encami-
nhamento de peças policiais ao Judiciá-
rio, das recolhas de fianças criminais, dos 
documentos eu incineram drogas, enfim é 
o trabalhador que merece todo o respei-
to pois representa efetivamente a carreira 
laboriosa da Polícia Civil, com muita dig-
nidade, qualidade de trabalho, competên-
cia, eficácia e eficiência. Exigência funda-

mental para exercer a carreira de Escrivão 
de Polícia.

Estendemos nossas homenagens 
a todas as carreiras policiais que com-
batem o crime 
como os Dele-
gados de Polí-
cia, Agentes de 
Telecomunica-
ções, Agentes 
Policiais, Aten-
dentes de Ne-
crotério, Auxiliares de Necropsia, 
Auxiliares de papiloscopista, Car-
cereiros, Desenhistas Técnico-Pe-
ricial, Fotógrafos Técnico-Pericial, 
Investigadores de Polícia, Médicos 
Legistas, Papiloscopistas e Peritos 
Criminais, aos componentes da glo-
riosa Polícia Militar, aos compo-
nentes da Guarda Civil Municipal e 
aos Policiais Penais.

E, também aos trabalhadores em 
geral, como aqueles que recolhem o lixo 
de nossas casas como aqueles que salvam 
nossas vidas nos hospitais.

Todo servidor público merece res-
peito da população, pois servimos à socie-
dade no bem comum, a força do trabalho.

Nesta Edição

Editorial  PERDAS E MAIS PERDAS E MAIS 
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confira na página 2

STF reconhece o direito de 
aposentadoria na classe.

confira na página 4

 Adicional 
Insalubridade 
sem reajuste 

em 2022?
confira na página 6

Dr. Roberto Bertotti esclarece 
o rebaixamento de classe após 
aposentadoria.

confira na página 7
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Associação dos Escrivães de 
Polícia do Estado de São Paulo

CNPJ:  51.175.222/0001-86
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Associação dos Escrivães de Polícia 
do Estado de São Paulo, pelo seu 
presidente infra-assinado, atendendo 
o que dispõe o artigo 15 inciso II e 
artigo 30 do Estatuto Social convoca 
os associados quites com a tesouraria e 
na plenitude de seus direitos conforme 
dispõe o artigo 33 do Estatuto para 
Assembléia Geral Ordinária que 
ocorrerá na sede social da AEPESP, 
na Av. Cásper Libero, 502, 10º andar, 
nesta Capital, no dia 24 (vinte e quatro), 
terça-feira,  de maio do corrente ano em 
primeira convocação às 10:00 horas, 
em segunda convocação às 10:30 horas 
e em terceira convocação às 11:00 
horas, conforme dispõe os parágrafos 
4º e 5º do artigo 30 do Estatuto, onde 
serão discutidas e deliberadas sobre os 
seguintes assuntos: 1) aprovação de 
contas dos meses de janeiro à dezembro 
de 2.021. São Paulo, 02 de maio de 
2.022. RENATO DEL MOURA - 
Presidente

Editorial

 DDurante os últimos  anos 
o servidor público estadual vem 
sofrendo perdas irreparáveis, tanto 
na esfera federal como na esfera 
estadual. No estado de São Paulo, à 
época o governador Dória, com todo 
o apoio dos Deputados,  conseguiu 
transformar em lei projetos que 
retiraram vantagens justas e 
direitos de décadas do servidor.

 Iniciou-se um  processo de 
desmoralização do servidor público 
em geral, junto à população com 
o uso da mídia televisiva e outros. 
Uma das perdas que consolida 
a maldade do governo foi a 
diminuição do valor do precatório 
o qual reduziu drasticamente a 
obrigação do governo na realização 
do referido pagamento. 

 Quantos colegas, quantos 
servidores de todo o funcionalismo 
foram prejudicados. Ressalvo que 
quando a aprovação do projeto, 
nenhum parlamentar policial civil 
votou contra o mesmo, gerando 
uma insatisfação geral, lembro 
que não podemos esquecer desses 
parlamentares nas urnas.

