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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR GERAL DE 

JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO - ADPESP, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 

62.639.711/0001-68, com endereço na Avenida Ipiranga, 919 - 11º Andar - Centro, 

São Paulo/SP, CEP 01039-902, e-mail: adpesp@adpesp.com.br representada pelo 

seu presidente, Dr. GUSTAVO MESQUITA GALVÃO BUENO, brasileiro, 

Delegado de Polícia do Estado de São Paulo, portador do RG nº 33.383.511-6, 

inscrito no CPF nº 222.411.858-92, e-mail: gustavo.mesquita@adpesp.com.br, por 

meio de seus advogados que ao final subscrevem, vem, respeitosamente, à presença 

de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º, do Código de Processo Penal 

Brasileiro e demais legislações pertinentes, requerer:  

 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL 

 

Pelos motivos de fato e de direito que passamos a apresentar: 

 

 

1. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE  

 

Nesta oportunidade, importante consignar a legitimidade indiscutível da 

Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP) para efetuar 
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e procedimentalizar esta representação ao competente juízo do Ministério Público 

Bandeirante, visto que é entidade de classe sem fins lucrativos, legalmente constituída 

e que permanece em funcionamento desde 22 de novembro de 1949, cujo desígnio 

estatutário fundamental é promover, de maneira inarredável, a defesa das 

prerrogativas, direitos e interesses da classe e a mútua assistência aos Delegados de 

Polícia do Estado de São Paulo. 

Assim é que a ADPESP, entidade legalmente constituída conforme sobredito, 

está adstrita à sua missão estatutária, conforme dispõe o artigo 3º, incisos II e X e 31, 

inciso III de seu diploma: 

 

“Art. 3º. São finalidades da “ADPESP”: 
[...] 
II - representar, assistir e defender os interesses e a reputação da classe 
perante as pessoas de direito público ou privado, autoridades, autarquias, 
por meio da adoção de medidas e ações em procedimentos administrativos, 
judiciais ou extrajudiciais;  
[...] 
X - promover assistência jurídica à categoria em ações coletivas, na 
qualidade de substituto processual nos interesses individuais homogêneos 
como expressão de direitos coletivos lato sensu.” 

 
“Art. 31. Ao Presidente compete: 
[...]  
III – representar a “ADPESP” em Juízo e em todas as suas relações 
com terceiros”. 

 

 

  Com efeito e com base na legitimidade supramencionada, nesta oportunidade 

a Associação traz ao conhecimento do Ministério Público ato legiferante do Governo 

Paulista que, segundo pensamos, fere frontalmente direito e patrimônio jurídico dos 
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servidores que a Entidade representa, sendo certo que, no mister constitucional do 

controle dos atos do Poder Público, pode o Ministério Público instaurar o regular 

inquérito civil para averiguar a legalidade dos substratos fáticos que a seguir 

mencionaremos.   

 

 

2. DOS FATOS E DO DIREITO JUSTIFICADORES DESTA 

REPRESENTAÇÃO 

 

No último dia 13, o Excelentíssimo Senhor João Agripino da Costa Dória 

Júnior, MD Governador do Estado de São Paulo, publicou o Decreto nº 64.937, 

estabelecendo a suspensão de alguns dos direitos dos Servidores Públicos Civis e 

Militares do Estado de São Paulo. 

  Dentre os direitos suspensos no referido ato legiferante, destacamos os 

seguintes: 

 

I– antecipação do pagamento do décimo terceiro salário aos 

servidores públicos civis e aos militares do Estado, prevista no Decreto 

nº 42.564, de 1º de dezembro de 1997; (Grifo nosso) 

II– a conversão, em abono pecuniário, de um terço das férias do empregado público, prevista 

no artigo 143da Consolidação das Leis do Trabalho e no artigo 8º, parágrafo único da MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020; 

III– os concursos públicos em andamento; 

IV– a admissão de estagiários; 
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V– as nomeações para cargos públicos e as admissões em empregos públicos, quando vagos 

(...); 

 

Ocorre, Excelência, que em razão da pandemia ocasionada pelo Covid-19, 

estamos diante de contexto bastante complexo e que, por óbvio, exigem medidas que 

não seriam adotadas em quadro distinto, por não serem admissíveis em um panorama 

de normalidade jurídico-institucional. 

A ADPESP, sendo entidade representativa de classe, concentra os anseios e 

expectativas de fundamental categoria estatal, não estando, portanto, alheia ao grave 

momento que vivemos. 

Escolhas duras deverão ser feitas por todos, a começar pelo sacrifício de 

nossas vidas cotidianas pessoais em prol da saúde pública. Na mesma lógica, do 

ponto de vista econômico, medidas de contenção, escalonamento e planejamento 

fino deverão ser adotadas, quer seja no âmbito da iniciativa privada, quer seja na 

órbita estatal. Tudo com vistas a superar cenário crítico e adverso que nunca vivemos. 

