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ASSESP conta
agora com nova
assessoria
jurídica
Desde o início de setembro, a
ASSESP/SC conta com uma nova
assessoria para acompanhar a
entidade e seus associados em
questões judiciais. A prestação de
serviços, a ser realizada pela
advogada Débora Rieth, está
regulamentada pela Instrução
Normativa 001/16, cujo texto foi
atualizado para atender as novas
e crescentes demandas da
Associação.
Uma das novidades do novo
contrato será o atendimento
jurídico na Sede Administrativa da
ASSESP, no centro da capital. Ele
será realizado sempre as terças
e quintas, das 13h30min às
17h30min.
As
consultas
presenciais
serão
feitas
respeitando a ordem de chegada.
Já o atendimento à distância, para
aqueles associados que são de
fora da Grande Florianópolis, será
realizado por e-mail ou pelo
telefone (48) 3204-6795.
Quanto às ações individuais
encaminhadas pela antiga
assessoria, a ASSEP/SC reitera
que compete exclusivamente aos
associados
decidir
pela
manutenção ou não desses
processos com os advogados.
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Aprovadas pela Diretoria entre o
final de 2015 e o início desse ano, as
novas obras para melhoria dos
equipamentos da Sede Social da
ASSESP no Campeche continuam
em ritmo acelerado.
O novo portão de entrada,
produzido em material mais leve para
diminuir os gastos com a manutenção
do motor, já foi instalado. O prédio da
administração, que abriga agora a
recepção, o depósito e a oficina,
também já está totalmente concluído.
Outra obra importante, iniciada no
meio do ano, é a troca da grama
natural pela sintética no campo de
futebol, que será complementada
com a construção de uma estrutura
totalmente nova, com vestiários, bar,

churrasqueira e banheiros exclusivos
para os usuários do campo.
Além da qualidade, durabilidade e
conforto, a grama sintética vai
resolver também os constantes
problemas de drenagem no local,
ocasionados por conta da altura do
lençol freático. Outra vantagem é que
agora os jogos não precisarão mais
ser suspensos em dias de chuva.
Os investimentos da ASSESP em
ampliação e melhorias dos
equipamentos destinados aos sócios
não estão restritos apenas à Sede
Social. No centro da Capital, o Hotel de
Trânsito conta agora com dois
banheiros, condicionadores de ar, novas
cortinas, além de telas de proteção em
todas as janelas e uma nova TV na sala.
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Na quarta-feira, 21/09/2016, foi
realizado o julgamento do recurso
(Agravo Regimental) interposto pela
ADEPOL, que versava sobre a
suspensão da segurança que sustou
a eficácia da decisão liminar
concedida pelo Juízo da 2ª Vara da
Fazenda Pública da Capital no
Mandado de Segurança n.030157074.2016.8.24.0023 referente à
aposentadoria especial.
O
Jurídico
da
ASSESP
acompanhou o julgamento que restou
favorável, mantendo e reforçando o
entendimento da liminar deferida no
mandado de segurança 004581753.2015.8.24.0023 interposto pela
Associação em favor dos seus
associados.
Assim, o IPREV deve abster-se de
utilizar o parecer n.0388/15-PGE para
a análise dos pedidos de
aposentadoria pendentes e futuros dos
associados
da
impetrante,
considerando para tanto: 1) a
aposentadoria especial da Polícia Civil
de Santa Catarina; 2) o requisito
exclusivo para a inatividade no tempo
de contribuição, 30 anos o policial
homem e 25 a policial mulher; 3) a
desnecessidade de idade mínima
para o alcance da aposentadoria; 4) a
integralidade e a paridade na
aposentadoria voluntária especial; 5)
o valor exato a título de proventos de
aposentadoria nos moldes das LC nº
609/13 e 611/13.
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Aposentar agora ou futuramente?
O setor Jurídico da ASSESP/SC
informa que aqueles que possuam os
requisitos para se aposentar e optem
em permanecer na ativa não perderão
os seus direitos já adquiridos. Tal
assunto, inclusive, encontra-se
expresso na súmula 359 do STF:
"Ressalvada a revisão prevista em
lei, os proventos da inatividade
regulam-se pela lei vigente ao tempo
em que o militar, ou o servidor civil,
reuniu os requisitos necessários".
A ação sobre a aposentadoria
integral beneficia somente os
associados?
Conforme jurisprudência das
Cortes Superiores, os sindicatos e
associações de classe legalmente
constituídas possuem ampla
legitimidade extraordinária para
defender em juízo os direitos da
categoria, tanto na fase de
conhecimento quanto na de
liquidação e de execução da
sentença. Pacífico o entendimento de
que os efeitos das sentenças
transitadas em julgado favoráveis a
essas entidades de classe, atuantes
como substituto processual, são
extensíveis a toda a categoria
profissional que ele representa,
independentemente de filiação ou
inclusão em lista de filiados nos autos
do processo.
(Fonte: Assessoria Jurídica da
ASSESP/SC)

Sede Social com inscrições abertas
Estão abertas desde o último dia 30/09, através do Sistema de Reserva
"on line", no site da Associação, na internet, as inscrições para o uso da
Sede Social da ASSESP na praia do Campeche, em Florianópolis, durante
a temporada de verão 2016/2017. Os interessados poderão realizar sua
inscrição até o dia 31 de outubro. O resultado do sorteio será divulgado no
dia 11 de novembro. Se o associado não efetuar o pagamento até o dia 02/
12/2016, a vaga será automaticamente repassada para outro inscrito.
Os comprovantes de depósitos sem identificação devem ser remetidos
para o e-mailreginalda@assesp.org.br até o dia 05/12/2016, constando o
nome do associado e o período de ocupação. O período oficial de veraneio
vai iniciar no dia 20 de dezembro de 2016 e terminar no dia 27 de fevereiro
de 2017.
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Mais uma
ação liberada
A ASSESP/SC informa que já foi
liberado o pagamento de mais
uma ação judicial da antiga
assessoria, referente ao
processo nº 023.90.500106-3,
cujos valores foram depositados
na conta do advogado no dia 27/
07/16, conforme alvará
16.023.018.24044. Os policiais
que ainda não receberam devem
entrar em contato com o
Escritório Cabral Associados,
através do telefone (48) 32222983 ou pelo e-mail
sheila@cabralassociados.com.br
Os nomes dos beneficiários do
processo estão no site da
Associação, em
www.assesp.org.br Com esse
anúncio, a ASSESP/SC busca
tão somente informar os
associados sobre a liberação
desses precatórios. Todas as
demais informações sobre o
processo, bem como os valores
individuais da ação, devem ser
prestadas pelo respectivo
Escritório de Advocacia.

Fora da
temporada
Desde o último mês de junho, as
solicitações de reservas para o
uso da Sede Social da ASSESP,
na praia do Campeche, já vem
sendo feitas através do sistema
on line disponível aqui no site.
Mas cuidado! As reservas feitas
por esse sistema não valem
para a temporada de verão. Na
temporada, como faz há vários
anos, a associação disponibiliza
um sistema próprio de
inscrições, específico para esse
período, uma vez que a procura
nessa época é muito grande. O
sistema de reserva disponível
hoje no site para períodos fora da
temporada ficará bloqueado do
dia 16/12 desse ano até o dia 28/
02 de 2017.

