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1. INTRODUÇÃO
Trata-se de nota técnica desenvolvida pela 

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - ADPESP, maior e mais 
antiga entidade estadual representativa de Delegados 
de Polícia, com o escopo de defender a aprovação do 
Projeto de Lei nº 592/2022 para o reajuste do subsidio 
do Governador do Estado de São Paulo.

A fim de especificar o objeto do presente estudo, 
procederemos a uma análise sobre as principais 
alterações e efeitos do PL nº 592/2022 no que diz 
respeito ao funcionalismo público, especialmente 
aos Delegados de Polícia, estabelecendo como 
paradigmas os argumentos para evidenciar a injustiça 
remuneratória imposta, sobretudo, aos servidores 
públicos vinculados ao Poder Executivo Estadual.

O PL n° 592/2022 dispõe sobre o subsídio do 
Governador, do Vice  Governador e dos Secretários 
de Estado para os exercícios financeiros de 2022 
e 2023, com alterações que promovem acorreção 
no referencial remuneratório do funcionalismo 
estadual. 

De autoria da Mesa da Assembleia Legislativa, 
a matéria tratada na proposição é, quanto à 
iniciativa, de competência exclusiva da Assembleia 
Legislativa, conforme preceituam o artigo 28, § 
2º, da Constituição Federal, o artigo 20, inciso 
V, da Constituição Paulista e o artigo 89 de seu 
Regimento Interno. Em vista disso, no que tange à 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, não 
há nenhum óbice à aprovação do projeto.

A aprovação e sanção da lei corrigirá 
diretamente o teto do funcionalismo público do 
Poder Executivo estadual que, desde 2019, não foi 
reajustado, permanecendo congelado no valor de 
R$ 23.048,50 (vinte e três mil e quarenta e oito reais 

e cinquenta centavos). A esse respeito, o projeto 
de lei objetiva fixar o novo parâmetro remuneratório 
em R$ 34.572,89 (trinta e quatro mil, quinhentos 
e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), 
consoante dispõe o inciso I do artigo 2º, com 
vigência a partir de 1º de janeiro de 2023.

Nesse contexto, tal medida, com adequação 
financeira-orçamentária previamente já verificada, 
traduz-se, em essência, na revisão de um “redutor 
salarial”, mecanismo que vem sendo aplicado de 
forma desvirtuada no estado de São Paulo em 
desfavor de delegados de polícia, auditores fiscais, 
oficiais da polícia militar, professores universitários, 
pesquisadores científicos, dentre outros.

2. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR DE SÃO PAULO E 
REDUTOR SALARIAL: PRECEITOS NORMATIVOS 
DA INJUSTIÇA REMUNERATÓRIA

A Constituição Federal de 1988 regulamentou o 
sistema remuneratório e benefícios dos servidores 
públicos no inciso XI do artigo 37, sendo a referência 
para União, Estados, Municípios e Territórios.

Com o advento da Emenda Constitucional n° 
19/1998, o inciso XI do artigo 37 estabeleceu como 
limite máximo de remuneração dos servidores 
públicos da Administração Direta dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, o subsídio 
mensal percebido, em espécie, pelos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, incluindo as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza. Vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de 
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cargos, funções e empregos públicos da administração 

direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos 

demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra 

espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou 

não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer 

outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, 

em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal” 

Essa regra constitucional de remuneração dos 
servidores públicos, entretanto, foi alterada com 
o advento da Emenda Constitucional n° 41/2003 
em razão da criação dos subtetos nos âmbitos 
estadual e municipal. In verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de 

cargos, funções e empregos públicos da administração 

direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos 

demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra 

espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou 

não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer 

outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, 

em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do 

Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio 

mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o 

subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito 

do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores 

do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte 

e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em 

espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no 

âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros 

do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores 

Públicos.” (Grifo Nosso).

O prisma da Emenda Constitucional nº 41/2003 
foi o entabulamento da remuneração dos servidores 
públicos estaduais limitado ao vencimento mensal 
do Chefe do Poder Executivo Estadual, teto do 
funcionalismo nos Estados. Eis o grande problema!