 A Lei Complementar nº 
1354/19, a qual muda dispositivos 
da Constituição Estadual, foi votada 
com 59 votos dos parlamentares, 
ai o executivo demonstrou sua 
força no legislativo, houve uma 
maioria folgada para a aprovação; 
mudou-se tempo mínimo para 
aposentadoria, aumentou-
se sobremaneira a alíquota da 
contribuição previdenciária, 
colocou-se novas regras de 
transição para a aposentadoria, 
a pensão por morte passou a ser 
de 50% , um absurdo pois, como 
se diminui o poder aquisitivo em 
geral de uma família, os nossos 
parlamentares que votaram a favor 
do projeto foram desumanos. 

 No caso também paga-se 
10% para cada dependente, não 
podendo passar 100%, isto é 
hipoteticamente se houver mais de 
5 (cinco) dependentes, o estado não 
se preocupou.

 Esclareça-se que 100% de 
pensão, somente quando decorrer 
morte em serviço (policial civil e 

policial penal).

 É necessário apontar que a 
Assembléia à época era presidida 
pelo deputado Cauê Macris, teve 
as portas fechadas, chegou-se a 
ter conflito onde bombas de gás 
lacrimogêneo foram lançadas, 
este signatário juntamente com 
o Professor Jarim Lopes Roseira,  
presidente da IPA e inúmeros colegas 
servidores, num movimento pacífico 
de reivindicações, fomos atingidos 
por gás lacrimogêneo e gás pimenta, 
um retrocesso à democracia.

 Foram editadas as leis federal 
173/20, foi incoporada a EC 103 e 
também a lei federal 191/22 todas 
contem dispositivos retirando 
direitos do servidor público. 

 Observa-se que o governo 
federal e o governo estadual foram 
devastadores dos direitos do 
servidor, que se viu arrasados pelo 
sistema, isso com a aprovação da 
maioria dos parlamentares. 

 É bom lembrar que os 20% 
aprovados no reajuste de março de 
2022, em realidade é uma migalha, 
entenda:

 O Governo de São Paulo 
concedeu 5% de “reajuste”, no 
entanto, como em 2020  aumentou 
a alíquota de contribuição 
previdenciária de 11% para 14%, 
além de aumento de 1% a 2% do 
IAMSPE. Este “aumento” ficou em 
2% ou até -1%.  

 Após realizou um reajuste em 
2022 de 20%, como a alíquota , para 
quem estava acima do teto, chegou 
a 23%, este “aumento” ficou nos 9%, 
com isso nosso “reajuste” ficou nos 
11%, muito aquém do esperado. 

 Em 3 anos e meio de Governo, o 
ex-governador Dória não conseguiu 
sequer cobrir a inflação do triênio. 

 Enfatizo que nossa luta 
continua para aprovação do PDL 
22/20 do Deputado Carlos Giannazi, 
que anula o vergonhoso desconto 
previdenciário aprovado pela 
Assembléia em 2020.

Renato Del Moura 

Presidente

PERDAS E MAIS PERDAS DO PERDAS E MAIS PERDAS DO 
SERVIDOR PÚBLICOSERVIDOR PÚBLICO
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Painel do Associado

MMinhainha vontade de ser 
Escrivão na Polícia 

Civil vem desde 1976  e não sofri 
qualquer influência pessoal para que 
tal ocorresse.  Surgiu da minha mania 
em ler casos policiais nos jornais da 
época como “Notícias Populares” e 
“Diário Popular”. Minha tendência 
era exclusivamente cartório, tudo me 
direcionava para Escrivão de Policia, 
com edital publicado em dezembro de 
1982, fiz minha inscrição no concurso.  
Computando todos os anos de 
dedicação ao escrivanato policial foram 
26 anos, mais 6 anos de escriturário 
na Secretaria Estadual da Educação e 
um ano de auxiliar de laboratório na 
Coopersucar, totalizando 33 anos. Há  
13 anos estou na inatividade.

 Em 1983 após encerramento 
das três fases do concurso (escrito, 
datilografia, oral e formação) com 
aprovação, fui designado para estagiar 
na Delegacia de Policia de Charqueada/
SP,  região de Piracicaba/SP, onde 
efetivei.  Nesse interim foi bom e ruim 
ao mesmo tempo. Iniciei a prática da 
escrivânia nessa Unidade Policial, 
sem ter um único auxiliar e sem muita 
orientação e como saída tomava por 
base peças de inquérito de arquivo, 
como modelo, especialmente autos 
descritivos de locais de acidente de 
trânsito e outros, que se revelaram  
em muitos casos como decisivo na 
persecução criminal, face o esmero 
na sua elaboração, com desenhos 
esquemáticos e ilustrados com fotos.  
Era assim que funcionava. O lado bom 
era  o contato pessoal com a comunidade 
local, cidade pequena na época que  
permitia que todos conhecessem 
entre si, sem qualquer dificuldades de 
ordem pública, criando-se um clima de 
comprometimento social e eu como parte 
integrante dela. Os tempos mudaram, 
com a chegada da era digital, os crimes 
também, os problemas urbanos idem, 

as quantidades de BOs e IPs da mesma 
forma.   Alguns índices melhoraram e 
outros pioraram na esfera delituosa.