Neste contexto, segundo se pode depreender da lógica justificadora do decreto 

supramencionado, sobreveio uma série de disposições que atingem em cheio o 

patrimônio jurídico-funcional dos servidores paulistas, entre eles os Delegados de 

Polícia e, por via de consequência, suas famílias. 

Como bem ponderamos acima, não se pode ignorar o difícil cenário em que 

estamos mergulhados e mais ainda os resvalos que ainda ocorrerão no horizonte de 

médio e longo prazo. 



 

 

  

 

Av Ipiranga, 919, 11º andar - Cep 01039-902 

São Paulo - SP  - Fone (11) 3367-3713 

 

No entanto, acreditamos que precisamos considerar tal contexto fático sob o 

prisma da lógica da equidade, traduzida entre nós, em distintas passagens do texto 

constitucional, como o valor máximo inserido no princípio da isonomia1. 

Assim, segundo pensamos, especialmente diante do quadro de calamidade 

pública decretado no último dia 21, tornou-se indispensável para a manutenção da 

ordem no Estado e a consequente preservação do tecido social, a atuação dos 

Servidores Públicos da Secretaria de Segurança Pública que, aliás, não sofreu 

qualquer solução de continuidade desde o início da crise pandêmica. 

Por isso, a medida adotada pelo Excelentíssimo Governador do Estado 

transparece desarrazoada diante das atuais condições de trabalho a que os servidores 

da Segurança já estão sendo submetidos, uma vez que, como dissemos acima, estão 

trabalhando normalmente e na linha de frente da atuação estatal, em conjunto 

com os servidores da Saúde.  

Aliás, tal fato foi inclusive reconhecido pelo próprio Poder Executivo no ato 

normativo reclamado em epígrafe, já que excepcionou os servidores da Saúde, 

com justiça, dos resvalos ali previstos. Não há, com efeito, razão para tal 

dicotomia, já que os servidores da Segurança e da Saúde funcionam, no 

enfrentamento à crise do COVID-19, como lados da mesma moeda.  

Não obstante, de se ponderar que os funcionários da Segurança já estão com 

suas respectivas férias e licenças-prêmio suspensas, condições que já penalizam por 

demais os servidores da Secretaria mencionada, nos parecendo, portanto, 

totalmente injusto e impróprio desagasalhar seu direito ao 

                                                           
1 O raciocínio que orienta a compreensão do princípio da isonomia tem sentido objetivo: aquinhoar igualmente os iguais e 

desigualmente as situações desiguais”. (BULOS, 2002, p.79)  
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recebimento da antecipação do pagamento do décimo terceiro 

salário, bem como todos os resvalos econômicos do decreto aqui 

combatido. 

De se considerar, outrossim, que tal medida normativa não encontra inclusive 

amparo econômico-tributário. Já é sabido que o Governo Federal pretende, através 

de iniciativa legiferante de nossas Casas Congressuais2, reparar eventual perda de 

receita tributária, considerando-se para tanto o valor obtido no pagamento de 

impostos no ano de 2019, neste mesmo período. 

Aliás, trata-se, segundo pensamos, de ótimo momento político-institucional 

para se rediscutir o pacto federativo3 havido entre os Entes Estatais no bojo de nossa 

lei constitucional, já que é sabido que São Paulo transfere, em valor muito maior, os 

dividendos tributários que recebe de volta da União. 

Assim, a nosso sentir, os motivos ensejadores e expostos no caput do decreto 

aqui combatido, expostos no binômio “combate a pandemia e perda arrecadação tributária”, 

no que concerne ao suposto 'prejuízo tributário', visando dar lastro para a suspensão 

dos direitos aqui epigrafados, neste momento, penalizam, como sobredito, 

desproporcionalmente os servidores, especialmente os da área da Segurança Pública, 

sendo certo que não há razão fática para tanto, quer seja porquanto 

                                                           
2 Neste sentido, matéria do jornal A Gazeta -  Disponível em: <https://www.agazeta.com.br/es/economia/camara-aprova-
seguro-para-uniao-recompor-perdas-de-estados-e-municipios-0420> , acesso em 15/04/2020 - Câmara aprova seguro para 
União recompor perdas de Estados e municípios - Texto, que segue para o Senado, prevê que o governo federal banque a 
diferença na arrecadação com ICMS e ISS diante da crise do coronavírus. 
3 Para organizar as competências de todas as partes, o Pacto Federativo foi estabelecido pela Constituição de 1988. De modo 

geral, é um conjunto de regras constitucionais que determina as obrigações financeiras, as leis, a arrecadação de 

recursos e os campos de atuação da União, dos estados e dos municípios. Por exemplo, o Pacto define como os tributos 

arrecadados pela União serão distribuídos entre os três níveis de governo. Disponível em:  