Ainda nesse espeque, a epigrafada emenda 
atribuiu a vigência e a eficácia constitucional do 
artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, com o fito de afastar o direito 
adquirido e as remunerações consagradas sob 
o texto originário da Constituição e da Emenda 
Constitucional nº 19/1998. Ipsis litteris:

“Artigo 17, do ADCT: Os vencimentos, a remuneração, 

as vantagens e os adicionais, bem como os proventos 

de aposentadoria que estejam sendo percebidos em 

desacordo com a Constituição serão imediatamente 

reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, 

neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção 

de excesso a qualquer título.”

Percebe-se, nesta baila, que a Emenda 
Constitucional nº 41/2003 menos cabou as 
garantias constitucionais fundamentais, como 
o direito adquirido e o princípio do direito da 
seguridade social, reverberando em demasiado 
prejuízo aos servidores públicos, situação vedada 
no inciso IV do parágrafo 4° do artigo 60 da 
Constituição Federal

 Nesse sentido, é importante registrar o que 
o artigo 5º, em seu inciso XXXVI, preconiza que “a 
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgado” e o artigo 194, no inciso 
IV, expõe a vedação da “irredutibilidade do valor dos 
benefícios.”
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O redutor salarial se tornou um mecanismo 
institucional de locupletamento estatal indevido, 
conquanto haja impedimento previsto no princípio 
geral de direito, elemento subjacente ao sistema 
jurídico-positivo e que não pode ser ferido por 
se tratar de matéria de ordem pública. Ademais, 
a mencionada institucionalização viabiliza um 
abuso de direito por obrigar o servidor a prestar 
um trabalho sem a correta contraprestação 
remuneratória, vilipendiando de forma escabrosa a 
dignidade da pessoa humana.

 O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 
consiste num fundamento do Estado Democrático 
de Direito, conforme o inciso III do artigo 1º da 
Constituição Federal. Esse princípio compreende 
o absoluto respeito aos direitos fundamentais do 
ser humano, assegurando condições dignas de 
existência para todos. Vale dizer que são direitos 
inalienáveis, pois são intransferíveis e inegociáveis. 
Além disso, são irrenunciáveis, posto que ninguém 
pode abrir mão de possuir tais direitos. São também 
imprescritíveis e universais.

Portanto, temos que o princípio da dignidade 
da pessoa humana busca efetivar o cumprimento 
de todos os direitos fundamentais do ser humano, 
para que sua existência – o seu direito à vida - seja 
digna, alicerçada no suprimento das condições 
básicas de sobrevivência com qualidade. Mas esse 
não é o pensamento do Estado São Paulo que deixou 
de aplicar durante anos as correções necessárias 
para estabelecer a JUSTIÇA REMUNERATÓRIA dos 
servidores públicos vinculados ao Poder Executivo.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao 
analisar o tema do redutor salarial, aprovou a 
seguinte tese para efeito de repercussão geral 
no Tema 377, sugerida pelo relator da matéria, o 

ministro Marco Aurélio (REs 602043 e 612975/MT): 

“Nos casos autorizados, constitucionalmente, de 

acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência 

do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe 

consideração de cada um dos vínculos formalizados, 

afastada a observância do teto remuneratório quanto ao 

somatório dos ganhos do agente público”.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal 
em vários julgados recentes tem se posicionado 
sobre a inadequação da incidência do redutor 
salarial, a saber: RE 1369425, Relator(a): 
Min.  LUIZ FUX, Julgamento: 04/03/2022 - 
Publicação: 07/03/2022; RE 1375547, Relator(a): 
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 
12/04/2022 - Publicação: 19/04/2022; ARE 
1312805, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, 
Julgamento: 08/10/2021 - Publicação: 
13/10/2021; RE 1219946, Relator(a): Min. 
ROBERTO BARROSO, Julgamento: 05/08/2019 - 
Publicação: 08/08/2019; entre outros.

Em mesmo sentido, o Superior Tribunal de 
Justiça, ao julgar o AgInt no RMS 50.011, rel. 
Ministra Assusete Magalhães, enfrentou o assunto 
e declarou a viabilidade de mitigar a aplicação do 
redutor salarial nos termos adotados pelo Governo 
do Estado de São Paulo.