 Quando estava na ativa 
deparava-me  com  estas frases: “você 
já fez o que mandei” ou “já está 
pronto o que pedi”, demonstrando 
que o cargo exige cobranças e mais 
cobranças adaptadas a todo o momento 
na convivência a um quadro gerador de 
desgastes e baixa estima.  Como minha 
personalidade era forte  na execução 
das tarefas a mim atribuídas, sempre o 
fiz de forma gabaritada e exigente. Para 
cada solução agia com discernimento 
que surpreendia até os Delegados de 
Policia, com os quais trabalhei motivo 
de extrema confiança, e não foram 
poucos.

 No início da carreira fica claro 
que criminalidade menor e carga de 
serviços humanamente suportável 
eram os pontos atrativos da  carreira 
por si só.  Com base no descrito, 
verifiquei que novas metodologias estão 
sendo aplicadas no recente  concurso 
para ingresso à carreira de Escrivão de 
Polícia,  com inscrições já encerradas. 

 No  anexo II  do edital constam as 
características e habilidades exigidas 
para os ingressantes: ter autocritica, 
assertividade na resolução de problemas, 
pro atividade na busca de resultados, 
dinamismo no desenvolvimento nas 
tarefas, capacidade para mediar 
conflitos, comprometimento com  os 
objetivos assinalados, f lexibilidade em 
relação ao novo, ser ético, estar apto 
para trabalhar em equipe,comunicar-
se com o publico interno e externo de 
maneira f luente, eficaz e eficiente e 
principalmente capacidade para 
trabalhar  sob pressão e possuir 
controle emocional desejável. 
(grifo meu)

Elogios Em 16/2/22 - 

Sr. Edmilson Angelo 

Barbieri enviou e-mail 

a AEPESP agradecendo pelo envio da 

publicação de sua aposentadoria. Agra-

deceu ao Dr. Marcelo Rigonato e toda 

equipe. 

 Em 15/03/22 - Sra. Sara da Sil-

va Balbino agradeceu ao Dr. João Car-

los pelo cumprimento do processo em 

que moveu contra o Estado, onde obteve 

a paridade e integralidade.  O processo 

encontra-se na fase de correção do ho-

lerite de todos os autores. Após isso, ini-

ciaremos a fase da cobrança dos atrasa-

dos.

 Em 07/03/22 - Sra. An-

dréa Cristina Machado de 

Souza enviou e-mail trans-

crito abaixo:  “Enfim, a sentença judicial 

foi cumprida pelo SPPREV. Aposentada e 

recebendo meu salário integral. Agora... r 

e a l i z a d a, pois todo meu esforço, 25 

anos de trabalho, foram reconhecidos. 

Gratidão, a todos que me ajudaram de al-

guma forma, nessa empreitada, Associa-

ção dos Escrivães, minha entidade de clas-

se, seus funcionários e principalmente ao 

Dr. Marcelo, Advogado por toda atenção 

com meu caso, conhecimento de scausa e 

profissionalismo impar. Muito obrigada, 

Essa vitória é nossa. Agradeço de coração. 

Deus abençoem a todos. Andréa.”

Cantinho da Poesia  
                  com Maria Amélia Leal

À ÁGUA!
Para manter a existência
Em plenitude e essência
Cada vez mais necessária
Para nossa vida, é diária!
No mar, na terra, e no ar,
Formando planeta terra,
Três quartos de nosso lar
Que os recantos encerra!
Respeitadas as nascentes
Vida aos seres, às gentes

Rios, mares, sem poluição
Água pura, sem distinção!
Água, a energia espiritual
Traga a luz de seu Criador
Mudando discórdia geral, 
Em paz, alegria, e Amor!