<https://www.politize.com.br/o-que-e-pacto-federativo>. Acesso em: 14 abr 2020.   

https://www.agazeta.com.br/es/economia/camara-aprova-seguro-para-uniao-recompor-perdas-de-estados-e-municipios-0420
https://www.agazeta.com.br/es/economia/camara-aprova-seguro-para-uniao-recompor-perdas-de-estados-e-municipios-0420
https://www.politize.com.br/o-que-e-pacto-federativo/
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tal queda de valores não ocorrerá, quer seja porque, como já falamos, os 

servidores da Segurança precisam e merecem tratamento distinto na busca de cenário 

equânime e justo. Assim, a suspensão do pagamento do 13o de maneira 

antecipada pelo decreto aqui questionado, mecânica que já vem sendo 

praticada a vários anos, sendo legalmente prevista, é segundo pensamos 

conduta que causará, já no curtíssimo prazo, resvalo absolutamente 

pernicioso para os Delegados de Polícia do Estado de SP. 

Deste modo, na lógica aqui exposta, a nosso sentir, de rigor instauração do 

regular inquérito para que o Ministério Público, no desempenho consagrado pelo 

legislador constitucional no bojo do inciso III, do artigo 1294, faça juízo de valor 

acerca da legalidade da supressão coletiva dos direitos dos servidores públicos da 

Segurança pelo ato legiferante aqui combatido, cujo lastro ensejador é, como 

ponderamos nas razões acima, inexistente, além de tratar dicotomicamente 

categorias que, dentro de suas especialidades e feixe de atribuições, 

estão a contribuir para debelar o cenário pandêmico que vivenciamos.    

 

 

3. DO PEDIDO 

 

Perante todo o exposto, com fulcro no artigo 113 da lei complementar 7345, 

solicita à Vossa Excelência: 

                                                           
4 CF. Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...) 
 III- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
5 LC 734 - Art. 113. O inquérito civil instaurado para apurar violação de direito assegurado nas Constituições Federal e 
Estadual, ou irregularidade nos serviços de relevância pública poderá ser instruído através de depoimentos colhidos em audiência 
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a) o regular recebimento do presente pedido, determinando a remessa para a 

promotoria natural competente para apurar a matéria em epígrafe; 

b) após a remessa mencionada, a instauração do competente inquérito para 

apurar as questões aqui trazidas, levadas a cabo por ato legiferante do Poder 

Executivo Paulista que, segundo reputamos, fere direta e frontalmente direito e 

patrimônio jurídico coletivo de servidores públicos estatais; 

c) a oitiva dos representantes do Ente Público Paulista, desde que com poder 

político mínimo, para a elucidação da matéria aqui ventilada; 

d) constatada a ilegalidade através de regular investigação por parte do 

Ministério Público, na lógica da tutoria dos interesses da Sociedade Paulista através 

do controle dos atos do Poder Público, que o responsável político seja instado a rever 

seu ato, quer seja através da edição de novel decreto, quer seja pelo aditamento do 

decreto que está em vigor, sob pena de, em não o fazendo, sofrer a propositura da 

regular ação civil pública que tencionará buscar sua responsabilização pela prática de 

ato improbo. 

 

Desde já, nos termos e limites do permissivo legal pertinente, a Associação-

requerente protesta pela juntada posterior de novos documentos e alegações fáticas 

e jurídicas, bem como pela realização de oitiva, através de seu representante legal, 

para que possa aclarar e explicitar os motivos ensejadores deste pedido, requerendo 

                                                           
pública. § 1º - Encerrado o inquérito civil, o órgão de execução do Ministério Público poderá fazer recomendações aos órgãos 
ou entidades referidas no inciso VII, do artigo 103, desta lei complementar, ainda que para maior celeridade e racionalização 
dos procedimentos administrativos, requisitando do destinatário sua divulgação adequada e imediata, bem como resposta por 
escrito. § 2º - Além das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o órgão de execução do Ministério Público emitir 
relatórios, anuais ou especiais, encaminhando-os às entidades mencionadas no inciso VII, do artigo 103, desta lei complementar, 
delas requisitando sua divulgação adequada e imediata.  
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finalmente que seja regularmente intimada dos atos praticados a partir da instauração 

pretendida, por ser medida de Direito e Justiça,     

 

 

 

Termos em que, 

Pede e Aguarda Deferimento. 

 

São Paulo, 15 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

Gustavo Mesquita Galvão Bueno 

Presidente da ADPESP 

Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo 

 

 

 

 

 


