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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

“Combati e bom combate, completei a corrida, guardei a fé.” (Carta de São Paulo a Timóteo)

QUINQUÊNIOS E
SEXTA-PARTE

AOMESP GANHA EM DEFINITIVO NO STF

 Supremo cassa liminar do governo de São Paulo

 Vale o que o Tribunal de Justiça decidiu

 AOMESP vence

 Começam as ações de execução

 Permitida a entrada de novos associados

QUINQUÊNIOS E
SEXTA-PARTE

“Estamos diante da maior vitória jurídica de servidores públicos do Brasil.”
Wellington Negri da Silva

advogado da AOMESP
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RESERVE JÁ PARA A

NOITE DA PRIMAVERA,

EM SETEMBRO

COLÔNIA DE FÉRIAS MARES DO SUL
ITANHAÉM (SP)

NO FERIADO DA INDEPENDÊNCIA / 7 DE SETEMBRO
3 NOITES DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ

NOITE DA PRIMAVERA NO SÁBADO
TRANSPORTE EM ÔNIBUS CATEGORIA LUXO

RESERVAS EM SÃO PAULO: (11) 3188-4713  /  3188-4716

RESERVE JÁ PARA A

NOITE DA PRIMAVERA,

EM SETEMBRO

Ônibus saindo da Sede da AOMESP na sexta-feira, 4, às 17 horas
Retorno da Colônia na segunda-feira, 7, às 15 horas

Associados:
R$ 135,00

em 6 parcelas no
Cartão Crédito
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Esta edição traz como reportagem de capa um
exemplo de luta, de persistência, de capacidade técni-
ca e de certeza de que as leis, no Brasil, serão cumpri-
das mais cedo ou mais tarde. Esta história começou
em 28 de agosto de 2008, quando impetramos, por
meio do Escritório Negri Advogados Associados, um
Mandado de Segurança Coletivo para recálculo de
quinquênios e sexta-parte, e também para concessão
do ALE. Dois longos anos depois, obtivemos vitória
no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Mas, aqui, todos sabemos como são as coisas. O
governo do Estado, por meio da Procuradoria Geral,
trabalha dia e noite em busca de caminhos para não
pagar o que nos é devido. E, assim, nosso Mandado
vitorioso chegou ao Supremo Tribunal Federal. E não
é que o ministro Ayres Brito, em 2012, concedeu a li-
minar pretendida pela PGE? Pois é.

Retomamos a luta. No dia 19 deste mês, finalmen-
te, nosso esforço foi recompensado. O atual presiden-
te do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Le-
wandowski, cassou a liminar concedida por Ayres

EDITORIAL

Vitória, afinal!

Jorge Gonçalves
Cel PM - Presidente

Brito. Isto quer dizer que este
não é um assunto para o STF,
mas de alçada do nosso Tri-
bunal de Justiça. E aqui, co-
mo disse antes, ganhamos.

A decisão do ministro Lewandowski coloca uma
pá de cal na conversa. O governo do Estado de São
Paulo está obrigado a pagar tudo o que se refere ao
recálculo de quinquênio e sexta-parte. Agora, trata-se
de saber como e quando este pagamento será feito.
As dúvidas estão esclarecidas nesta edição, a partir
da próxima página, por nosso advogado, Dr. Negri.

Lutas como essas também compõem aquilo que
chamamos de “sentido de existir” de nossa Associa-
ção. É para isto que estamos aqui: para lutar pelos
direitos de nossos associados. O rol de atividades nes-
se sentido se completa com a assistência jurídica, com
a assistência funeral, com as festividades, com a ma-
nutenção da colônia de férias, enfim, com tudo aqui-
lo que oferecemos para que todos tenham melhor qua-
lidade de vida.



O que é a AOMESP

WELLINGTON NEGRI DA SILVA
Negri Advogados Associados

Rua Tabatinguera, 140 - 3º andar - conjuntos 312/318 - São Paulo (SP) -  3101-2665   3101-0598

PARECERPARECER

Temos visto, nos últimos dias, alguns ataques, ainda que
indiretos e tangidos pela linguagem implícita, de que a Asso-
ciação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo - AOMESP
não atende a seus associados à altura de uma ou outra asso-
ciação que a ataca.

Não é verdade.
A AOMESP, para que fique bem claro, é pioneira na re-

presentação coletiva; em 28 de agosto de 2008, impetrou o
Mandado de Segurança Coletivo para recálculo de quinquê-
nios e sexta parte, e concessão do ALE, obtendo êxito desde
2010 nas duas ações. Ou seja, o que muitas entidades dizem
fazer ou ter hoje já foi providenciado pela AOMESP há qua-
se sete anos.

