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O Departamento Jurídico da ADPESP informa mensalmente a situação processual das 
ações institucionais proposta em favor da Classe, de modo a esclarecer todas as 
providências judiciais adotadas em prol de seus Associados. 

 Data da atualização: 31/08/2021 

 

 MANUTENÇÃO DA CLASSE - Processo nº 0023862-55.2011.8.26.0053 

Assunto: Mandado de Segurança objetivando que por ocasião da aposentadoria 

anterior a Lei n° 1.354/2020, os delegados associados sejam mantidos na mesma classe 

em que se encontrarem no serviço ativo. Em decisão de 2ª Instância do Tribunal de 

Justiça, foi assegurado o direito buscado, devendo aqueles que retroagiram a classe 

anterior, quando da aposentadoria, retornem a classe em que se encontravam quando 

da aposentação, mesmo que não possuíssem 5 anos na mesma classe, apostilando-se o 

direito, bem como ao pagamento retroativo.  

Status processual: Aguardando aplicação do Tema 578 já julgado favorável pelo STF e 

com transito em julgado em dezembro de 2020. Em 27/05/21, os autos foram 

encaminhados para conclusão e retorno do andamento; 

 

 

 GAT ACÚMULOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 53.317/08 - Processo nº 0024976-

63.2010.8.26.0053 

Assunto: Mandado de Segurança que garantiu aos Associados o recebimento da GAT 

relativo aos acúmulos previstos no Decreto nº 53.317/08, desde 27/07/2010.  

Status processual: Em fase de execução, aguardando apostilamento do direito aos 

associados que acumulam funções. Prazo deferido até 03/04/2021. Foi decidido através 

de agravo de instrumento que o recebimento dos valores retroativos (desde 

27/07/2010) será realizado, após o apostilamento. Em 11/05/2021 foi requerido 

encerramento da fase de apostilamento para início das execuções dos valores 

retroativos. Em 20/07/2021 a Procuradoria apresentou novos apostilamentos, sendo 

que seguimos aguardando a declaração do integral cumprimento desta obrigação; 

 

 

 ADPJ LICENÇA-SAÚDE – Processo nº 1007934-66.2019.8.26.0053 

Assunto: Mandado de segurança que garante aos Associados o direito a licença-saúde 

sem que haja os descontos do ADPJ.  

Status processual: Em fase de execução. Aguardamos a juntada pela Procuradoria de 

todas as certidões que comprovam o apostilamento do direito, para após iniciarmos as 

habilitações para recebimento dos valores retroativos, desde de 21 de fevereiro de 

2019. Após requerimento de prazo pela Procuradoria para comprovação do efetivo 

apostilamento  a todos os delegados associados, em 07/06 foi comunicado nos autos a 

apresentação ao DAP da relação de todos os associados, de modo que seguimos 

aguardando a manifestação sobre o integral apostilamento; 
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 NÃO INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL SOBRE AULAS DA ACADEPOL - Processo 

nº 1029793-41.2019.8.26.0053 

Assunto: Mandado de Segurança que assegura aos Associados, professores da 

Academia de Polícia, a não incidência do redutor constitucional quando do recebimento 

dos honorários de aulas.  

Status processual: Ação julgada procedente em 11 novembro de 2020 pelo TJ/2ª 

Instância. A FESP apresentou recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado em 

03/03/21. Agravo interno interposto pela FESP não provido pela Câmara Especial do TJ, 

intimação do acórdão em 27/08/2021; 

 

 SUSPENSÃO DE PROMOÇÕES, AUMENTOS E VANTAGENS - Processo nº 1026651-

92.2020.8.26.0053 

Assunto: Ação proposta, a fim de assegurar os associados o direito a promoção e 

recebimento de aumentos e vantagens suspensas pelo Conselho da Polícia Civil do 

Estado de São Paulo e Lei Complementar Federal nº 173/20.  

Status processual: Ação julgada extinta em razão da normalização do processo de 

promoções. Protocolado recurso de apelação, referente a suspensão da contagem de 

tempo para os fins de quinquênio, sexta-parte e licença-prêmio, sendo que o TJ manteve 

a extinção do processo em julgamento realizado em 05/05/2021. Interpusemos recurso 

especial em 02/06 e seguimos aguardando julgamento; 

 

 

 ALÍQUOTA PROGRESSIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA 

MANUTENÇÃO NO PATAMAR DE 11% - Processo nº 1021344.60.2020.8.26.0053 

Assunto: Ação proposta para assegurar aos associados aposentados e pensionistas a 

manutenção do desconto previdenciário de 11%.  

Status processual: Em 19/05/2021 o magistrado de 1º grau determinou o 

sobrestamento do processo até julgamento do Tema nº 933 do STF, sem previsão de 

data para julgamento; 

 

 

 DECRETO N° 65.021/2020 QUE ALTEROU O VALOR DA BASE DE CÁLCULO PARA 

INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA MAJORADA PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS 

APOSENTADOS - Processo n° 1049727-48.2020.8.26.0053 

Assunto: Ação proposta para assegurar aos associados aposentados e pensionistas a 

manutenção da base de cálculo anterior, a fim de evitar uma maior majoração da 

contribuição previdenciária.  

Status processual: o magistrado de 1º grau determinou o sobrestamento do processo 

até julgamento do Tema nº 933 do STF, sem previsão de data para julgamento; 

 

 

 MANUTENÇÃO DA CLASSE DE ACORDO COM O CARGO, E NÃO EM RAZÃO DA CLASSE 

-  NOVA LEI DA PREVIDÊNCIA Nº 1.354/2020 - Processo n° 1048662-18.2020.8.26.0053 

Assunto: Ação proposta para assegurar aos Associados a permanência na mesma classe 

no momento da aposentação, independente, de estar a 5 anos naquela classe.  
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Status processual: Apresentado alegações finais em 19/08/21. Ação segue aguardando 

prolação da sentença; 

 

 

 

 MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 54/2017 - 

Processo do Tribunal de Justiça Militar nº 0900242-57.2017.9.26.0000 

Assunto: Declaração de Incompetência do TJM para editar Resolução n º 54/2017 

(apreensão de instrumentos ou objetos em inquéritos Policiais Militares). 

Status processual: Denegada segurança. Protocolado recurso ordinário no STJ em 

06/2018. Concluso para julgamento em 06/08/2018 com a MIN. ASSUSETE 

MAGALHÃES. Em 02/08/2021 reiterado julgamento de acordo com a Portaria nº 

35/2021 do Tribunal de Justiça de São Paulo emitida em 27/07/2021; 

 

 

 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA O ESTADO DE SÃO PAULO – 

REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO 

Processo nº 2281725-95.2020.8.26.0000 

Assunto: Declaração de ausência de legislação no Estado de São Paulo para pagamento 

dos Delegados de Polícia pelo sistema especial remuneratório de subsídios. 

Status processual: Publicado acórdão que decidiu pela extinção do processo, nova 

medida judicial em estudo. 
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