
AVANÇAMOS AINDA MAIS 
PARA ASSEGURAR O DIREITO 
PELA ADESÃO AO SAMPAPREV



O Sindilex, através do escritório de advocacia 
Innocenti, obteve vitória (em sentença provisória) 
para assegurar o direito de opção à migração para 
o Regime de Previdência Complementar, previsto 
no artigo 40, § 16 da Constituição Federal, aos 
associados do Sindilex que contrataram os serviços 
do mencionado escritório.

A partir da sentença favorável, o Sindilex organizou 2 (dois) plantões 
de dúvidas jurídicas com os advogados que assessoram o Sindicato. 
Tais plantões receberam ampla participação dos servidores da Câmara 
e do TCM.

O Sindilex organizou, ainda, plantões de assessoria financeira para 
ajudar o servidor a obter as informações necessárias para formar 
sua própria convicção sobre migrar ou não de regime previdenciário.

Outra iniciativa importante do Sindilex foi abrir novo prazo de 
sindicalização para os servidores interessados em obter o pagamento 
dos quinquênios e sexta-parte. Trata-se de ação coletiva proposta pelo 
SINDILEX objetivando afastar a aplicação da lei complementar federal 
173/20, determinando que seja computado o período de 27.05.2020 
até 31.12.2021 como efetivo exercício para os fins de tais adicionais.

Além dessas duas ações, o Sindilex obteve sucesso na ação julgada 
procedente para reconhecer o benefício aos aposentados do TCM e 
da Câmara Municipal de São Paulo quanto ao Auxílio Saúde a todos 
os aposentados que possuem a paridade, ou seja, que adentraram 
no serviço público antes de outubro de 2003. O processo está em 
fase de análise dos recursos impetrados pela municipalidade.

Constata-se que o Sindilex tem sido muito proativo na representação 
dos interesses e das demandas dos servidores junto aos tribunais.

Você pode acessar, neste mesmo boletim, todas as ações com número 
de cada uma delas.

Se você ainda não se sindicalizou, este é o momento.

DEFENDA SEUS DIREITOS! SINDICALIZE-SE!

Boa Leitura



PLANTÕES DOS ADVOGADOS SOBRE O SPPREVIDÊNCIA – 
AÇÃO E DIREITOS

• I Plantão de dúvidas com advogados

Data: 27/04 às 11h

Pauta: Informações aos interessados sobre as garantias 
da Ação Coletiva SINDILEX Pelo direito de adesão ao 
SPPrevidência; as vantagens e desvantagens da migração de 
regime previdenciário.

Presentes: Contamos com mais de 50 servidores da Câmara 
e do TCM

• II Plantão de dúvidas com advogados

Data: 04/05

Pauta: Informações aos interessados sobre as garantias 
da Ação Coletiva SINDILEX Pelo direito de adesão ao 
SPPrevidência; as vantagens e desvantagens da migração de 
regime previdenciário.

SUPORTE AOS SERVIDORES
FIQUE POR DENTRO DO QUE ACONTECEU



Presentes: Contamos com a massiva presença de servidores 
do TCM e da Câmara Municipal de SP.

Encaminhamentos: Não haverá mais plantão advocatício 
(aconteceu até o dia 07/05), porém a Assessoria Financeira ainda 
está em funcionamento fazendo retornos aos sindicalizados. 

Resultados: Os servidores saíram mais esclarecidos.

PLANTÕES DE ASSESSORIA FINANCEIRA - SPPREVIDÊNCIA

Várias Agendas foram realizadas no Plantão de Assessoria 
Financeira – SPPrevidência

O Sindilex colocou à disposição a profissional Flávia de Toledo 
Blaauw para prestar assessoria financeira online aos servidores 
sindicalizados, oferecendo suporte sobre as vantagens e 
desvantagens da migração ao novo regime previdenciário.

Foram realizadas 47 agendas e o plantão está sendo elogiado 
pelos sindicalizados.

Todos esses plantões oferecidos pelo Sindilex, 

resultaram em um total de 110 servidores que optaram 

por entrar na ação do SPPrevidência, junto ao escritório 

Innocenti.  Desses, 58 são da Câmara Municipal de SP 

e 52 do Tribunal de Contas do Município de SP.



Ocorreram também, duas reuniões online com os 
advogados do Sindilex e os aposentados da Câmara 
Municipal e do Tribunal de Contas, a saber:

Realizada em 24/02/21, a reunião online, com a 
presença de mais de 30 sindicalizados aposentados, 
buscou esclarecer os efeitos da Lei 17.538/20, 
a chamada lei do Corte do Teto, aprovada em 
novembro de 2020 e aplicada em janeiro de 2021. 

A referida lei inseriu a Função Gratificada no corte 
do teto remuneratório.