Em 22.03.2022

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

 No tempo do Brasil colônia de 
1534, o alcaíde-mor tinha funções 
de juiz ordinário e atribuições 
que envolviam questões militares 
e policiais concomitantemente 
e tinham como auxiliar direto o 
Escrivão de “Alcadaria”, como assim 
era chamado. Somente no Brasil 
Império de 1871 é que Inquérito 
Policial foi instituído por lei e o 
Escrivão de Polícia consolidado como 
elo propulsor do funcionamento 
das Delegacia de Policia de todo o 
País e  garantidor na colheita das 
provas durante a fase investigatória 
de Policia Judiciária com vistas a 
avaliação do MP e julgamento  pelo 
Poder  Judiciário.

ANTONIO  CARLOS  DE OLIVEIRA

Escrivão de Policia, 

classe especial, 

aposentado. 

Bacharel em Direito-

FADITU/94

.     
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Obituário

 
Com extremo pesar, noticia-

mos os colegas que nos deixaram.

 Que haja conforto em saber que al-
guém tão especial jamais será esquecido. 

José Roberto Gnann 
Braido
01/02/2022    
Aposentado
Reprodução : Redes Sociais

Maurício Gomes 

Pires  

01/02/2022 

 Aposentado

Izabel Gois Filha  

15/01/2022 

Aposentada

Obituário
 

Com extremo pesar, noticia-
mos os colegas que nos deixaram.

 Que haja conforto em saber que al-
guém tão especial jamais será esquecido. 

José Roberto Gnann 
Braido  - Aposentado

Reprodução : Redes Sociais

Maurício Gomes 

Pires   - Aposentado

Izabel Gois Filha  

Aposentada
Reprodução : Redes Sociais

Quantos somosQuantos somos
Escrivães de Polícia

Aposentados ..................4.634

Ativos.............................5.410

Operação Corona Operação Corona 
2.020/2022(*)2.020/2022(*)

Confirmados .................3.355

Recuperados..................2.978

Afastados.......................4.090

Óbitos............................     88

 
(*) Todo efetivo policial do Estado SP

(dados obtidos via Serviço de Informações ao Cidadão SIC)

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) reafirmou a 
jurisprudência de que a aposentadoria 
no serviço público, no caso de 
promoção no mesmo cargo, mas em 
classe distinta, não está condicionada 
ao prazo de cinco anos de efetivo 
exercício para o cálculo dos proventos. 
A decisão, unânime, se deu no 
julgamento do Recurso Extraordinário 
(RE) 1322195, com repercussão geral 
reconhecida (Tema 1.207).

O prazo de cinco anos é 
previsto no artigo 40, parágrafo 1°, 
inciso III, da Constituição Federal. 
Mas, segundo o entendimento do 
STF, a promoção por acesso a classe 
mais elevada em carreira escalonada 
constitui forma de provimento 
derivado e não implica ascensão a 
cargo diferente daquele em que o 
servidor já estava efetivado.

A ação foi originalmente 
apresentada por um servidor público 
de São Paulo que alegava que, no 
momento de sua aposentadoria, atuava 
como Investigador de Polícia Classe 
Especial, mas seus proventos foram 
calculados pela São Paulo Previdência 
(SPPREV), gestora do regime de 
previdência dos servidores públicos do 
estado, com base na remuneração de 
Investigador de Polícia 1ª Classe, por 
ter permanecido menos de cinco anos 
na classe superior.

Ao julgar o caso, o Colégio 
Recursal da Fazenda Pública do 
Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJ-SP) reconheceu o direito ao 
recebimento dos proventos da classe 
especial, por entender que a promoção 
à classe posterior dentro do mesmo 
cargo não caracteriza provimento 
originário, mas derivado.

No STF, a SPPREV 
argumentava que essa interpretação 
permitiria pedidos de proventos de 
aposentadoria de determinado nível 
de uma carreira sem a permanência 
nele pelo período constitucionalmente 

exigido, com graves consequências 
sociais, econômicas e jurídicas. No caso 
concreto, sustentava que o servidor 
havia se aposentado após a vigência 
da Emenda Constitucional 20/1998, 
que incluiu a exigência de cinco anos 
no cargo efetivo para aposentadoria 
voluntária.

Repercussão

Ao se manifestar pela 
repercussão geral do tema, o presidente 
do STF, ministro Luiz Fux, observou 
que a matéria tem alto potencial de 
repetitividade, podendo repercutir 
sobre os direitos dos integrantes do 
serviço público não só do Estado de 
São Paulo, como também da União e 
dos demais entes da federação.

