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ASSESSORIA JURÍDICA DA ASSPMBMRN ATUOU
EM 140 PROCESSOS NO ANO DE 2020
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA OFERECIDO AOS ASSOCIADOS CONTEMPLA AÇÕES DE TODAS AS ÁREAS DO DIREITO

E

m 2020, cerca de 140 processos foram
acompanhados pela equipe de assistência jurídica da Associação de Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros
Militares do RN. Esse suporte é oferecido aos associados por meio de equipe de
advogados especializada disponível para
atuar em processos nas áreas civil, penal,
administrativa e familiar.
Dentre as ações, nas áreas do Direito Administrativo e Previdenciário, 100 foram
em âmbito estadual e quatro em âmbito
federal. Sob a responsabilidade da advogada Larissa Medeiros foram protocoladas
ações de cobrança do 13° salário referentes ao mês de dezembro de 2018, de revisão de pensão e manutenção da isenção
sobre a contribuição previdenciária para
os isentos de Imposto de Renda e de manutenção dos descontos da contribuição
previdenciária nos parâmetros anteriores
à Lei Federal 13.954/2019, que mudou as
regras para os inativos militares. As duas
últimas demandas mobilizaram um número significativo de associados, inativos
e pensionistas, e ambas já resultaram em
liminares concedidas.
Ainda na área administrativa, ações iniciadas no ano de 2012, e ganhas posteriormente, estão sendo pagas desde o ano de 2018,
após o trabalho da assessoria jurídica da Associação, sob o acompanhamento da advogada Maria Paula Villela. Somando desde o
início, mais de 50 associados receberam cerca de R$ 250 mil durante esse período.
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O serviço prestado pela ASSPMBMRN
contempla ações de todas as áreas do
Direito, com direcionamento do associado
para um dos advogados contratados dentro
de suas especialidades. Foram protocoladas
25 ações de Direito da Família, entre
divórcios, acordos arbitrando alimentos,
revisão e exoneração de pensões.
Na área do Direito Penal e Administrativo
Disciplinar, o advogado Wdagno Sandro
alcançou sucesso em 15 dos 20 processos
em andamento durante o ano de 2020.
Ainda na área administrativa, o advogado
Samuel Vilar representa dezenas de associados em ações de cobrança de nível remuneratório, promoções, matrículas em
cursos, revisão de descontos previdenciários e administrativos disciplinares com
sucesso em habeas corpus em favor de associados que seriam sancionados com penas restritivas de liberdade.
O sargento Rodrigo Maribondo, coordenador jurídico da ASSPMBMRN, alerta que
o associado não deve tardar em buscar a
orientação da equipe jurídica quando for
necessário, nas diversas áreas que possuem auxílio disponível.
“É importante que o associado busque
assistência assim que receber uma notificação, citação ou intimação. Somente
atuando em todas as fases do processo ou
procedimento é que se pode alcançar a excelência nesse serviço”, informa.
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PALAVRA AOS
ASSOCIADOS
O ano de 2020 foi diferente de todos os
outros já vividos. Com a necessidade de
isolamento social para a segurança e
saúde de todos, precisamos alterar nossas
rotinas e não tivemos tanto contato como
gostaríamos. Entretanto, nossa luta não
parou. Neste ano, a ASSPMBMRN continuou firme e forte na reivindicação dos direitos dos policiais militares e bombeiros
militares do RN. Seja em reuniões virtuais
ou presenciais, seguimos com os interesses da categoria sempre como prioridade.
Enaltecemos os profissionais de segurança
que vem trabalhando arduamente na linha
de frente durante o momento mais crítico
da pandemia neste ano. Nossa categoria é
essencial e permanece nas ruas garantindo a proteção da população em um momento tão difícil para a sociedade.
Esperamos que 2021 traga saúde para todos e nossa rotina de volta. Estamos ansiosos para o retorno das nossas atividades
presenciais com o Café com Associado e a
Domingueira para nos unirmos ainda mais
como categoria em momentos de lazer.
Enquanto isso, mantenham-se seguros e
com esperança de que o fim da pandemia
está próximo.

