
Lembra da notícia abaixo publicada no 
Jornal do Escrivão, edição do mês de feve 
reiro passado????? 

Horácio Garcia, Presidente da AEPESP, o associado Jeremias de Laurentis e os advogados integrantes do corpo 
jurídico da AEPESP, Dr. Arthur Jorge Santos e Dr. João Carlos de Oliveira, comemoram mais uma vitória, com a 

publicação da aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos do Jeremias

Corra pra AEPESP, faça parte 
de um time vencedor!

Associação ganha mais uma: 
Aposenta Jeremias de Laurentis com 

Integralidade e Paridade de vencimentos
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Processo nº: 1002409-79.2014.8.26.0053
Classe - Assunto Mandado de Segurança - 
Aposentadoria
Impetrante: JEREMIAS DE LAURENTIS
ImpetradoImpetrado: DIRETOR DA 
DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO 
DE PESSOAL DAP e outro, PRESI-
DENTE DA SAO PAULO PREVI-
DENCIA SPPREV
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernão Borba Franco
Vistos.
Presentes os requisitos legais, defiro a liminar 
para determinar a concessão de aposentador-
ia ao impetrante, na forma por ele pretendida, 
pese o limite legal a esse deferimento.
De fato, o impetrante já viu reconhecido, em 
ação civil pública ajuizada por associação de 
que faz parte, o direito à aposentadoria espe-
cial, integral, como garante a LC 51.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, 
em julgamento a que se conferiu reper-
cussão geral, já reconheceu esse direito. 
Assim, nada justifica a recusa da ré à con-
cessão do ato.
Manter o autor no exercício das funções 
enquanto durar este processo acarretará a 
impossibilidade de gozo do direito de apo-
sentadoria; este direito, no caso, perecerá. 
Assim, a restrição legal à liminar deve 
ceder em vista da garantia da efetividade 
da prestação jurisdicional.
Solicitem-se informações, notificando-se a ré. 
Em seguida, ao MP.  Intime-se.
São Paulo, 23 de janeiro de 2014.

Por Danilo Barreto

Na quarta-feira, 22 de ja-
neiro último o presidente 
da AEPESP, convocou 

uma reunião na sede da entidade 
com participação do advogado Dr. 
Arthur Jorge dos Santos e os as-
sociados Jeremias de Laurentis e 
Wolney Marçal dos Santos, o as-
sunto foi Aposentadoria Especial 
pela Lei. 51/85. 

Só pra lembrar a Associação 
dos Escrivães, teve uma conquista 
inédita nos meios associativos e 
depois de nove anos e meio con-
seguiu junto ao Supremo Tribunal 
Federal, uma decisão favorável 
em favor da aposentadoria espe-
cial aos seus associados pela Lei 
51/85, independente de idade e 
não como quer a administração. 

O SPPrev, tem feito mano-
bras para não cumprir a decisão 
do STF e iniciou-se uma queda de 
braço entre a entidade dos Escriv-
ães e o Instituto de Previdência do 
Estado. “A maior luta já travada 
pela nossa Associação é na questão 
da Aposentaria, vamos vencer esta 
batalha com o governo do Estado 
e ele terá que pagar cada centavo 
do prejuízo causado aos nossos 
associados. Digo isto, porque hoje 
aqui na nossa entidade temos este 
compromisso com os colegas de 
defendê-los com determinação e 
buscando os melhores profission-
ais para esta empreitada. E, princi-
palmente vamos vencer porque o 
governo esta errado. Ele não pode 
subtrair direitos como faz”, disse 
o presidente Horácio Garcia.

Em decorrência da grande 
batalha é que o presidente da en-
tidade tem feito reuniões periódi-
cas com o advogado Dr. Arthur, 
e, sempre que necessário convida 
colegas diretamente interessados 
no tema. A reunião do dia 22 de 
janeiro, Wolney, participou para 
falar sobre a Ação de Reclama-
ção no STF pelo descumprimento 
da decisão, por parte do governo 
de São Paulo, enquanto que Jer-
emias, aguardava publicação de 
sua aposentadoria. No caso de 
Jeremias ele demonstrou preocu-
pação pelo fato de estar com dois 
requerimentos em andamento e já 
cerca de um ano afastado de suas 
funções e o SPPrev não publica a 
aposentadoria.

Jeremias, inicialmente ha-
via requerido sua aposentadoria 
pela Lei 1062/08. Ocorre, que 
orientado pelo Dr. Arthur, refez 
o requerimento pelo Mandado de 
Segurança Coletivo da AEPESP e 
pediu fosse desconsiderado o pri-
meiro. Com o passar de tantos me-
ses e o silêncio do SPPrev, veio a 

AEPESP consegue aposentadoria 
especial em 24 horas

Inédito:

Jeremias de Laurentis, o presidente Horácio Garcia, Dr. Arthur e Wolney

ansiedade e a preocupação de em 
caso de indeferimento, causar-lhe 
ainda mais transtornos.

Horácio Garcia, durante a 
reunião, percebeu o desconforto 
de Jeremias e determinou ao ad-
vogado providencias urgentes em 
distribuir um mandado de segu-
rança individual e buscar uma 
nova solução para o caso.