Não são sete dias, sete meses de atraso, mas sete anos.
Ademais, a AOMESP saiu vitoriosa numa época em que ação
de quinquênios e sexta parte era muito representativa sob o
ponto de vista econômico. Naquela época, os adicionais não
incidiam sobre a maior verba, que era o ALE, daí que os re-
sultados eram bastante significativos. Hoje não mais, pois a
derrota do governo paulista o obrigou a apostilar o recálculo
para mais de 105.000 policiais militares, forçando a refor-
ma da lei do ALE para incorporá-lo ao salário-base padrão e
ao RETP, o que automaticamente o inseriu na base de cálcu-
lo dos adicionais temporais. O êxito na ação de quinquênios
e sexta parte representa, para aqueles que ainda não foram
contemplados, apenas a incidência dos quinquênios sobre
o adicional de insalubridade, pois na sexta parte já incide.

Enfim, o grande atraso na perseguição do direito coleti-
vo se contrapõe ao pequeno efeito patrimonial desta ação
nos dias atuais.

Em menos palavras, além dos ataques indiretos e da ten-
tativa desesperada e ousada de comparação com a represen-
tatividade da AOMESP, o que se vê é muito alarde para pou-
cos efeitos, quase nenhum, pois de um universo de 170.000
pessoas (ativos, inativos e pensionistas), cerca de 130.000 já
recebem os adicionais temporais da forma correta, dentre
os quais todos os associados da AOMESP e da ACS.

Não é só. A AOMESP e a ACS, que convivem num nível de
singular cordialidade, foram responsáveis pelos êxitos cole-
tivos do descongelamento e novas regras do adicional de
insalubridade, da não incidência do IRPF sobre a licença-
prêmio não gozada, da incorporação do ALE, incorporação
da GAP, pensão integral e manutenção das pensões para fi-

lhas maiores de 21 anos. Enfim, é árduo, impossível e gros-
seiro tentar a comparação que se pretende.

Importante ainda destacar que algumas veiculações que
se vêem são primárias e bastante imprudentes sob o ponto
de vista jurídico, pois a simples publicação de acórdão pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não quer dizer
que haverá pagamento do benefício no dia seguinte. Assim
como aconteceu com a AOMESP e a ACS, o Estado pode ma-
nejar inúmeros procedimentos que visam a protelar a per-
cepção dos direitos conquistados, a exemplo de todas as
modalidades de Embargos, Suspensão de Segurança, Recla-
mação Constitucional, estes dois últimos ao STF, sem contar
os recursos Extraordinário e Especial tirados do início do
cumprimento de sentença. Ou seja, a jornada jurídica não
se encerra com o julgamento de 2ª instância que faz os au-
tos retornar à primeira instância. Não é simples como que-
rem fazer parecer algumas associações.

Daí se tira uma lição: “não basta copiar as diretrizes da
AOMESP; são muitos os detalhes, são muitas as precau-
ções que devem ser consideradas”.

Precisamos lembrar que as derrotas do Estado frente
aos pleitos da AOMESP e da ACS devem representar nos pró-
ximos anos uma despesa próxima dos 6 bilhões de reais a
favor de militares e pensionistas, valores devidos pela reni-
tência em dar atendimento ao artigo 129 da Constituição
Estadual, cuja leitura preceitua o correto cálculo dos quin-
quênios e da sexta parte. Por isso não podemos pensar nes-
ta simplicidade processual; pelo contrário, a Procuradoria
Geral do Estado combate com argumentos muitas vezes já
vencidos, sempre tentando protelar os gastos estatais.

Por derradeiro, a AOMESP manifesta sua condição alheia
ao que as outras entidades façam ou deixem de fazer. Não
lhe compete esta análise; a meta aqui é fazer o melhor para
o Associado, sem observar nenhum outro padrão de com-
petição que não seja o sentimento próprio e precípuo de ser
diligente e antecipar os problemas que possam agredir a
comunidade policial-militar. Sabemos que não basta apresen-
tar falsas soluções, ainda mais quando já tardias; a AOMESP
está indiferente a essas comparações mesquinhas; jamais
aceitará convite para que se compare eficiência representa-
tiva com tamanha distorção de níveis.

Torcemos pelas outras entidades para que façam o mes-
mo, para que atuem em prol da Polícia Militar paulista.



5CLARINADAS DA TABATINGUERA - JUNHO/2015

ASSUNTOS JURÍDICOS

STF CASSA LIMINAR DA PGE E AOMESP
GANHA EM DEFINITIVO AÇÃO DE
QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro
Ricardo Lewandowski, cassou liminar da Procuradoria Geral
do Estado, reconsiderando a decisão do ministro Ayres Brito,
em 2012. A liminar impedia o pagamento da ação de Quin-
quênio e Sexta-Parte cujo Mandado de Segurança Coletivo
foi impetrado pela AOMESP em 28 de agosto de 2008.