Realizada em 25/03, a reunião online que contou 
com a participação de mais de 25 aposentados 
sindicalizados, visou esclarecer a Decisão da 
Administração em cortar o Teto dos servidores 
aposentados que eram regidos pela Lei 9296, 
com base na Lei 17.224/2019 que revogou a Lei 
10.442/1988, que regulamentava a Gratificação de 
Gabinete.

DOS APOSENTADOS



COMUNICADOS

OFÍCIOS ENCAMINHADOS
EM ABRIL DE 2021

• Ofício Sindilex nº 011/2021 

Destinatário: Vereador Milton Leite, presidente da CMSP

Data: 06/04/21

Resumo do Conteúdo: crédito consignado

Veja aqui a cópia do ofício disponível no site

https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2021/04/011_2021-Oficio-CMSP-credito-consignado.pdf


• Ofício Sindilex nº 012/2021 

Destinatário: Conselheiro João Antônio, presidente do TCMSP.

Data: 13/04/2021

Resumo do Conteúdo: solicitação de agenda.

Veja aqui a cópia do ofício disponível no site

• Ofício Sindilex nº 013/2021 

Destinatário: Mário Sérgio Maschietto, Secretário Geral 
Administrativo da CMSP.

Data: 29/04/2021

Resumo do Conteúdo: Solicitando a reedição da Portaria 
45238/21 para incluir a CIPA no Grupo de Trabalho para análise, 
incremento e evolução da aplicação dos procedimentos e 
Normas de Segurança e Medicina do Trabalho no âmbito da 
Câmara Municipal de São Paulo.

Veja aqui a cópia do ofício disponível no site

• Ofício Sindilex 014/2021 

Destinatário: Mário Sérgio Maschietto, Secretário Geral 
Administrativo da CMSP.

Data: 03/05/2021

Resumo do Conteúdo: Solicitando a SGA que informe a Mesa 
Diretora para ou chamar eleições da CIPA ou prorrogar o mandato 
dos atuais membros.

Veja aqui a cópia do ofício disponível no site

https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2021/05/012_2021-Oficio_Presid_TCM_agenda_abr21.pdf
https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2021/05/013_2021-Oficio-CIPA.pdf
https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2021/05/014_2021-Oficio-eleicoes-CIPA-ASSINADO-DIGITALMENTE.pdf


O N L I N E

REUNIÃO VIRTUAL COM 
A CATEGORIA

OUTRAS
AÇÕES 

Pauta: 1. As ações do Sindilex frente às demandas:
           1.1. Permanência da FG (CMSP);
           1.2. Cálculo da GLIEP para efeito de aposentadoria  
    (CMSP);
           1.3. Data-Base.
   2. Cenário da Covid-19 nas duas Casas.
   3. Debate sobre o Documento oriundo do Congresso  
   da Pública.
   4. Informes:
           4.1. Curso do Sindilex / Pública Central do Servidor;
           4.2. Futuras Lives do Sindilex.
   5. Outros assuntos.

Presentes: Contamos com a presença de mais de 50 servidores 
da Câmara e do TCM.



ACESSE   AQUI   O VÍDEO NO CANAL NO

PALESTRANTES 

VLADIMIR NEPOMUCENO é assessor parlamentar e consultor 
de entidades sindicais. É sócio-diretor da Insight Soluções e 
Assessoria. Servidor público federal aposentado, foi dirigente 
sindical, diretor do DIEESE/DF e do DIAP. Foi Diretor de Relações 
do Trabalho no Ministério do Planejamento, onde compôs a 
equipe de negociação com entidades de servidores. 

PAULO TEIXEIRA é graduado em Direito pela USP, Deputado 
Federal pelo PT. Foi Secretário Municipal de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo e Diretor-
Presidente da Companhia Metropolitana de Habitação de São 
Paulo - COHAB.

MEDIADORA 

SÔNIA ALVES é formada em Economia pela PUC/SP e Presidente 
do Sindilex.

Assistiram ao evento                pelos canais Youtube e Facebook340

Eventos online da Escola Sindilex, transmitidos pela

https://youtu.be/dSkaJX5HhME


ACESSE   AQUI   O VÍDEO NO CANAL NO

PALESTRANTES 

VALTER POMAR é professor do bacharelado de Relações 
Internacionais e da pós-graduação em Economia Política 

Mundial da Universidade Federal do ABC (UFABC).

ELIAS JABBOUR é professor do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (PPGCE-FCE UERJ). Autor do livro “China Hoje: Projeto 
Nacional, Desenvolvimento e Socialismo de Mercado”.

MEDIADOR

AMAURI PERUSSO é Auditor do Tribunal de Contas do Rio 
Grande do Sul, Presidente da FENASTC e Vice-Presidente da 
Conacate.