Nota-se que há substancial arrimo para 
alteração do preceito atualmente praticado, 
todavia, o Estado de São Paulo aplica o subteto de 
R$ 23.048,50 (vinte e três mil e quarenta e oito reais 
e cinquenta centavos) - considerando o subsídio do 
Governador com base na Lei n° 16.929/2019, que 
é o PIOR TETO DO FUNCIONALISMO DO BRASIL, 
consoante aponta atualizado estudo realizado pelo 
Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado 
de São Paulo - SINAFRESP.
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O quadro evidencia que o Estado de São 
Paulo possui o PIOR teto remuneratório do Brasil, 
de forma que prejudica substancialmente os 
seus servidores para, propositadamente, não 
seguir os preceitos esculpidos na Constituição 
Federal, se utilizando do redutor salarial como 
uma ferramenta de obtenção de vantagem 
completamente indevida.

3. POLÍTICA REMUNERATÓRIA E INFLAÇÃO: 
SUFOCO NO ORÇAMENTO FAMILIAR

A política remuneratória da esganadura 
praticada pelo Estado de São Paulo intensificou-se 
na última década. Ao asfixiar o orçamento familiar 
de seus servidores, por intermédio da não correção 
do teto e aplicação abusiva do redutor salarial, 
o Estado comprime o poder de compra desses 
trabalhadores. O sufoco decorrente desse modus 
operandi estatal, ao ser somado com a alta geral 
dos preços de produtos e serviços, torna-se ainda 
mais grave. Com efeito, os prejuízos vivenciados 
por esses profissionais ficam extremamente 

TETO SALARIAL VINCULAÇÃO

TETO SALARIAL VINCULAÇÃO DISPOSITIVO LEGAL INICIATIVA
1 Acre 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador Lei 3.471/2018 - Art. 27, inc. XII da CE Legislativo
2 Alagoas 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador PEC 91/22 Executivo
3 Amapá 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador Lei 0982/2006 - inciso XI, art.42 CE Executivo
4 Amazonas 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador ECE n° 68/2010 - Art. 109, inciso X da CE Legislativo
5 Bahia 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador Lei Federal 13.752, 27/11/2018 Executivo
6 Ceará 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador EC nº 90/2017 Executivo
7 Distrito Federal 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador ECO nº 46/2006 Executivo
8 Goiás 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador ECE n° 42/2008 - CE Legislativo
9 Maranhão 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador EC 66/2012 - CE, art. 19, XI Executivo

10 Mato Grosso 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador ECE nº 60/2011 Executivo
11 Mato Grosso do Sul 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador ECE nº 73/2016 Executivo
12 Minas Gerais 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador ECE nº 79/2008 Executivo
13 Pará 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador ECE nº 17/2015 Legislativo
14 Pernambuco 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador ECE nº 35/2013 Legislativo
15 Piauí 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador CE - PEC 01/2015 Legislativo
16 Rio de Janeiro 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador ECE nº 58/2014 Executivo
17 Rio Grande do Norte 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador ECE nº 11/2013 Executivo
18 Rio Grande do Sul 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador ECE nº 57/2008 Legislativo
19 Santa Catarina 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador ECE nº 68/2013 Executivo
20 Roraima 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador ECE nº 34/2014, Art. 20-D Executivo
21 Rondônia 35.462,22R$           Subsídio do Desembargador ECE n.º 72/2010 Legislativo

TETO SALARIAL VINCULAÇÃO DISPOSITIVO LEGAL INICIATIVA
22 Sergipe 35.462,22R$        Subsídio do Governador Lei nº 6146/2007 ***
23 Paraná 33.763,00R$        Subsídio do Governador Lei Estadual nº 19.901/2019 ***
24 Paraíba 29.668,58R$        Subsídio do Governador Lei 10.436/2015 ***
25 Espírito Santo 25.230,00R$        Subsídio do Governador CF Art. 37, XI ***
26 Tocantins 24.117,00R$        Subsídio do Governador ECE nº 07/1998 ***
27 São Paulo 23.048,50R$       Subsídio do Governador Lei nº 16929 de 17/01/2019 ***

TETO DOS ESTADOS/LIMITE DE REMUNERAÇÃO BRUTA (MARÇO/2022)
ESTADOS/DF

ESTADOS

TETO REMUNERAÇÃO DO FISCO - 25-08-2022

PODER DISPOSITIVO LEGAL
Executivo

 R$       39.293,32 Subsídio Ministro STF Lei n.º 13.752, de 26/11/2018Judiciário
Legislativo

São Paulo - pior teto 
remuneratório do Brasil
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evidentes quando cotejados com os dados da 
inflação. Observe-se, portanto, a comparação 
entre a inflação e o teto remuneratório no Poder 

Executivo de São Paulo (subsídio do Governador), 
tomando-se como referencial a série histórica de 
2011 a 2022:

À vista dos dados, constata-se que a inflação 
de janeiro de 2011 a agosto de 2022, medida pelo 
IPCA-IBGE, foi de 99,91% (cem inteiros e cinquenta 
e um centésimos por cento). 

