
Parecer nO 100/2014

RGE n° 0862/14

ASSUNTO: Mandado de Injunção impetrado pelo Sindicato UlI1ião dos

Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo em face desta

Assembleia Legislativa e outros (processo n° 2053290-42.2013.8.26.0(00).

1. Versa o presente expediente sobre o

Mandado de Injunção impetrado pelo Sindicato União dos Servidores do Poder

Judiciário do Estado de São Paulo em face da Assembleia Legislativa do Estado

de São Paulo - ALESP e outros, referente ao processo nO 2053290-

42.2013.8.26.0000, em trâmite perante o C. Órgão Especial do E. Tribunal de

Justiça.

2. Em apertada síntese, a Impetrante reivindica

revisão geral dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário bandeirante na

proporção de 26,39%, correspondente à aplicação do Índice Nacional de Preços

ao Consumidor - INPC que teria se acumulado no período de abril de 2002 a

março de 2004, na esteira do Projeto de Lei n° 479/04, encaminhado pelo

Exmo. Presidente do E. TJSP.
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3. O Exmo. Presidente da ALESP prestou as

informações de fls. 103/125, apontando Htispendênda em relação ao proc. n°

0209276-23.2013.8.26.0000', em curso na mesma Corte Judiciária,

4. Postulou-se, ainda, o não-conhecimento da

ação, ou a não-concessão da ordem quanto ao mérito, tendo em vista os

esclarecimentos ofertados pelo Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça (fls,

74/77) segundo os quais, (i) no interregno de 2004 a 2013, os servidores do

Poder Judiciário tiveram a Gratificação Judiciária reajustada por meio de

resoluções, o que (li) implicou o envio de novo projeto de lei (PLC n° 30/13) a

esta Casa de Leis, contemplando reajuste sob novas bases: 10,55%, o que

corresponderia à perda salarial da categoria no período de abril de 2002 a

fevereiro de 2013 , consoante a justificativa2 da proposição legislativa.

5. Nesse quadrante, sugiro seja dada ciência da

dessa ação ao SI".Procurador da ALESP responsável pelo acompanhamento do

processo na 2053290-42.2013.8.26.0000 - TJSP (MI na 5.573-STF), para

providências processuais que entender cabíveis.

1 A ação foi originalmente ajuizada perante o E. Supremo Tribunal federal (MI nº 5.573), tendo o
Ministro relator Marco Aurélio determinado sua remessa ao E. TJSP.

2 Eis o teor da justificativa:

"JUSTIFICA TlVA

A proposta legislativa ora submetida à Augusta Casa de Leis objetiva o reajuste dos vencimentos e
salários dos integrantes das classes regidas pela Lei Complementar nº 1.111/2010, em percentual
equivalente a 10,55% (dez inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento), referente à perda salarial
apurada pelo INPC no período de abril de 2002 a fevereiro de 2013, sobre as tabelas constantes do
Projeto de Lei que trata da revisão da referida Lei Complementar. (negritos e sublinhados nossos)
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6. 'Outrossim, considerando a presumida

"pertinência normativa" do Projeto de Lei Cmnplementar n° 30/2013 com o

Projeto de Lei n° 479/04, reputo essencial que (i) em amba~ as proposições

conste a informação da existência dos mandado~ de injunção, (ii) juútando-se,

aos respectivos expedientes das proposições, cópias desta manifestação e das

informações dos Exmos. Presidentes do E. Tribunal de JUst}IÇ.a (fls. 74/79) e desta

Casa Legislativa (fls. 103/125), sug/ in o.-se, ainda, que I~.ejam digitalizados e

constem do SPL. ! :
/ ~

pricuratoria, 02 de abrjqc 2014.
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\~ÓCURADO DA LESP

Aprovo o parecer.

Encaminhe-se ao Df. Procurador responsável pelo proc. nO 2053290-

42.2013.8.26.0000 - TJSP (MI nO5.573-STF), nos termos do item 5.