Os associados têm procurado a AOMESP e o escritório
Negri Advogados Associados desde que a notícia se tornou
pública. Por meio de telefonemas, e-mail e participações
nas redes sociais, querem saber o que vai acontecer agora.
Para esclarecer o assunto, Clarinadas foi ouvir o advogado
Wellington Negri da Silva, que assim se manifestou:

Valor a receber
De pronto digo que não faremos nenhuma prévia de cál-

culo, isso porque ainda não sabemos o que será possível rece-
ber em folha de pagamento e o que virá por precatórios. Só é
certo, por ora, que o período entre 28/8/2003 a 28/8/2008
(cinco anos anteriores à impetração) será cobrado no regime
do art. 730 do Código de Processo Civil, o dito sistema de
precatórios.

Precatórios
Não se assustem com a palavra “precatórios”. Depois da

Emenda Constitucional 62/09 ter sido analisada em sedes de
Ações Declaratórias de Inconstitucionalidades (ADIs 4425
e 4357), onde boa parte de seu texto foi declarado incons-
titucional, restou que os Estados, a partir destes julgamentos,
estão obrigados a tomar medidas concretas em favor do paga-
mento em dia de seus débitos, precisamente sobre os atuais,
expedidos posteriormente a 25/3/2015.

Pagamento
Este cenário nos deixa ainda mais confiantes, pois o Esta-

do de São Paulo já vinha impondo marcha regular aos preca-
tórios expedidos após janeiro de 2011. Agora, depois da mo-

Ricardo Lewandowski, presidente do STF

dulação feita pelo Supremo Tribunal Federal, entendemos
que este ritmo irá melhorar, visto o comando ter efeito com-
pulsório, para que as fazendas estaduais utilizem o percentual
de 50% dos saldos existentes em depósitos judiciais tributá-
rios para pagamento de precatórios.

Acredita-se, com isso, que o Estado dará conta de seus
débitos de maneira mais célere, como se espera de uma ação
judicial funcional. Enfim, a concessão do Mandado de Segu-
rança Coletivo, na forma que se deu, nos levará ao recebimen-
to patrimonial concreto e no prazo esperado.

Prazo
Quero dizer que hoje é inteiramente viável postular os

atrasados de quinquênios e sexta-parte, visto a certeza do re-
cebimento deste crédito e, diga-se, em prazo médio de três a
cinco anos entre o ajuizamento da execução e a percepção pa-
trimonial.

Esta expectativa leva em conta o prazo médio que temos
visto no dia a dia do escritório, mas é possível que alguns pro-
cessos levem menos que três ou mais do que cinco anos até o
recebimento. Na verdade, não existe uma regra prática; ape-
nas uma expectativa balizada na nossa rotina processual.
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ASSUNTOS JURÍDICOS

Além dos cinco anos
Fora a execução dos cinco anos an-

teriores à impetração, temos ainda
aqueles 28 meses do período interno
da ação, e outros 36 meses oriundos
do tempo em que perdurou a suspen-
são deferida na sede da STA 678, no
Supremo Tribunal Federal.

Estratégia
Como já disse, o quinquênio com-

preendido entre 2003 e 2008 será exe-
cutado pela via do precatório (art. 730
do CPC); os outros dois interstícios
(28 + 36 meses = 64 meses) podem ser executados separada
ou conjuntamente. Neste ponto, prefiro não comentar sobre
qual vai ser a estratégia do escritório, mas estejam certos do
recebimento.

Montante
Diferentemente do que tenho visto e ouvido em alguns

meios sociais, os quais querem precisar valores de recebi-
mento, opto por simplificar todo este episódio como uma
oportunidade em que o Policial poderá receber 129 meses de
adicionais temporais corretamente calculados.

Perdas
A perda patrimonial aferida durante a suspensão, sem

deixar de ser significativa, é a menor dentre os três períodos
aqui descritos. É o menor valor posto que, enquanto suspen-
sos os efeitos da ação, o prejuízo ali suportado reside apenas
na falta da incidência dos quinquênios sobre a insalubridade,
exceto os dois primeiros meses em que os adicionais tempo-
rais também deixaram de incidir sobre o ALE, época em que
ainda não estava incorporado no padrão e no RETP, reduzin-
do assim os prejuízos sofridos, mas sem deixar de ser absolu-
tamente relevante.

Estimativa
Em vez de falar em valores, que agora serão aproximados,

muitas vezes sem a correção e os juros devidos, achamos me-
lhor dizer que as execuções representarão valores bem ex-
pressivos. São valores distantes de qualquer realidade vivida
até hoje pelos militares do Estado de São Paulo. Note que
estamos diante da maior vitória jurídica de servidores públi-
cos do Brasil.

Futuro
Com a cassação da STA 678 no

STF acreditamos que os autos deve-
rão caminhar para o trânsito em jul-
gado, pois também no STF restou
entendido que a matéria não é de ín-
dole constitucional, a impedir o exa-
me futuro pela Corte Suprema.

Recursos do Estado
Ainda que o Estado maneje ou-

tros recursos (não se surpreendam
em caso positivo), certo é que não
impedirá que os autos avancem para

o objetivo final, qual seja, o recebimento dos créditos gerados
pela procedência, cujo mérito já se encontra imodificável.