Já o subsídio do Governador, no mesmo 
período, 11 anos e 8 meses, teve apenas quatro 
correções que totalizam meros 23,08% (vinte e 
três inteiros e oito centésimos por cento).

Fonte: IBGE. Calculadora do IPCA. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php, acesso 15 nov 2022.

Fonte: FÓRUM DE ENTIDADES. Manifesto em favor da fixação do subteto remuneratório único no Estado. 

Tabela Subsídios Governador

Lei Vigência Subsídio % Variação

14.307/10 01/01/2011 18.725,00 ***

14.924/12 01/01/2013 20.662,00 10,34%

15.685/15 01/01/2015 21.631,05 4,69%

16.667/18 01/01/2018 22.388,14 3,50%

16.929/19 01/01/2019 23.048,59 2,95%

Total 23,08%

Assim sendo, em números arredondados, 
considerando que o valor do subsídio do 
Governador, em 2011, era de R$ 18.725 e que o 
valor, em 2022, é de R$ 23.048; considerando que 
a inflação acumulada, desde 2011 (IPCA), é de 
99,91%, e que o valor corrigido desse subsídio é de 
R$ 37.432: Verifica-se a insuportável supressão 
de 62,4% na capacidade de compra dos salários 
dos servidores vinculados ao Poder Executivo 
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estadual, os quais, além exercerem atividades de 
alta complexidade, promovem o funcionamento 
do próprio Estado e da sociedade.

4. VIABILIDADE FINANCEIRA - ORÇAMENTÁRIA 
(0,59%): INEXISTÊNCIA DE ÓBICE

O quadro fiscal aponta um crescimento da receita 
tributária de São Paulo, desde 2011, de +107%.

Quanto ao último Relatório de Gestão 
Fiscal divulgado pela Secretaria da Fazenda e 
Planejamento (vide abaixo), calculado até 08/2022 
(2º quadrimestre), indica que o gasto com pessoal 
é, no espaço de um ano e tendo como referencial 
o fim daquele mês, de 37,6% da RCL – Receita 

Corrente Líquida. Estima-se que a aprovação do 
PL nº 592/2022 produza uma correção no gasto 
com pessoal da ordem de +0,59%da RCL – Receita 
Corrente Líquida, que passaria para algo em torno 
de 38,19%. Importante ressaltar que este resultado 
ainda assim ficaria muito aquém do atingimento 
do limite prudencial da despesa com pessoal, 
que é de 46,55% da RCL – Receita Corrente 
Líquida, conforme previsto no artigo 22 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC 101/00). Além disso, 
não teria o condão de recuperar todas as perdas 
do período, uma vez que o reajuste constante no 
projeto de lei é de 50% e as perdas inflacionárias 
do período em análise, conforme já demonstrado, 
atingiram 62,4%.

 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ Milhares

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 8.302.340          7.906.068          8.145.037          17.578.271        7.614.670          7.561.106          8.395.476          10.522.513        9.182.381          10.514.335        10.332.837        9.794.020          115.849.054      -                             

    Pessoal Ativo 3.692.321          3.714.954          4.208.004          11.161.254        3.306.900          4.167.280          4.707.403          5.665.016          5.155.042          5.992.840          5.645.659          5.498.874          62.915.546        -                             

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 3.045.142          3.061.928          3.441.107          9.752.800          2.707.869          2.881.382          3.193.620          3.989.269          3.591.734          4.379.735          4.094.478          3.924.758          48.063.822        -                             

      Obrigações Patronais 647.179             653.026             766.896             1.408.454          599.030             1.285.898          1.513.783          1.675.747          1.563.308          1.613.105          1.551.182          1.574.115          14.851.724        -                             

    Pessoal Inativo e Pensionistas 4.610.019          4.191.114          3.937.033          6.417.017          4.307.770          3.393.826          3.688.073          4.857.497          4.027.339          4.521.494          4.687.178          4.295.147          52.933.508        -                             