Após, ao douto Secretário Geral de Ad-m-i-nistr-a<?ãepara as providências
rQ.,,_to:. >-'",'.Q ~CoV\propugnadas no item 6.

Procuradoria, 02 de abril de 2014.(\~(_~=
C~S ROBERTO DE ALCKMIN DUTRA

PROCURADOR-CHEFE DA ALESP

3



fls. 74

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE mSTIçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete da Presidência

Nab.Jl.reza:Malrn.dadode Injunção

Processo n.O 2053290-42.201308.26.0000

Impetrante: SINDICATO UNIÃO DOS SElRVlIDOlRES DIO

PODER JUDICIÁR.IO DO ESTADO DE

SÃO PAULO

São Paulo, 13 de dezembro de 2013.

Segundo informações recrutadas
_/
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Senhor desembargador.

Tenho a honra de dirigir-me à presença

de Vossa Excelência com o objetivo de prestar

informações relativas ao mandado de injunção impetrado

pelo Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário

do Estado de São Paulo.

O impetrante intentou mandado de

Injunção, com pedido de liminar, em face da Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo, e deste Tribunal de

Justiça alegando sua omissão em votar a Lei Estadual nO

479/2004, de iniciativa deste Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo, que concede reajuste aos

vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos

do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, na base de

26,39% correspondente ao Índice Nacional de Preços ao

Consumidor - INPC, acumulado no período de abril/2002

a março/2004.

Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos -

Seção de Concurso e Nomeações 1.2.1, em atendimento

às reivindicações das Entidades Representativas dos

Mandado de Injunção n° 2053290-42.2013.8.26.0000



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete da Presidência

Fj)lha H.v gÇ'
servidores no tocante à efetiva reposição salarial de tq.bt~ 'Ót-l)qo(~
as categorias do Tribunal de Justiça a partir ele :If--"
junho / 1998, quando entrou em vigência a Emenda

Constitucional n° 19/98, foram efetuados os cálculos

para reposição salarial tomando o IGPM-FGVcomo índice

para demonstrar a projeção da inflação no período

compreendido entre junho/1998 a março de 2002, onde

apurou-se uma varição de inflação na ordem de 46,20%.

Deste modo, descontando-se os valores

fIxos correspondentes ao Abono (Lei Complementar n°

881/2000) Extraordinária (Leie GratifIcação

Complementar n° 913/2002), chegou-se às perdas

salariais diferenciadas por categoria, salientando-se que

as Leis Complementares supra citadas foram resultado

de Projetos de Lei encaminhados à Assembleia Legislativa

do Estado de São Paulo pela egrégia Presidência deste

Tribunal.

Observada a disponibilidade fInanceira

para suportar o impacto mensal de 9,58 sobre a folha de

pagamento geral (magistrados e servidores), foi aprovado

pela Presidência deste Tribunal o reajuste dos coeficientes

de cálculo de Gratificação Judiciária, de modo que cada

categoria tivesse exatamente a reposição integral das

perdas salariais verificadas de junho/ 1998 a março/2002

(Resolução 150/2002, cujos efeitos retro agiram alo de

maio de 2002).

Esclareceu, ainda, a Secretaria, que a

Lei n° 12.177/2005, publicada no DOE de 22/12/2005,

fixou em 1° de março de cada ano a data-base para a

revisão dos vencimentos e proventos dos servidores ativos

Mandado de Injunção nO2053290-42.2013.8.26.0000

fls. 75
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PODER JUIHCIÁruO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete da Presidência

fls. 76

,"\_.)jlli:. à"~" 6'6

e inativos do Poder Judiciário do Estado de São Paulo ;~.=~~-=:
retroagiu seus efeitos alO de março de 2004, sendo que a

Presidência deste Tribunal vem reajustando os

coeficientes de cálculo da Gratificação Judiciária, desde

que haja dotação orçamentária para tanto.