Retrocesso
A partir daqui, ao meu ver, ainda podemos assistir aos

novos recursos protelatórios do Estado, porém sempre para-
lelos, à margem das melhores técnicas recursais, inúteis, sem
capacidade suspensiva como teve a STA 678. Teremos, sim,
de agora em diante, uma marcha processual pujante que nos
levará ao termo do procedimento.

Para entrar na ação o interessado tem de se associar?
Nada substitui a liberdade, a vontade daquele que já é

sócio e do que ainda não é. Porém é preciso observar que o
aproveitamento subjetivo desta ação obriga a existência de
um vínculo jurídico entre a AOMESP e seu substituído pro-
cessual (associado). Logicamente este vínculo se dá com a
comprovação documental de que o beneficiado pela obriga-
ção de fazer, e agora exequente, está filiado, associado à
AOMESP.

Isto é Lei?
Esta conclusão é tirada da mera leitura do art.22, da Lei

12.016/09. Logo, não se trata de mera opinião:
“Art. 22.  No mandado de segurança coletivo, a sentença
fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo
ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Foi este o dispositivo legal que nos permitiu sempre atu-
alizar o quadro associativo, independentemente de condição
temporal, beneficiando até aqueles que se associaram após a
data da impetração (28/8/2008).
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ASSUNTOS JURÍDICOS

Há prazo para se associar?
A filiação pode ser realizada a

qualquer tempo. A AOMESP substi-
tui processualmente somente os seus
associados, seja qual for a data de fi-
liação. Cabe ratificar que a AOMESP

não tem poderes legais para repre-
sentar a categoria, entendida aqui
como toda a Polícia Militar. Sua re-
presentatividade é limitada aos que
lhe confiaram o mandato, aos que
aderiram ao seu estatuto social, ou
seja, limitadamente aos membros de
seu quadro associativo.

Mensalidade
Sei que associar-se à AOMESP traz uma nova despesa so-

bre a renda mensal, muitas vezes já insuficiente para cumpri-
mento das obrigações financeiras basilares. Para aqueles que
não sabem, sou filho de um Cabo PM, aposentado com o
posto imediato de 3º Sgt, já falecido. Falo isso porque sei que
o valor da mensalidade é um obstáculo que acaba por restrin-

gir o acesso de muitos policiais e pen-
sionistas à AOMESP, embora a con-
tribuição atual seja R$ 75,60 por mês.

Porém, ao menos neste caso iso-
lado, não tenho outro argumento que
não seja o de comprovar a condição
de sócio da AOMESP. Só assim será
possível ao interessado requerer a ex-
tensão dos ganhos obtidos com os re-
cálculos de quinquênios e sexta parte
a este novo Associado.

Há outro caminho?
Outra solução seria o pleito indi-

vidual ou requerer que a entidade (associação) à qual esteja
filiado faça o mesmo, postule em nome de seus associados os
recálculos dos adicionais temporais.

O que fizemos na AOMESP pode ser exercido individual
ou coletivamente por qualquer outra entidade, basta a movi-
mentação jurídica. Assim, o interessado deve procurar um
advogado de sua confiança, bem como os diretores da entida-
de à qual é associado.

1. Recálculo da contribuição previdenciária paga por as-
sociados que apresentam doenças graves incapacitantes

Aguarda prolação de sentença.

2. Não incidência de imposto de renda sobre a verba que
seus associados recebem a título de RETP

Aguarda julgamento do recurso de apelação pelo Tribu-
nal de Justiça desde 9/12/2013.

3. Abono Permanência
Aguarda prolação de sentença.

4. URV
Aguarda julgamento do TJ desde 13/3/2014.

5. ALE
Aguardando pagamento final.

6. Absorção do ALE (incorporação do valor do ALE inte-
gral ao padrão de 100%)

Está pendente de ser encaminha-
do para o Tribunal de Justiça para ser
julgado nosso recurso de apelação.

7. GAP
Transitou em julgado e está

em fase de cumprimento de sentença (aposti-
la e fornecimento das planilhas dos valores atrasados).

8. Pensão integral
Transitou em julgado. Está em fase de cumprimento de

sentença (apostila e planilhas dos valores atrasados).

9. Descongelamento do valor do adicional insalubridade
Transitou em julgado. Está em fase de cumprimento de

sentença.

10. Execução judicial do ALE (período de 28/8/2008 até a
presente data)
Em andamento.

ANDAMENTO DAS OUTRAS AÇÕES
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NÃO CONTRATE SEGURO SEM NOS CONSULTAR. TEMOS AS MELHORES COTAÇÕES DO MERCADO.

“Habilitada e capacitada para oferecer à AOMESP
e à FAMÍLIA POLICIAL-MILITAR as melhores cotações
de seguros com as maiores e mais confiáveis
SEGURADORAS do mercado.”