      Aposentadorias, Reserva e Reformas 4.041.273          3.642.311          3.374.969          5.607.761          3.687.193          2.828.368          3.049.108          4.196.377          3.380.580          3.872.563          4.050.621          3.654.560          45.385.683        -                             

      Pensões 568.746             548.804             562.065             809.256             620.577             565.458             638.965             661.121             646.759             648.931             636.557             640.586             7.547.825          -                             
    Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação 
de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                             

    Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                             

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 2.461.730          2.348.004          2.047.155          3.381.669          2.348.608          2.235.553          2.500.549          3.330.700          2.650.836          3.146.205          3.210.562          2.774.996          32.436.565        -                             

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 34.173               10.930               45.441               85.061               7.835                 3.520                 1.556                 5.723                 31.630               139.940             187.050             8.124                 560.985             -                             

Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                             

Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 25.992               24.828               124.006             71.092               15.754               15.989               16.117               16.186               16.300               17.312               15.504               16.543               375.624             -                             

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 2.401.564          2.312.245          1.877.708          3.225.516          2.325.019          2.216.044          2.482.875          3.308.791          2.602.906          2.988.952          3.008.008          2.750.329          31.499.957        -                             

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 5.840.610          5.558.064          6.097.882          14.196.602        5.266.062          5.325.553          5.894.928          7.191.814          6.531.545          7.368.130          7.122.275          7.019.025          83.412.489        -                             

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

   (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais   (art. 166-A, §1º, da CF) (V) 

   (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada   (art. 166, § 16, da CF) (VI) 

   = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM   PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 

  DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 

  LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  - 49,00%

  LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)  - 46,55%

  LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 44,10%

FONTE: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 21/09/2022 -09h e 20min

Nota (s):

2)Os gastos de pessoal das Organizações Sociais não integrarão os limites previstos no artigo 20 da LRF, conforme decreto Legislativo nº 79, de 30/06/2022 que susta a Portaria nº 377/2020 da STN/Ministério da Economia.

3) Critério de apuração de Despesa de Pessoal do Poder Executivo ajustada de acordo com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme TC 010099989.20-4 e Informação CGE 003/2020. 

SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS

(Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 

NÃO 
PROCESSADOS                 

(b)

2021 2022
TOTAL 

(ÚLTIMOS 12 
MESES)                      

(a)
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO AGOSTO

VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

ABRIL

222.302.233

FEVEREIRO MARÇO MAIO JUNHO JULHO

186.905

257.326

221.858.003

97.839.379

1) Despesa Bruta com Pessoal do Poder Executivo, compreende o total verificado no Grupo 31 - Pessoal e Encargos Sociais, exclusas:  a) Despesas com Pessoal Inativos e Pensionistas de Outros Poderes e Ministério Público: 31900113 – 
Inativos - Outros Poderes - RPPS = R$ 4.610.889.949,99, 31900115 - Inativos 13 Salário - Outros Poderes - RPPS = R$ 363.755.754,32, 31900314 – Pensionistas - Outros Poderes - RPPS = R$ 914.782.000,95, 31900316 - Pensionistas 13 
Salário - Outros Poderes - RPPS = R$74.273.174,57, 31909232 - Inativos - Outros Poderes = R$ 17.982.169,68, 31909235 - Pensionistas - Outros Poderes = R$ 20.018.979,66.b) Despesas com caráter Indenizatório: 31909415 - Indenização 
por Acidente de Trabalho = R$ 583.666,71, 31919417 - Indenizações de Pessoal = R$ 9.529.726,00;c) Ressarcimento Pessoal Requisitado - UNESP:  31909601 - Ressarc. Desp. Pess. Requisitado de Empresas = R$ 221.000,00, 31909603 - 
Ressarc. Desp. Pess. Requisitado - Outras Esfera = R$ 22.246,97; d) Despesas Intraorçamentárias - Transferência do Fundo de Saúde - FUNDES: 31910701 - Contribuição Patronal = R$ 5.720.469,73, 31911305 - Obrigações Patronais = R$ 
205.724.413,67e) Despesas transferidas para a categoria de assistenciais no elemento 339008: 31900801 - Salário Família - Civil = R$ 46.501,89, 31900820 - Outras Transferências - Pessoal = R$ 2.477.620,30.f) Ressarcimento Professores 
Municipalizados: 192802 - Restituições - Especificas para Estados/DF/M = R$ 73.684.526,82. Inclusas: Despesas referentes a Fundações: 33904710 - Contribuições p/ formação do PASEP/PIS = R$ 11.021.837,83, 33904716 - Parcelamento 
PASEP = R$ 4.908.036,48. 