Assistiram ao evento                pelos canais Youtube e Facebook531

A TEORIA DO 
PROJETAMENTO
O que o desenvolvimento 
da China nos ensina?

Eventos online da Escola Sindilex, transmitidos pela

https://youtu.be/VVgEfCKdCgc


ACESSE   AQUI   O VÍDEO NO CANAL NO

PALESTRANTES 

RICARDO SOUZA é Advogado previdenciário, Analista do TCE-
PE e autor de livros na área previdenciária. Professor, mestre em 
Gestão de Políticas Públicas e é ex-presidente do SINDICONTAS-
PE e da FENACONTAS.

AMAURI PERUSSO é Auditor do Tribunal de Contas do Rio 
Grande do Sul, presidente da FENASTC e vice-Presidente da 
Conacate.

LUIZ FELIPE OSÓRIO é professor e coordenador do curso de 
Relações Internacionais da UFRRJ e é Membro da Rede de 
Estudos Relações Internacionais e Marxismo (RIMA). Autor do 
livro “Imperialismo, Estado e Relações Internacionais”.

MEDIADOR 

MARCOS ALCYR é doutor em Filosofia do Direito pela USP. É 
diretor da FENASTC, foi presidente e atualmente é diretor do 
Sindilex e professor da Escola Sindilex.

Assistiram ao evento                pelos canais Youtube e Facebook184

Eventos online da Escola Sindilex, transmitidos pela

https://youtu.be/3kL82uYkYtk


PALESTRANTES 

AMAURI PERUSSO - Auditor do Tribunal de Contas do Rio 
Grande do Sul, presidente da FENASTC e vice-presidente da 
Conacate.
HELEN CRISTINA STEFFEN - Auditora de Controle Externo do 
TCMSP - Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Atuou como professora 
universitária por 7 anos em cursos de graduação em Ciências 
Contábeis.
MOACIR MARQUES DA SILVA - Auditor de Controle Externo do 
TCMSP - Membro, pesquisador e atual presidente do Instituto 
Brasileiro de Contas Públicas – IBCONTAS. Doutorando em 
Direito Econômico e Financeiro pela Universidade Internacional 
Iberoamericada – UNINI do México.

MEDIADOR 
VALMIR LEÔNCIO DA SILVA - Auditor de Controle Externo do 
TCMSP e diretor de Comunicação do SINDILEX. do Sindilex.

ACESSE   AQUI   O VÍDEO NO CANAL NO

Assistiram ao evento                pelos canais Youtube e Facebook171

Eventos online da Escola Sindilex, transmitidos pela

https://youtu.be/4ZLFZZzTY34


ACESSE   AQUI   O VÍDEO NO CANAL NO

Assistiram ao evento                pelos canais Youtube e Facebook103

Eventos online da Escola Sindilex, transmitidos pela

https://youtu.be/ljlNcZ8RSHE


ACESSE   AQUI   O VÍDEO NO CANAL NO

Assistiram ao evento                pelos canais Youtube e Facebook538

Eventos online da Escola Sindilex, transmitidos pela

PALESTRANTES 

MICHELLE FERNANDES LIMA é professora do 
Departamento de Pedagogia e Programa de 
Pós- Graduação em Educação da Unicentro/PR. 
Grupo de Pesquisa Estado, Políticas e Gestão da 
Educação.

JOSÉ ERNESTO é doutor em Educação pela 
USFCar; mestre em Educação e Ensino Superior 
pela FURB - SC; graduado em Filosofia e Pedagogia; 
professor e pesquisador independente nas 
áreas da Educação, Filosofia, Desenvolvimento 
Nacional e Regional.

                                              MEDIADOR 

MARCOS ALCYR é doutor em Filosofia do Direito pela USP. É 
diretor da FENASTC, foi presidente e atualmente é diretor do 
Sindilex e professor da Escola Sindilex.

https://youtu.be/ybiaIA4UStA


https://escolasindilex.elore.com.br/home
https://escolasindilex.elore.com.br/home


ASSEMBLEIAS
REALIZADAS

Pauta: Análise e aprovação das Contas do Sindilex 
referentes ao exercício de 2020.

Encaminhamento: Aprovadas as Contas de 2020.

O N L I N E



• Ação n° 1056098-67.2016.8.26.0053 – GIEP

Busca o cálculo correto da Gratificação de Incentivo à 
Produtividade e Desempenho (GIEP) no prevento de 
aposentadoria, de acordo com o Decreto n° 46.861/05, 
com redação dada pelo Decreto n° 49.721/08 A perícia 
contábil foi arbitrada em R$ 26.550,00, valor que a 
SINDLEX não aceitou, peticionando pela desistência da 
perícia e solicitando o julgamento da lide no estágio 
em que se encontra. Sentença proferida em 24.09.2020 
julgando a ação improcedente por entender que a 
perícia contábil era o único meio de comprovar os 
fatos alegados. Recurso de apelação apresentado em 
23.10.2020, informando que a perícia não era o único 
meio e explicando o critério de cálculo legal e o adotado 
pela Administração. Contrarrazão do Município juntada 
em 01.11.2020. Intimado o IPREM para contrarrazões 
em 04.11.2020. Distribuído para 6ª Câmara de Direito 
Público – encaminhado à mesa para julgamento. Sem 
data de julgamento. 