LARGO SÃO FRANCISCO, 26 - (11) 3104-6272 / 3105-0847 / 97542-8717 / 95630-1608 / luizroberto@ibericaunion.com.br

MFCI IBÉRICA UNION
CORRETORA DE SEGUROS

VidaVeículos Viagem Previdência Privada

Residenciais Responsabilidade civil

Fianças locatícias RC Médico/Dentista

Consórcios
Pessoal

dentre outros...

COLÔNIA
LOTADA NA
FESTA
JUNINA

Mais de uma centena de associados,
seus familiares e convidados lotaram a
Colônia de Férias Mares do Sul para
participar da Festa Junina, a primeira
realizada pela AOMESP. O último final
de semana do mês já entrou para a his-
tória: dias de sol e calor, gente na praia
e nas piscinas; noite fria de sábado para
curtir o aconchego da fogueira, do vi-
nho quente e do quentão, saboreando
as comidas típicas deliciosas prepara-
das pelas “artistas” do restaurante.

O pacote promocional da Festa Ju-
nina incluiu transporte em ônibus luxo,
hospedagem e a festa. Dois ônibus lota-
dos partiram da Sede, em São Paulo, le-
vando os turistas para um final de sema-
na inesquecível. O embarque foi coor-
denado pelas colaboradoras Meiry e Sô-
nia, da Diretoria Social; e quem acom-

panhou a viagem foi o Ten Ênio, dire-
tor-social adjunto. Na Colônia, todos fo-
ram recepcionados pela equipe do ad-

O associado Roberto foi o felizardo que
ganhou o brinde especial de despedida

da Administração da Colônia:
um aparelho de tevê 19”.
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Entre com contato, faça-nos uma visita ou acesse nosso site. Teremos prazer em atendê-lo!
Rua 24 de Maio, 35 - 15º andar - Conjunto 1502 - República - CEP 01041-001 - Edifício Palácio do Comércio - SP/SP

E-mail: contato@credconservicos.com.br  Site: www.credconservicos.com.br

CRÉDITO CONSIGNADO
PARA MILITARES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS

A CREDCON oferece aos servidores do Governo do Estado de SP as melhores condições!

VANTAGENS
 Melhores taxas, prazo de 60 meses
 Sem consulta de SPC e SERASA
 Deconto direto no holerite
 Crédito rápido em conta corrente

S I M U L A Ç Õ E S
R$ 05.000,00
R$ 10.000,00
R$ 15.000,00
R$ 30.000,00

=  60 parcelas de R$ 167,00
=  60 parcelas de R$ 335,00
=  60 parcelas de R$ 503,00
=  60 parcelas de R$ 1.006,00

Sujeito à disponibilidade de margem consignável

(11) 3361-5495
(11) 3361-5496

UM SUCESSO!
A Cel PM Hilda Magro, vi-

ce-presidente da Diretoria Exe-
cutiva da AOMESP, considerou a
festa junina um sucesso “graças
aos associados que acreditaram
na iniciativa da diretoria e com-
pareceram em massa”. Repre-
sentando o presidente Cel Jorge Gon-
çalves, ela agradeceu ao diretor-regio-
nal de Santos, Ten PM Wilson Barreto,
e ao administrador José Messias, por

não pouparem esforços para organizar
a festa. Na foto estão o administrador
Messias, a Cel Hilda, o Ten Ênio e o di-
retor da Regional Santos, Ten Barreto.

ministrador José Messias,
impecáveis no atendimen-
to.

Pacotes - Para esta pri-
meira Festa Junina, a Di-
retoria da AOMESP ofere-
ceu aos associados um pa-
cote especial a preço bai-
xo. Outra boa experiência
foi na Páscoa deste ano, um
pacote que contemplava
uma diária grátis. Como a
inovação deu certo, as ofer-
tas serão repetidas nos pró-
ximos feriados grandes.

E o próximo será o da
Independência, 7 de setem-
bro, com a Noite da Prima-
vera, no sábado, 5. O paco-
te contempla três noites de
hospedagem com café da

manhã, Noite da Primavera com farta
mesa de frutas e transporte em ônibus
luxo. Para associados, R$ 135,00 que
poderão ser liquidados em até seis par-
celas iguais no cartão de crédito.

Reserve já –  (11) 3188-4713 ou
3188-4716. Não perca esta oportunida-
de de curtir mais um feriado na praia
com uma festa inesquecível.
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POLÍCIA MILITAR

Rua São Bento, 63 - Centro - 3105-8369 / 3105-1099 / 3242-2397

20%
À VISTA

10%
2 PARCELAS

6x
S/JUROS

www.oticasvisaolux.com.br

 Aviamento de receitas
 Armações nacionais e importadas
 Lentes de contato
 Especialista em lentes multifocais
 Desconto em folha

NECROLOGIA

APMBB TEM NOVO
COMANDANTE

O Cel PM Celso Luís Pinhei-
ro é o novo comandante da Aca-
demia da Polícia Militar do Bar-
ro Branco. Seu antecessor, o Cel
PM Reinaldo Simões Rossi, é o
novo Diretor de Ensino e Cultu-
ra da Polícia Militar.