Mérito

Quanto ao mérito do 
recurso, o presidente afirmou que 
o entendimento do TJ-SP está em 
sintonia com o do Supremo. Assim, 
considerando a necessidade de 
atribuir racionalidade ao sistema de 
precedentes qualificados e de prevenir 
o recebimento de novos recursos 
extraordinários, se manifestou 
pela reafirmação da jurisprudência 
dominante.

Tese

O RE foi desprovido, e 
o colegiado aprovou a seguinte tese 
de repercussão geral: “A promoção 
por acesso de servidor a classe 
distinta na carreira não representa 
ascensão a cargo diverso daquele 
em que já estava efetivado, de modo 
que, para fins de aposentadoria, o 
prazo mínimo de cinco anos no cargo 
efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, 
inciso III, da Constituição Federal, 
na redação da Emenda Constitucional 
20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda 
Constitucional 41/2003 e 3º da 
Emenda Constitucional 47/2005, não 
recomeça a contar pela alteração de 
classe”. (Fonte: Portal STF )

STF reconhece o direiTo de 
apoSenTadoria na claSSe 

Elogios parte 2
O Dr. Benedito Anselmo da Silva Neto, Delega-

do de Polícia Aposentado compareceu à AEPESP 

para fazer a carteira funcional. Atendido pela 

funcionária Rosangela, não evidou esforços em 

enviar mensagem via WhatsApp agradecendo o 

atendimento: “Rose, vocês estão de para-

béns. (...)E não é porque eu fui delegado; 

até porque, quando você me atendeu, não 

sabia da minha carreira. O Bom atendi-

mento está inserido no seu coração e na 

sua alma. Obrigado de todo meu cora-

ção.”

Tabela de vencimenToS 
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aepeSp aSSina Termo de apoio 

ao pagamenTo de 
precaTórioS alimenTareS

Dr. Julio Bonafonte, da 
Foz Sociedade de Advogados, 
encaminhou trabalho em defesa 
dos credores idosos e com 
doença grave, que tem precatório 
alimentar para receber.

São diversos calotes 
praticados por parte do Governo, 
o que  motivou o causídico a 
realizar campanha para que se 
utilize o dinheiro dos depósitos 
judiciais de pagamento junto ao 
Conselho Nacional de Justiça, 
Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, Banco 
do Brasil e Supremo Tribunal 
Federal. 

A luta é para que os 
credores possam receber, ainda 
em vida, os seus precatórios, por 
isso assinamos o termo de apoio 
acima.

O estudo realizado pelo 
Dr. Júlio Bonafonte está em 
nossa secretaria, se desejar 
uma cópia, solicite via e-mail ao 
endereço aepesp@uol.com.br

deparTamenTo Jurídico deparTamenTo Jurídico 
inFormainForma

  CConsultados por nossos 
associados referente publicações 
nas redes sociais sobre o processo 
nº 1004136-18.2021.8.26.0477 – 
Procedimento do Juizado Especial 
Cível – Servidores Inativos, pedimos 
um parecer a Rigonato e Amorim 
Advogados, que informou:

“A presente ação 
visa combater a Lei nº 
13.954, de 16 de dezembro de 
2019 que com a reforma da 
previdência dos militares 
incidiu nova alíquota de 9,5% 
sobre toda a remuneração.

Ocorre que, a 
contribuição previdenciária 
militar é regida pela Lei 
Complementar Estadual nº 
1.013 de 2007 onde a alíquota 
é de 11% sobre o valor que 
ultrapassasse o teto do INSS.

Assim, o processo 
em comentado não tem 
relação ao policial civil, pois 
o processo se deu por motivo 
da mudança da forma de 
contribuição previdenciária 
do militar que conta com 
um regime diferenciado 
dos demais servidores. 
Atenciosamente, Dr. Lucas 
Amorim - Advogado”

Dia Do Policial civil aPosentaDo - Dia Do Policial civil aPosentaDo - 

24 De maio 24 De maio 
Não há muito a comemorar, pois o Estado e a 

sociedade como um todo não valorizam  os veteranos de 
todas as forças de segurança e de outras Secretarias.