83.412.489 37,60%

108.710.421

103.274.900

D.O.E. de 30/09/2022
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5. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
É razoável ou proporcional que o Estado com 

a maior demanda de trabalho e com o maior 
produto interno bruto do Brasil, medida lograda 
também com a labuta dos servidores públicos, 
contraprestacionar os seus servidores com o 
PIOR teto salarial e a MAIOR defasagem salarial? 
NÃO, NÃO É!

Para tornar ainda mais latente a incorreção do 
Estado de São Paulo de praticar o congelamento 
remuneratório dos servidores estaduais por 
intermédio da ausência de correção do subsídio 
do Governador, mostra-se relevante pontuar o que 
é razoável e proporcional como fito de aferir se 
estamos diante de um ato ilícito que extrapola os 
limites civis e constitucionais.

A razoabilidade impõe, na aplicação das 
normas jurídicas, a consideração daquilo que 
normalmente acontece, sob a perspectiva do 
equilíbrio e bom senso. Na aplicação do direito, é 
razoável presumir que o Estado age de boa-fé, ao 
contrário de agir de má-fé. Desta forma, exsurge 
dessa interpretação um meio de preservar 
a eficácia de princípios axiologicamente 
sobrejacentes. Interpretação diversa das 
circunstâncias de fato levaria à restrição de 
algum princípio constitucional. Deste modo, é 
inarredável a conclusão de que há uma completa 
desvirtuação da política remuneratória aplicada 
aos servidores públicos do Poder Executivo do 
Estado de São Paulo, pois as medidas adotadas 
tanto são desnecessárias quanto inadequadas. 

Tal assertiva tem validade, sobretudo, 
quando comparados os parâmetros econômicos 
e remuneratórios fixados nos demais estados da 
federação, e, mais ainda, quando são sopesados 

os reflexos inflacionários do último decênio 
vivenciados por esta parcela de servidores.

Não pode haver desproporção entre o direito 
do servidor e o custo a ser pago pelo Estado, um 
exemplo que pode ser considerado dentro desta 
acepção é de que a responsabilidade estatal 
serve de critério para a fixação de condição a ser 
cumprida, devendo a remuneração ser equivalente 
ao trabalho e qualificação do servidor.

E, por fim, a proporcionalidade em sentido 
estrito assegura que deverá existir proporção 
adequada entre os meios utilizados e os fins 
desejados, proibindo os excessos (exagerada 
utilização de meios em relação ao objetivo 
almejado) e a insuficiência de proteção (os meios 
utilizados estão aquém do necessário para alcançar 
a finalidade do ato). O Estado de São Paulo, 
ao manter o congelamento remuneratório ora 
esquadrinhado, despreza todos esses preceitos!

6. CONCLUSÃO
A título de conclusão, vale lembrar que a 

injustiça remuneratória atinge diretamente e 
causa sérios danos aos servidores estaduais, 
especialmente aos Delegados de Polícia.  Resta-
nos agora agir, chamando à responsabilidade os 
parlamentares, para aprovação do Projeto de Lei 
nº 592/2022 visando a readequação do subsidio 
do Governador do Estado de São Paulo. No fim 
das contas, os atores políticos envolvidos, não 
devem querer figurar em coautoria com o Governo 
do Estado neste mecanismo institucional de 
locupletamento estatal indevido, vilipendiando o 
sistema remuneratório daqueles que contribuem 
pela sustentação e adequado funcionamento do 
Estado com o maior poder econômico do país.
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São Paulo, 15 de novembro de 2022.

___________________________________
GUSTAVO MESQUITA GALVÃO BUENO

Presidente da Associação dos Delegados de 
Polícia do Estado de São Paulo – ADPESP

___________________________
ANDRÉ SANTOS PEREIRA

Diretor de Relações Institucionais da Associação dos 
Delegados de Polícia do Estado de São Paulo – ADPESP

___________________________
RAFAEL GOMES DE ARAÚJO

Coordenador do Departamento Jurídico da Associação 
dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo – ADPESP

___________________________________
ISIS TAVARES DOS SANTOS VAICHEN 

Advogada do Departamento Jurídico da Associação dos 
Delegados de Polícia do Estado de São Paulo – ADPESP




