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I nacreditável! No Estado de 
São Paulo, há mais de uma 
década, quando a Adminis 

tração Paulista decidiu, por exem 
plo, negar a aposentadoria espe-
cial ao servidor policial civil, com 
base na Lei Federal nº 51/85, sob 
alegação de que esta lei não havia 
sido recepcionada pela Constitu-
ição de 1988, tudo se baseia em 
pareceres da Procuradoria Geral 
do Estado.

Parecer da Procuradoria afirmou 
que a Constituição não recepcionou 
a Lei Federal 51/85, então, nenhum 
servidor poderá receber sua aposen-
tadoria com base nela.

Diante das inúmeras ações ju-
diciais, dando conta do direito dos 
servidores pela aposentadoria es-
pecial trazida pela citada lei, os 
Pareceres foram se amoldando às 
necessidades do Estado-patrão, ou 
seja, de negar os direitos dos ser-
vidores.

O Despacho Normativo de 
saudável lembrança nos tempos do 
Governador Montoro, hoje, parece 
nem existir mais. A reiterada de-
cisão favorável ao servidor, ao invés 
disso, enseja Lei Estadual nos mol-
des de negar o benefício duramente 
alcançado.

É de se ver a Lei Complementar 
Estadual nº 1.062/2008, que passou 
a vigir em janeiro de 2009, conce-
dendo aposentadoria nos moldes da 
Lei Federal em comento mas, exi 

Em São Paulo PARECER parece LEI
gindo idade mínima.

Posteriormente, também, um 
Parecer tirou a paridade entre apo-
sentados e os da ativa.

Aponta a Lei Federal 144, de 15 
de maio de 2014, que, ressaltando 
a aposentadoria especial da mulher 
policial para 25 anos, reitera os ter-
mos da Lei 51/85, como também a 
aposentadoria compulsória aos 65 
anos.

Um Parecer exige o cumprimen-
to imediato quanto à compulsória, 
mas, convenientemente é prolixo 
quanto a aposentadoria especial. É 
claro, poderia se deparar com a nuli-
dade dos atos praticados.

Agora, publica-se uma nova Ins 
trução Conjunta SPPrev/UCHR, a 
de nº 02, de 12/08/2014, baseada no 
Parecer CJ/SPPrev nº 788/2014, re-
conhecendo a Lei nº 144/2014, mas, 
enfatizando a não paridade de ven-
cimentos entre aposentados e os da 
ativa.

De Parecer em Parecer, chega-
mos ao ponto do Estado de São Paulo 
não reconhecer o direito constitucio-
nal da integralidade de vencimentos 
dos seus policiais.

A incoerência, o contradito, a 
imperfeição da definição, salta aos 
olhos do mais modesto observador 
quando vê inserido no citado pare 
cer:

“21... os proventos integrais não 
devem ser entendidos como última 
remuneração, mas sim como cálculo 

pela média...” (ipsis litteris)

Pasmem! Integral que, conforme 
nossos dicionários sempre teve o 
significado de inteiro, completo, 
total ou então aquilo que conserva 
suas propriedades originais, agora é 
a média. Nada de todo, o todo é de-
mais. A média é o bastante.

Assim, de Parecer em Parecer 
chegamos a nova posição adotada 
pela Administração Paulista:

“Em suma: as aposentadoria 
são calculadas pela média e serão 
reajustadas de acordo com a lei com-
plementar nº 1105/2010, não lhes 
sendo aplicável a integralidade pela 
última remuneração nem a paridade” 
(item 25 da última Instrução comen-
tada). 

Aos combalidos servidores pre 
judicados que continuem buscando 
seus direitos na Justiça.

Quem sabe, com os ensinamen-
tos do Judiciário, de Parecer em Pa-
recer, a Administração de São Paulo, 
num breve tempo passará a respeitar 
os direitos de seus servidores poli-
ciais.

Você acredita?
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