AÇÕES EM ANDAMENTO DO SINDILEX




• Ação n° 1015019-06.2019.8.26.0053 – assistência à 
saúde para aposentados

Ação que busca a extensão da assistência à saúde 
prevista na Lei n° 16.973/2018 e na Lei n° 16.936/18 
aos aposentados que têm direito à paridade, ou 
seja, aqueles que ingressaram no serviço público 
antes da EC 41/2003. Ação julgada procedente para 
reconhecer o benefício aos aposentados do TCM e 
da Câmara Municipal de São Paulo, com restituição 
dos valores pagos desde quando foi promulgada 
as Leis nas duas Casas. Recurso de apelação 
apresentado pela PGM e Câmara. Contrarrazões 
apresentadas em 08.01.2021. Em 28.01.2021 o 
juiz de primeiro grau rejeitou nossos Embargos de 
Declaração determinando a remessa dos autos em 
ambos os efeitos. Aguardando remessa ao TJSP.

• Ação n° 1003290-46.2020.8.26.0053 

Ação que visa o direito de migração dos sindicalizados 
constantes na lista apresentada do RPPS ao 
SPPrevidência, bem como seja compensado o 
período pretérito de contribuição, seja por meio do 
Benefício especial, seja pela integralização ao plano de 
previdência complementar. Réplica e especificações 
de provas apresentadas. 02.02.2021. Os autos foram 
encaminhados para prolação de sentença. 



• Mandado de segurança contra o retorno às 
atividades presenciais na CMSP
(MS n° 2117604-50.2020.8.26.0000) 

Mandado de segurança impetrado contra o retorno às 
atividades presenciais. Liminar indeferida. Em 13.08.2020 
juntamos o ofício encaminhado para a COVISA, 
aguardando manifestação do PGM para encaminhar 
ao julgamento. Agravo interno apresentado contra o 
indeferimento da liminar, o Relator determinou a Intimação 
da agravada para se manifestar em 06.11.2020, buscando 
evitar nulidades. Houve julgamento do Agravo com 
relação a liminar em 22.02.2020 negando provimento, 
pois a orientação firmada pelo Órgão Especial é no 
sentido de ser viável a retomada gradual de atividades. 
Autos encaminhados ao Ministério Público para parecer. 
 

• ADI n° 2091498-85.2019.8.26.0000 

Inconstitucionalidade das alíquotas e vedação a migração 
Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar 
inconstitucional a vedação à migração e o aumento 
da alíquota. Ação julgada parcialmente procedente 
reconhecendo a inconstitucionalidade quanto a vedação 
a migração. Efeito da decisão suspenso pelo STF. 





• Ação n° 1055864-46.2020.8.26.0053 – Contra Lei 
Complementar 173/20 

Ação proposta pelo SINDILEX objetivando afastar 
a aplicação da lei complementar federal 173/20, 
determinando que seja computado o período de 
27.05.2020 até 31.12.2021 como efetivo exercício para 
os fins de adicionais de quinquênio e sexta-parte. Liminar 
indeferida em 09.11.2020. Foi interposto Agravo de 
Instrumento com relação a liminar, que, em 10.02.2021, 
teve efeito suspensivo concedido, determinando de 
imediato a contagem de tempo aos servidores da Câmara 
e TCM. Em 18.02.2021, foi encaminhado ofício para as 
Casas e também para prefeitura informando a decisão 
e juntando a lista de beneficiados. Em 17.03.2021 foi 
apresentada petição informando que o TCM ainda não 
cumpriu com a decisão liminar, requerendo o imediato 
cumprimento sob pena de multa diária. Aguardando 
decisão com relação ao pedido formulado. 

• Ação n° 1092110-31.2019.8.26.0100 – porta contra 
fogo 

Prova pericial agendada para dia 23.10.2020. Perito 
intimado em 03.02.2021 para que junte o laudo para que 
seja aberto prazo para manifestação das partes. Laudo 
juntado em 01.04.2021, aguardando intimação das 
partes para se manifestarem.



EXPEDIENTE
Boletim Digital Sindilex em Ação é uma publicação do Sindilex
e-mail: sindilex@sindilex.org.br
Redação: Diretoria do Sindilex // Diagramação: Agência Daya

RESPEITE O DISTANCIAMENTO SEGURO!
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