IPERN ESCLARECE DESCONTOS
IRREGULARES AOS MILITARES DA RESERVA
No mês de outubro, a ASSPMBMRN participou de reunião com
o Instituto de Previdência Dos
Servidores Estaduais (IPERN)
para tratar sobre os descontos
irregulares para contribuição
previdenciária feitos nos contracheques de militares estaduais da reserva no mês de outubro.
De acordo com o presidente do

IPERN, Nereu Linhares, houve
um “erro técnico” no fechamento da folha de pagamento e os
descontos serão revistos no mês
de novembro.
Em relação às liminares, que determinam a suspensão do desconto da alíquota aos militares estaduais da reserva que requereram
isto judicialmente, as determinações que chegaram até setembro

já foram implantadas e serão integradas na próxima folha.
“A Associação continua realizando o que lhe cabe, sempre
acompanhando e reivindicando
os direitos de seus associados,
bem como de toda a categoria.
Porém, sabemos que o poder de
decisão final cabe ao Governo
do Estado”, reforça a subtenente
Célia Melo, presidente interina

da ASSPMBMRN.
Sub Ten Célia reforça ainda que
os demais militares associados
que desejarem ingressar com
uma ação judicial pedindo a
suspensão do desconto e o retroativo do valor já descontado,
devem entrar em contato com a
assistência jurídica da ASSPMBMRN para saber quais os documentos necessários para a ação.

PAGAMENTO DOS MILITARES PROMOVIDOS
EM AGOSTO TEM DATA
EM REUNIÃO COM A SEARH, ASSOCIAÇÃO TAMBÉM TRATOU SOBRE SEGUNDA PARCELA DO ACORDO
DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DOS MILITARES ESTADUAIS
No mês de outubro, a ASSPMBMRN, representada pela ST Célia
Maria Lins, participou de reunião
com a Secretaria de Administração e Recursos Humanos do RN
(Searh), e demais associações
representativas de praças, para
tratar sobre os pagamentos atrasados dos militares estaduais promovidos em agosto deste ano.

No encontro, com a presença
da secretária de Administração
Virgínia Ferreira e o secretário
adjunto, José Eridan, ficou confirmada a implantação do pagamento das promoções de agosto
na folha de novembro, a partir
do dia 15. Já o valor retroativo
será fracionado nos pagamentos
até o mês de dezembro.

Nesta reunião também foi confirmada a efetivação da segunda parcela do acordo da Lei de
Reestruturação na carreira dos
Militares Estaduais (Lei Complementar n.º 657, de 14 de novembro de 2019), que versa sobre o
aumento do subsídio da categoria em seis parcelas progressivas, sempre em março e novem-

bro de cada ano.
Nesta segunda parcela de 2020,
será acrescido um aumento de
2,5% na folha de pagamento. Em
2021, serão duas parcelas acrescidas de 3,5%, e em 2022, será
acrescido 4,5% e 4,58%, totalizando o acumulado de 23% no
período.
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ASSPMBMRN RECLAMA FALTA DE DIÁLOGO
ENTRE COMANDO DA PMRN E ASSOCIAÇÕES
DIRETORIA DENUNCIA QUE COMANDO DA INSTITUIÇÃO TEM TOMADO DECISÕES UNILATERAIS QUE PRECARIZAM
ASCENSÃO FUNCIONAL DOS PRAÇAS, ENTRE OUTROS DIREITOS
A diretoria da Associação dos
Subtenentes e Sargentos Policiais Militares e Bombeiros
Militares do Rio Grande do
Norte (ASSPMBMRN), representada pela presidente em
exercício, subtenente Márcia
Carvalho, e pelo presidente
licenciado, subtenente Eliabe Marques, reclama da falta
de diálogo com o comando da
PMRN em relação a decisões
referentes aos direitos dos
praças.
“A Associação tem recebido
diariamente queixas em relação às decisões mais recentes
do Comando da PM, que tem
contribuído para precarizar
a ascensão funcional dos praças e exigido o retorno dos
militares que estão afastados
pela junta médica para que
eles tenham o direito de fazer
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os cursos de formação e aperfeiçoamento de sargentos”,
afirma o subtenente Eliabe.
O presidente licenciado da
ASSPMBMRN denuncia que
muitos desses PMs adoeceram
durante a atividade policial e
estão sendo penalizados dessa
forma. Outra queixa é a nova
obrigação de um TCC como
condicionante para conclusão
do Curso de Aperfeiçoamento
de Sargentos (CAS), algo que
nunca foi exigido.
Há também uma insatisfação
entre a categoria sobre a decisão de retomar presencialmente os cursos de formação
e aperfeiçoamento de sargentos que estavam acontecendo
à distância, o que é um risco
para os policiais que estão
frequentando. De acordo com
relatos levados à Associação,

alguns dos PMs que precisaram passar a frequentar os
cursos de forma presencial
contraíram o novo coronavírus.
Para a presidente em exercício, subtenente Márcia Carvalho, o Comando tem legislado
através de portarias e com
novidades quase que semanais, o que pega a tropa de
surpresa e prejudica de imediato os PMs. De acordo com
o subtenente Eliabe, já houve
tentativas de contato para diálogo com o comandante Alarico Azevedo, mas sem êxito,
o que tem causado insatisfação geral na categoria.
“Nós entendemos o papel do
Comando da PM em sua função de gestão da instituição,
e não queremos impor nossas
vontades, mas questionamos