Assim foi feito e o compe-
tente advogado Dr. Arthur Jorge 
dos Santos, preparou e fez a distri-
buição do pedido no dia seguinte 
dia 23 de janeiro. 

No mesmo dia 23, o Juiz des-
pachou e proferiu a decisão no box 
ao lado, deferindo a liminar e con-
cedendo o direito à aposentadoria 
especial. Leia na íntegra a decisão 
ao lado e preste atenção que o Juiz 
se referiu que o interessado já viu 

reconhecido seu direito através de 
ação ganha pela sua Associação, 
além disso, fala de repercussão 
geral do STF reconhecendo esse 
direito. Disse também o Juiz que 
nada justifica o SPPrev recusar a 
concessão da aposentadoria espe-
cial.

Vejam que a cada nova inici-
ativa da AEPESP, mais um degrau 
é superado para vencer esta grande 
batalha, contra um governo que a 
todo instante subtrai direitos dos 
servidores.

No quadro abaixo você 
poderá observar que a distribuição 
ocorreu em 23 de janeiro e no 
mesmo dia foi despachado pelo 
Juiz que concedeu a liminar.

Portanto desde a decisão do 
presidente Horácio Garcia em de-
fender o associado na reunião do 
dia anterior até a decisão do mag-
istrado, transcorreram menos de 
24 horas e isto é inédito.

Decisão em 24 horas

Diário Oficial de 5 de fevereiro de 2014
Despacho do Diretor, de 4-2-2014
Ratificando, as Certidões de Liqui 

dação de Tempo de Serviço constantes 
dos Processos Únicos de Contagem de 
Tempo, com fundamento no artigo 2º, 
II das Disposições Transitórias do De-
creto nº 43.088/98:

Processo - Interessado - Origem
SSP-13274/90, JEREMIAS DE 

LAURENTIS, RG.18.430.780, (cer-
tidão elaborada em cumprimento a 
LIMINAR, concedida no Mandado de 
Segurança nº 053.2014/002713-1, ref. 
Proc. nº1002409-79.2014.8.26.0053 
da 14ª VFP-Foro Central-Fazenda 
Pública/Acidentes da Comarca de 
São Paulo) os mencionados processos 
serão devolvidos as repartições de ori-
gem para as providências cabíveis.

Pois é, agora saiu a publicação em definitivo 
da aposentadoria especial do associado Jeremias de 
Laurentis, com 48 anos de idade, 33 no total, dos 
quais 25 estritamente policial, como Escrivão. 

Jeremias, inicialmente havia requerido 
sua aposentadoria pela Lei 1062/08. Ocorre, 
que orientado pela sua entidade de classe, refez 
o requerimento pelo Mandado de Segurança 
Coletivo da AEPESP. Com o passar de tantos 
meses e o silêncio do SPPrev, veio a ansiedade 
e a preocupação de em caso de indeferimento, 
causar-lhe ainda mais transtornos.

Horácio Garcia, presidente da Associa-
ção dos Escrivães convidou Jeremias para 
uma reunião na sede e decidiu-se pela impe-
tração de Mandado de Segurança individual.  
“O caso do Jeremias tem servido de exemplo a 
colegas ainda indecisos quanto a decidir pelo 
mandado de segurança, pois Jeremias já ha-
via assegurado seus direitos com o mandado 
coletivo da associação que sofreu restrição do 
TJ. Enquanto não recuperamos a eficácia plena do 
coletivo junto ao STF, uma questão de tempo, re-
solvemos como neste caso do associado Jeremias, 
optar pelos procedimentos individuais. Além 
disso, Jeremias, foi o único caso que conse-
guimos em liminar e em menos de 24 horas, 
tudo foi inédito. Transcorreu-se todas as fases 
de recurso e o estado perdeu todas. Jeremias 
de Laurentis, ganhou de goleada. Sua apo-
sentadoria com integralidade e paridade de 
vencimentos é definitiva e você pode conferir 
na publicação do diário oficial do dia 12 de 
agosto de 2014. Com casos assim nos vamos 
com muito trabalho demonstrando a Consulto-
ria Juridica do SPPrev que eles estão equivo-
cados, como bem disse o magistrado que sen-
tenciou em primeira instância: nada justifica 

o SPPrev recusar a concessão da aposenta-
doria especial. Assim faremos o enfrentamen-
to judicial necessário para garantir o direito 
de nossos associados. Sem prejuízo de futuras 

ações de indenizações por danos morais dos 
agentes públicos que causaram e estão cau-
sando danos irreparaveis aos policiais civis”, 
finalizou o presidente Horácio Garcia.

Em cumprimento à Liminar 
da 14ª Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de São Paulo, Man-
dado de Segurança 1002409-
79.2014.8.26.0053, a aposentadoria 
Voluntária Especial nos termos da 
LCF. 51/85 c/c art.201, parágrafo 9º 
da CF/88 e LC 269/81 (Certidão de 
Liq. de Tempo de Contrib. 3/2014) 
do (a) Sr. (a) Jeremias de Lauren-
tis, RG. 18.430.780, Escrivão de 
Polícia de 1ª Classe, SQC-III, cons 
tante do PUCT DGP-13274/1990, 
fazendo jus aos proventos integrais 
e à paridade de vencimentos.
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