A cerimônia de transmissão
de cargo foi na tarde de 24 deste
mês, com a presença do coman-
dante-geral Cel PM Ricardo Gamba-
roni, de oficiais do Alto Comando e de
representantes de associações de poli-
ciais militares. O Cel PM Jorge Gon-

çalves, presidente da AOMESP, acom-
panhado da vice-presidente Cel PM Hil-
da Magro, prestigiou a solenidade.

Cel Celso e Cel Jorge na APMBB

AMEBRASIL VISITA AOMESP
O presidente da AOMESP, Cel Jor-

ge Gonçalves, recebeu a visita do novo
presidente da AMEBRASIL - Associa-
ção dos Oficiais Militares Estaduais do
Brasil, Cel PM Elzio Lourenço Nagalli,
eleito em 29 de abril.

A AMEBRASIL trabalha em defe-
sa dos interesses comuns das polícias
militares e dos corpos de bombeiros,
clubes e associações filiados, atuando
junto a diversas autoridades. O Cel El-
zio falou de seu plano de desenvolver
um trabalho conjunto com as entidades

para fortalecer a AMEBRASIL. O ob-
jetivo é buscar melhores resultados nes-
ta fase em que as polícias militares es-
tão bem representadas no Legislativo.

Cel
2196-2
1.40-6
18.839-5

Ten Cel
63.116-7

Maj
71.890-4
62.638-4

Cap
40.222-2
9.601-6
23.153-3
42.382-3

1º Ten
15.176-9
65.339-0
14.049-0
20.194-4
65.043-9
65.308-0
18.086-6
25.595-5
69.357-0
11.374-3
3.122-4
14.773-7

2º Ten
31.205-3
24.522-4
3.444-4
69.955-1
5.013-9
69.001-5

Subten
6.608-7
74.008-0

1º Sgt
22.473-1
793.424-6
30.849-8
40.606-6
24.983-1
27.267-1

3º Sgt
88.514-2
810520-A
88.328-0
770.001-6

Cb
793.329-A
87.259-8

Sd
87.720-4

Alberto Bastos Dia
João Máximo Carvalho Netto
Aldo Campanha

Stéfano Elago Filho

Alcides Julião
Silvio Ribeiro

Winston Oscar Bold da Silva
Joe Alcides Machado
Riyoichi Ueno
Luiz Gonzaga de Barros

Pedro Paes
Laire de Falchi
Vicente Ferreira dos Santos
Leonildo José do Nascimento
Nei Poccionato
Antonio Minelli
Antonio Carlos Guerra
Carlos de Azevedo Lopes
Waldemar Tolentino David
Luiz Vitório de Lima Filho
Alfeu Vieira de Camargo
Manoel Sores Neto

Gino Baptista Nunes
Gerson Deocleciano Santos
Pedro Paulo B. Biancofiori
Orlando Sarubo
Joaquim Pereira de Faria
Rubens Magoga

Roberto Gonzaga Cardia
Renato Eleutério da Silva

Arnaldo Coelho
José Carlos Silva Chaves
João do Carmo Tedle
Winston Del Vecchio
Paulo Maria de Oliveira
Júlio Moraes

Sérgio Marcolino Rosa
José Carlos B. dos Santos
Mário Aparecido Lopes
Adilson José de Oliveira

Agnaldo Felis de Sá
Oswaldo Ferro

Claudio Tomé da Silva

Pensionista
Lourdes Apparecida Martins
Conceição Aparecida Ferreira
Erleny Nascimento Rodrigues
Irene Angelotti dos Santos
Maria Aparecida Gomes
Maria Borges Furquim
Tereza Benson
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REGIONAIS

TAUBATÉ INAUGURA OBRA
O Cel PM Jorge Gonçalves,

presidente da AOMESP, e o Ten
PM Arlindo Lemes, diretor da
Regional Taubaté, descerraram a
placa de inauguração das novas
instalações da regional em ceri-
mônia realizada no dia 12 deste
mês. Acompanhou o Cel Jorge o

Cap PM Marco Aurélio Ramos de Car-
valho, diretor-financeiro, que aprovei-
tou a  oportunidade para esclarecer dú-
vidas dos associados a respeito da ação
do ALE. Em seu discurso, o Cel Jorge
enfatizou o progresso da AOMESP nos
últimos anos, o alto número de associa-
dos e as campanhas vitoriosas na Justi-
ça com ações que visam a reparar da-
nos aos associados e aos PM em geral.

O Cel Jorge e o Ten Lemes preparam-
se para descerrar a placa que registra a
inauguração das novas instalações

CAMPINAS
EM FESTA

No dia 24 deste mês
o diretor-regional de
Campinas, Cap PM Re-
nato Avelino da Silva,
organizou bonita festa
para homenagear os
aniversariantges do bi-
mestre. Estiveram pre-
sentes o Cel PM Ricardo Jacob, vice-
presidente do Conselho Deliberativo,
o Ten PM Silvio Martin, diretor-admi-

nistrativo adjunto, e conselheiras  Adé-
lia Silvina de Andrade Sampaio e Dar-
cy Franco da Rocha Silva.