as decisões que têm sido tomadas sem diálogo em relação aos direitos dos policiais
e bombeiros militares”, afirma a subtenente.
Em 10 de dezembro foi realizada uma reunião no Clube
Tiradentes com representantes de todas as associações
para elencar prioridades da
categoria e decidir quais providências serão tomadas para
a retomada desse diálogo. “Se
o contato permanecer bloqueado com o Comando da
PM, vamos buscar instâncias
superiores, como o Gabinete
Civil e a própria governadora,
para estabelecer esse diálogo”, acrescenta a presidente
em exercício.

EM REUNIÃO COM SESED, ASSOCIAÇÕES
PEDEM URGÊNCIA EM MEDIDAS DE SEGURANÇA
E SAÚDE PARA PRAÇAS DO RN
ENCONTRO TRATOU SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS MIL SOLDADOS RECÉM-FORMADOS
E DEFINIU RETORNO DAS AULAS EM EAD PARA CONCLUSÃO DOS CAS E CFS DE 2020
Após deliberação feita em reunião
no início de dezembro sobre a
falta de diálogo com o comando
da PMRN, a ASSPMBMRN, em
conjunto com as associações representativas de policiais e bombeiros militares, realizou reunião
com o secretário de segurança,
Francisco Canindé de Araújo, para
solicitar medidas de urgência
para garantir a segurança e saúde
dos policiais militares do RN.
“Nós elencamos pontos de prioridade com os presidentes de
todas as associações da capital e
do interior na reunião de ontem
e, diante da indisponibilidade do
Comandante da PM por atestado

médico, hoje levamos ao secretário de segurança alguns pleitos
de urgência”, afirma a presidente
em exercício da Associação, subtenente Márcia Carvalho.
Na pauta da reunião, foi requisitada a publicação das portarias
de distribuição dos mil soldados
recém-formados que têm cumprido uma espécie de “estágio”
que ultrapassa o plano do 1º Curso
de Formação de Praças, finalizado
em novembro de 2020. De acordo
com a subtenente, a programação
submete os policiais a um regime
de trabalho insalubre, com dois
turnos de trabalho de segunda a
sábado, sem ser fornecido o míni-

mo, como vale alimentação.
Também foi discutida a urgência
na emissão das cédulas de identidade que permitirá a cautela de
armamento aos novos policiais e
foi pedida a abstenção da PMRN,
por meio da Comissão de Promoção de Praças, da “equivocada interpretação” da disposição do Art.
15 da LC 515/2014, que tem prejudicado a ascensão dos policiais.
Na reunião ficou definida a suspensão das aulas presenciais e a
retomada das atividades na modalidade EAD para a conclusão
dos cursos de formação e aperfeiçoamento de sargentos, CAS

2020.1 e CFS 2020.2, para a segurança e saúde dos policiais participantes em virtude da pandemia
da Covid-19.
“Considero que nesse ano de pandemia houve entraves além do
normal pela necessidade de distanciamento social, mas mesmo com
a falta das atividades presenciais, a
ASSPMBMRN segue se movimentando na luta pelos direitos dos
policiais e bombeiros militares do
RN, e após essas reuniões, afinamos
estratégias e definimos prioridades
para ser tratadas em 2021”, afirma a
subtenente Márcia.

CLUBE TIRADENTES PASSA POR OBRAS
NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2020

REFORMAS NA ESTRUTURA DA SEDE VISAM PROPORCIONAR MAIS CONFORTO E COMODIDADE AOS ASSOCIADOS

Com o objetivo de ofertar experiências cada vez mais positivas aos
associados, a diretoria da ASSPMBMRN aproveitou o período de
distanciamento social e baixo movimento em sua sede para realizar
uma reforma nas dependências
do Clube Tiradentes.
“Já havíamos feito renovação
na fachada e agora reformamos
também o parque aquático, revestimos a piscina, pintamos a
estrutura interna e também construímos dois apartamentos no hotel de trânsito, tudo para que o as-

sociado possa usufruir com mais
segurança, higiene e de forma
mais agradável das nossas dependências”, informa a presidente
em exercício, subtenente Márcia
Carvalho.
Ainda de acordo com a subtenente, assim que for seguro retornar
às atividades normais presenciais,
os eventos coletivos, como o Café
com Associado e a Domingueira
realizados no Clube Tiradentes,
serão retomados e os associados
poderão usufruir de uma estrutura renovada.
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