Assim, foram editadas as seguintes

Resoluções:

- Resolução n° 189/04 - reajuste na

ordem de 14% com efeitos a partir de 01/09/2004;

- Resolução n° 245/05 - reajuste na

ordem de 8% com efeitos a partir de 01/09/2005;

- Resolução n° 277/06 - reajuste na

ordem de 4,6% com efeitos a partir de 01/03/2006;

- Resolução n° 353/07 - reajuste na

ordem de 3,12% com efeitos a partir de 01/03/2007;

- Resolução n° 454/08 - reajuste na

ordem de 5,6% com efeitos a partir de 01/03/2008;

- Resolução n° 533/10 - reajuste na

ordem de 4,77% com efeitos a partir de 01/12/2010;

- Resolução n° 543/11 - reajuste na

ordem de 6,43% com efeitos a partir de 01/03/2011;

- Resolução n° 554/11 - reajuste na

ordem de 1,50% com efeitos a partir de 01/10/2011;

- Resoluções n° 562/12 (reajuste na

ordem de 6,50%) e nO574/12 - totalizando um reajuste

na ordem de 8,00%, com efeitos a partir de 01/03/2012;

e

- Resolução n° 592/2013, com efeitos a

partir de 01/03/2013.

Por derradeiro, informo que as

Mandado de Injunção nO2053290-42.2013.8.26.0000
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fls. 77

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete da Presidência

havidassucessivas reposições salariais desde

reduziram o índice de perdas acumulado para 10,55%,

percentual este presente na Justificativa que acompanha

o PLC n° 30/2013, cuja discussão e elaboração contou

com a participação das entidades de classe

representativas dos servidores deste Tribunal de Justiça,

e que está pendente de votação pela Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo desde 22/11/2013.

Aproveito o ensejo para externar os

meus votos de elevada estima e distinta consideração,

colocando-me à disposição para outras informações que

se fizerem necessárias.
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IVAN SARTORI

Presidente do Tribunal de Justiça

A~ ExceAeln:U:issnm© Senn@!' D(jJflll1.t:OX'

Desembargad.©lr R©"belffcli)Mac C:rack®lill.

21053290-42.2013.8.26.0000

Mandado de Injunção nO2053290-42.2013.8.26.0000



PODER JUDiCIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo nO: 4.825/2013 - SPRH 2.2.2
Informação nO: 3943/2013
Interessado: SINDICATO UNIÃO DOS SERVIDORES

JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO PODER

Assunto: Mandado de Injunção

A SPRH 1.2.1 Seção de Concurso e
Nomeaçôes reenvia, e-mail e expedientes anexos da SPr 1.2
Coordenadoria de Apoio Técnico aos Juízes Assessores da Presidéncia
solicitando subsidios para prestar informações relativo ao Mandado de
Injunção com pedido liminar impetrado pelo Sindicato União dos
Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo em face E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Governo do Estado de São
Paulo e Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (fls. 02/17),
alegando omissão da Assembléia Legislativa em promulgar lei que
conceda reajuste aos vencimentos e proventos dos servidores públicos,
ativos e inativos do Poder Judiciário do Estado de São Paulo.

O D. Desembargador Relator indeferiu as
liminares pleiteadas (fls. 18/21).

Cabe-nos informar que o inciso X do artigo 37,
alterado pela Emenda Constitucional nO 19/98 dispõe que «a
remuneração dos servidores públicos e o subsidio de que trata o § 4° do
artigo' 39 somente poderão ser fIXados ou alterados por lei especifica,
observ,ada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices".

Em atendimento às reivindicações das
Entidades Representativas dos servidores no tocante à efetiva reposição
salarial de todas as categorias do Tribunal de Justiça a partir de
junho/1998, quando entrou em vigência a Emenda Constitucional n°
19/98, foram efetuados os cálculos para reposição salarial tomando o
IGPM-FGV como índice para demonstrar a projeção da inflação no
período compreendido entre junho/1998 a março de 2002, onde apurou-
se uma variação de inflação na ordem de 46,20%.