O associado Ten PM Edgard Pacheco
foi homenageado pela Câmara Municipal
da Paulínia com o título de “Cidadão Pau-
linense” por indicação do vereador Gusta-
vo Yatecola. O vice-diretor Ten PM Teles e
o associado Ten PM Batalha representa-
ram a AOMESP no evento realizado no dia
em que o homenageado completou 85 anos.

CIDADÃO PAULINENSE
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ADMINISTRAÇÃO

Lucides, Flávia, Ana Célia, Paulo, Neílde e Raquel uniformizadas para a foto.

Desde abril todos os colaboradores
da AOMESP vestem os novos uniformes
para uso diário. Homens e mulheres dos
setores administrativos usam calça so-
cial, colete e blazer azul marinho em
risca de giz sobre camisa branca; para
os dias frios, há a opção de blusa de lã
na mesma tonalidade de cor.

O pessoal da manutenção trabalha
com conjunto Oxford (calça, camisa de
manga curta e jaqueta na cor cáqui); as
mulheres da limpeza usam calça Oxford
com quatro bolsos e elástico total com
camisa de manga curta em microfibra;

os homens, calça com elástico total e
camisa de manga curta em tricoline.
Para ambos, no inverno, blusa de lã com
decote em “V”.

Desenvolvimento - O novo unifor-
me foi desenvolvido no final do ano pas-
sado pela esposa do Cel PM Jorge Gon-
çalves, presidente da AOMESP, Neide
Gonçalves, uma colaboradora ativa. As
medidas foram tomadas no começo des-
te ano, e as provas foram finalizadas de-
pois do carnaval. A roupa completa foi
entregue em março.

NA SEDE, TODOS DE UNIFORME
VidaVidaVidaVidaVida

RUA SILVEIRA MARTINS, 70
1º ANDAR -  2959-3863

AtrAtrAtrAtrAtrevidaevidaevidaevidaevida

25 DE NOVEMBRO – TRAVESSIA COSTA
PACÍFICA - EUROPA/BRASIL (19 DIAS)
3 noites Milão com tranfers e City Tour + Cabi-
ne + Aéreo TAP.  Savona/ Barcelona/Malaga/
Casa Blanca/Funchal/S Cruz de Tenerife/Recife/
Maceió/Salvador/Ilhéus/Rio/Santos.

REVEILLON GRAMADO/CANELA 9 dias
(RODOVIÁRIO - saída 27 dezembro)
Joinville/Florianópolis/Laguna/Torres/Canela/
Gramado/Bento Gonçalves/Nova Petrópolis/La-
ges/Curitiba. Passeios Gramado/Canela/Bento
Gonçalves/Curitiba. AÉREO - 29/12 a 2/1

MARAVILHOSO REVEILLON NO MSC
SPLENDIDA 7 noites (Temporada inaugural
no Brasil). Salvador/Buzios/Copacabana com
queima de fogos (a bordo)/Ilha Grande.

MARÇO 2016 - TERRA SANTA 8 dias / 7 noites
visitando Tel Aviv, Galileia, Jerusalem e Belém.
Guias locais nas visitas, espanhol ou português.

JANEIRO 2016  DISNEY (13 dias)
Pacote com 12 noites de hospedagem no

Universal’s Cabana Bay Beach Resort
com café da manhã.

LIGUE JÁ E CONSULTE
ROTEIROS E VALORES!!!
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APRENDA A DANÇAR NA AOMESP

QUALIDADE DE VIDA

Toda segunda-feira, às 17 horas, os professores Domin-
gos e Nancy abrem as portas do Solar da Tabatinguera para
receber os alunos do Curso de Dança de Salão da AOMESP.
Durante duas horas, homens e mulheres revezam-se na pis-
ta aprendendo ou aprimorando os passos do samba, do chá-
chá-chá, do bolero, do mambo, do forró e, do mais popular,
o “soltinho”, estilo de rock dos anos 60.

O curso é prático; a pessoa aprende a dançar... dançan-
do! Os que não sabem nada, nunca dançaram mas morrem
de vontade de frequentar bailes e tornar a vida mais alegre,
começam no clássico “dois-pra-cá-dois-pra-lá”; depois de
algum tempo já podem dar passos maiores, sempre com a
orientação dos experientes professores. Domingos ensina
as mulheres; Nancy, os homens.

Na dança de salão, a dama é conduzida pelo cavalhei-
ro. É aí que o curso começa, com os professores ensinando
desde a base. Para os cavalheiros, que conduzem, o esque-
ma é “passo-ritmo-condução”; já para as damas é “passo-
ritmo-ser conduzida”. Não é machismo, apenas estilo.