No Estado de São Paulo permanecem sob o julgo 
do famigerado Decreto nº 65021/2021 que literalmente 
assaltou o bolso dos aposentados, retirando deles a 
dignidade de continuar mantendo a família e cumprir com 
suas obrigações. Além de impedir que muitos comprem seus 
remédios. Lutamos agora arduamente para que  PDL 22/20 
seja aprovado na Casa Legislativa. Continuem enviando 
mensagens aos Deputados, façam pressão. Lutem!

Viridiana Queiroz
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Lei Federal nº Lei Federal nº 
14312/22 – Habite 14312/22 – Habite 
SeguroSeguro

(Institui o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação 

para Profissionais da Segurança Pública (Programa Habite Seguro); e altera 

as Leis nºs 8.677, de 13 de julho de 1993, 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 

11.124, de 16 de junho de 2005, e 11.977, de 7 de julho de 2009.)

OO G o v e r n o 
F e d e r a l 
editou lei nº 
1 4 3 1 2 / 2 2 , 

que beneficia os 
profissionais da 
Segurança Públicta 
na aquisição de casa 
própria com taxas 
bancária menor do 
mercado vigente.

A AEPESP 
está mobilizada na 
participação com 
as empresas que 
estejam envolvidas 
nesse movimento, 
acrescentando que, 
segundo a própria 

lei, os financiamentos 
serão elaborados pela 
Caixa Econômica 
Federal – CEF.

O interessado 
deverá procurar os 
empreendimentos e 
por sua livre escolha 
efetivar eventual 
negociação. 

A lei prevê 
diversas exigências 
documentais, as quais 
podem ser obtidas 
junto ao agente 
financeiro.

A nossa 

participação é 
e x c l u s i v a m e n t e  
na divulgação da 
lei e obviamente 
as negociações de 
eventual contratação 
devem ser feitas 
diretamente com o 
agente financeiro 
(CEF) e o agente 
imobiliário que o 
interessado esteja 

negociando, frisando 
que é uma grande 
oportunidade para 
que os profissionais 
de segurança pública 
obtenham seu imóvel 
próprio.

Renato Del Moura

Dúvida Dúvida 
adicional de insalubridadeadicional de insalubridade

No ano de 2021, o policial 

civil em geral foi reajustado em 

5,62% no seu direito à insalubridade, 

conforme  os ditames da Lei 

compelemtnar 432/85, alterada 

pela Lei complementar 1179/12 que 

da o IPC como índice para efetivar o 

reajuste, entretanto no ano de 2021,  

o governo do estado de são paulo, 

com a aprovação dos deputados 

estaduais, aprovaram a lei estadual 

1361/21,  a qual revoga o parágrafo 

único do artigo 3º e os incisos IX e XI 

do artigo 4º da Lei Complementar nº 

432, de 18 de dezembro de 1985;

Explicitando, no artigo 3º 

no caso em tela, a lei 432 previa o 

seguinte: 

Parágrafo único - O 

valor do adicional a que 

se refere este artigo será 

reajustado, anualmente, no 

mês de março, com base 

no Índice de Preços ao 

Consumidor - IPC, apurado 

pela Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas – 

FIPE.”; 

O Governo Doria apoiado 

pelos deputados com a edição 

da Lei 1361/21, revogou 

expressamente esse parágrafo 

único e no nosso entender criou 

uma insegurança jurídica para 

a efetivação do reajuste futuro, 

visto que não definiu o novo 

índice, tanto é verdade que o 

reajuste da nossa insalubridade 

não foi realizado esse ano 

de 2022, mais uma maldade 

inescrupulosa da administração e 

dos parlamentares que votaram a 

favor desse dispositivo revogado. 

A AEPESP já solicitou a 

banca de causídicos especializadas 

parecer para eventual ação 

judicial para que o governo defina 

o índice e proceda ao reajuste, 

pois entendemos que enquanto 

não houver  um novo reajuste 

expresso em lei, estaremos com o 

índice de reajuste da insalubridade 

“congelado”.

Renato Del Moura
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eSclarecimenTo com relaÇÃo ao rebaiXamenTo de 

claSSe, eFeTuado pela Spprev, apóS a 
apoSenTadoria do Servidor pÚblico

Roberto Duarte Bertotti
da RDB Sociedade de Advogados

O prazo de cinco anos de efetivo 
exercício, para o servidor público 
ser mantido na classe em que se 
aposentou, refere-se ao cargo.

Efetivamente, a Constituição 
Federal exige o lapso temporal 
de cinco anos de efetivo exercício 
no cargo público em que se der a 
aposentadoria e não no efetivo 
exercício em determinada classe.

Tal matéria foi definitivamente 
resolvida pelo Tema nº 578 do 
Supremo Tribunal Federal, sendo 
fixado, na parte da tese que 
interessa a este esclarecimento, o 
seguinte:

‘Em se tratando 
de carreira pública 
escalonada em classes, 
a exigência instituída 
pelo art. 8º, inciso II, da 

Emenda Constitucional 
n.º 20/98, de cinco anos 
de efetivo exercício no 
cargo no qual se dará a 
aposentadoria, deverá 
ser compreendida como 
cinco anos de efetivo 
exercício na carreira 
a que pertencente o 
servidor.’

A referida tese foi reafirmada 
pela fixada no Tema   nº 
1.207, do Supremo Tribunal 
Federal, decorrente de questão, 
praticamente igual,cuja ação foi 
proposta por intermédio de nossa 
Sociedade de Advogados.

A tese nela fixada tem o 
seguinte teor:

‘A promoção por acesso 
de servidor a classe 

distinta na carreira não 
representa ascensão a 
cargo diverso daquele em 
que já estava efetivado, 
de modo que, para fins 
de aposentadoria, o 
prazo mínimo de cinco 
anos no cargo efetivo, 
exigido pelo artigo 
40, § 1º, inciso III, da 
Constituição Federal, 
na redação da Emenda 
Constitucional 20/1998, 
e pelos artigos 6º da 
Emenda Constitucional 
41/2003 e 3º da Emenda 
Constitucional 47/2005, 
não recomeça a contar 
pela alteração de classe.’

Tem ocorrido a situação, em que 
o servidor é mantido na classe da 
data da aposentadoria, mas, algum 
tempo depois, é reenquadrado na 
classe anterior, sendo intimado 
a restituir as importâncias 
consideradas recebidas a maior.

Quando violado o dispositivo 
constitucional referido, com o 
rebaixamento de classe, a qualquer 
tempo, por não ter o servidor nela  
permanecido por, pelo menos, 
cinco anos, deve ser proposta a 
competente ação judicial.

VisitasAssociada Leomar Benedita 
Arantes e Zenilde Pereira 
Piccolo e seu esposo Gerson 
visitaram a sede e conversaram 
com Renato Del Moura, 
Presidente

Visitamos o 78º DP, instalado 
provisoriamente no 4º DP - DECAP, 
enquanto reforma e conversamos com o 
chefe dos Escrivães Rogério A. Silva, nosso 
associado.

O Diretor Paulo Dantas, o Paulinho, 
ladeado pelo associado Fábio 
Morikoshi da Eq.D-Sul do DHPP e pelo 
escrivão Eduardo Souza, da Eq. A-Sul.
da 1º Delegacia do DHPP.

O colega Fabio Morikoshi é um 

entusiasta no fabrico de facas 

artesanais. Na foto ao lado, um 

de seus trabalhos.

Dr. Claudio Alves 
Vargas, Delegado de 
Polícia Aposentado, 
associado da AEPESP 
desde quando exercia a 
função de Escrivão de 
Polícia, commpareceu 
a endeidade para fazer 
o recadastramento 
associativo e encontrou 
seu colega de plantão 
Renato Del Moura, 
Presidente da 
AEPESP

conTaS do ano de 2021  aprovadaS
O Conselho Fiscal da AEPESP reuniu-se em 05 de abril do corrente ano, onde analisou as 

contas do ano de 2021. O mesmo aconteceu com a Diretoria Executiva em 07 de abril. Por 
unanimidade, as contas do ano de 2021 foram APROVADAS.



11 91104-4747
Fale com a gente

O plano de saúde com um Q a mais 
em tudo para cuidar de você e da
sua família.

Planos a partir de 
R$219,89

Plano Qfácil - 0 a 18 anos - Enfermaria
Preço da tabela de maio/2022

Médicos de família 
da Clínica Einstein

Atendimento médico 24h 
pelo aplicativo

Reajustes até 2x menores, 
controlados por lei e pela ANS

Melhores clínicas e hospitais 
do Brasil em São Paulo

Siga o Qsaúde: /qsaude@qsaude/qsaude

APONTE SUA CÂMERA
E SAIBA MAIS ;)

Agora sua saúde tem um plano.