Se você quer dar um novo ritmo à vida, venha para o
curso de dança de salão da AOMESP. Aulas toda segunda-
feira, das 17 às 19 horas. Para associados, R$ 15,00; não
associados, R$ 20,00.

A dança? Não é movimento
súbito gesto musical;
É concentração, num momento,
da humana graça natural.”

Do poema “A dança e a alma”
Carlos Drummond de Andrade

“

Quer dançar? Às quartas-feiras, a partir das 15 horas, Tarde
Dançante com música ao vivo. Grátis para associados. Para
não associados, R$ 20,00. O Esporte Chic é traje obrigatório.
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A porta de entrada
para a carreira PM

No dia 16 deste mês, representando o Cel Jorge Gon-
çalves, Presidente da AOMESP, estive em Brasília, na reu-
nião ordinária da Federação Nacional de Entidades de Ofi-
ciais Militares Estaduais – FENEME, ocasião em que recon-
duzimos o Cel Marlon Jorge Teza, da PMESC, ao cargo de
Presidente da Entidade.

O tema de elevada relevância da pauta foi o Projeto de
Emenda Constitucional – PEC que trata dos requisitos de
ingresso nas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Mili-
tares. Iniciativa dos deputados federais oriundos das Polí-
cias Militares Estaduais: Cel Alberto Fraga (DF), Maj Olimpio
(SP), Maj Rocha (AC), Cap Augusto (SP), SubTen Gonzaga
(MG), Cb Sabino (CE) e Cb Daciolo (RJ), o projeto preten-
de conscientizar os parlamentares da necessidade de se
normatizar e disciplinar o ingresso dos candidatos, que pre-
tendem ingressar nas PM e BM, tipificando como carreiras
jurídicas as atividades correspondentes, o que acontecerá
com a alteração dos parágrafos do artigo 42 da Constitui-
ção Federal, que passarão a ter as seguintes redações:

§ 3º: Para ingresso no cargo de Oficial Militar Estadual é
exigido, além de outros requisitos previstos em lei, o título
de bacharel em Direito e a aprovação em concurso públi-
co de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem
dos Advogados do Brasil;

 § 4º: Para o ingresso no cargo de Praça da Polícia Mili-
tar e no Corpo de Bombeiros Militar, curso superior na
área de interesse da instituição, conforme legislação do
respectivo ente federado. 

§ 5º: O cargo de Oficial da Polícia Militar com compe-
tência para o exercício da função de administração e co-
mando da polícia ostensiva de preservação da ordem pú-

blica, de Juiz Militar, das atividades de polícia judiciária
militar, essenciais à função jurisdicional do Estado, integra,
para todos os fins, as carreiras jurídicas do Estado.

 § 6º: Aos Oficiais da Polícia Militar é assegurada inde-
pendência funcional pela formação da livre convicção nos
atos de polícia judiciária, de polícia administrativa, de polí-
cia ostensiva e preventiva e de polícia de preservação da
ordem pública.

 § 7º: Os Comandantes Gerais das Polícias Militares e
dos Corpos de Bombeiros Militares têm as mesmas prerro-
gativas, garantias, impedimentos, vencimentos e vantagens
dos juízes dos Tribunais de Justiça Militar, ou do Tribunal
correspondente onde não houver, devendo a remunera-
ção dos demais membros da instituição ser estabelecida
pelo respectivo ente em percentual à do comandante ge-
ral, que é o teto remuneratório da instituição. 

Após o advento da Constituição de 1988, mais uma
vez as Polícias Militares foram chamadas a modernizar as
suas estruturas, formação e técnica de atuação, além de
assumirem outras competências, tudo isto tendo em vista
o dinamismo da sociedade atual, que quebra paradigmas e
muda valores numa velocidade constante.

Assim, além das atividades de policiamento ostensivo,
preventivo e de preservação da ordem pública, a dinâmica

metamorfose social da democracia brasileira pas-
sou a exigir das polícias militares uma nova atua-
ção qualificada no atendimento das infrações pe-
nais de menor potencial ofensivo. 

Essa nova atribuição da PM, com o passar dos
anos, exigiu dos seus Oficiais um trabalho inces-

sante no intuito de readequar a práxis corporativa maximi-
zando os direitos fundamentais e valorizando as atividades
de policiamento e preservação da ordem pública, voltadas
para a cidadania. Nesse sentido, avulta em importância a
classificação da natureza jurídica das atividades que passa-
ram a desenvolver os Oficiais, no novel cenário de organi-
zação política e social brasileiro.

Embora o trabalho esteja dando seus primeiros passos,
podemos afirmar que a Administração do Cel Jorge Gon-
çalves está, como sempre esteve, se empenhando ao má-
ximo para que consigamos constantes melhorias para a Fa-
mília Policial-Militar.

Cel PM Ricardo Jacob
Veterano da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vice-presidente do
Conselho Deliberativo da Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo e jornalista

A democracia passou a exigir das polícias militares
uma nova atuação qualificada no atendimento das
infrações penais de menor potencial ofensivo.