Deste modo, descontando-se os valores fixos
correspondentes ao Abono (Lei Complementar nO 881/2000) e
Gratificação Extraordinária (Lei Complementar n° 913/2002) chegou-se
às perdas salariais diferenciadas por categoria. Salientamos que as Leis
Compleluentares n° 881/2000 e n° 913/2002 foram resultado de
Projetos de Lei encaminhados à Assembléia Legislativa do Estado pela E.
Presidência do Tribunal de Justiça.

Observada a disponibilidade financeira para
suportar o impacto mensal de 9,58 sobre a Folha de Pagamento Geral
(magistrados e servidores) foi aprovado pela E. Presidência do Tribunal
de Justiça o reajuste dos coeficientes de cálculo de Gratificação
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DIEJUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Folha rlolJ • in
Proc._ PI/[I7Y~o(!~:-

,Judiciária, de modo que cada categoria tivesse exatamente ã.....reVasÍçãu-L{---- ...
integral das perdas salariais verificadas de junho/1998 a março/2002
(Resolução 150/2002, cujos efeitos retroagiram a 10 de maio de 2002).

A Lei n° 12.177/2005, publicada no DOE de
22.12.2005, fixou em 10 de março de cada ano a data-base para a
revisão dos vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do
Poder Judiciário do Estado de São Paulo e retro agiu seus efeitos a 10 de
março de 2004.

Esclarecemos, ainda, que o Excelentíssimo
Senhor Desembargador Presidente tem reajustado os coeficientes de
cálculo da Gratificação Judiciária desde que haja dotação orçamentária
para tanto. Assim foram editadas as seguintes Resoluções (fls. 39/62):

. Resolução n° 189/2004 - reajuste na ordem de 14% com efeitos a
partir de 1°.09.2004;

- Resolução n° 245/2005 - reajuste na ordem de 8% com efeitos a partir
de 1°.09.2005;

- Resolução n° 277/2006 - reajuste na ordem de 4,6% com efeitos a
partir de 1°.03.2006;

Resolução n° 353/2007 - reajuste na ordem de 3,12% com efeitos a
partir de ].°.03.2007;

Resolução n° 454/2008
partir de 1°.03.2008;

reajuste na ordem de 5,6% com efeitos a

Resolucão n° 533/2010 - reajuste na ordem de 4,77% corn efeitos a,
partir de 1°.12.2010;
- Resolução nú 543/2011 - reajuste na ordem de 6,43% com efeitos a
partir de 1°.03.2011;

...Resolução n° 554/2011 - reajuste na ordem de 1,50% com efeitos a
partir de 1°.10.2011;

- Resoluções nO562/2012 (reajuste na ordem de 6,50%) e na 574/2012 -
totalizando um reajuste na ordem de 8,00 %, com efeitos a partir de
10 .03.2012;

- Resolução n') 592/2013, com efeitos a partir de 01 de março de 2013.

Informamos, também, que foi encaminhado à
Assembléia Legislativa o Projeto de Lei na 479/2004 de iniciativa do
Tribunal de Justiça, visando reajuste salarial na base de 26,39%
correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consurnidor - INPC,
acumulado no período de abril/2002 a março/2004. Entretanto, até a
presente data a referida propositura encontra-se em trâmite naquela A.
Casa (fls. 24/28).

Salientamos, finalmente, que as sucessivas
reposlÇoes salariais havidas desde 2004, reduziram o índice de perdas
acumulado para 10,55%, percentual este presente na Justificativa que
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício PA nO 5/2014

Ref. Ofído nO 227 -0/2014-egt

M~nO 2053290-42.2013.8.26.0000

SENHOR DESEMBARGADOR

Em atenção ao ofício em epígrafe, referente ao

Mandado de Injunção impetrado pelo Sindicato União dos Servidores do Poder

Judiciário do Estado de São Paulo, venho, por meio do presente, encaminhar a

Vossa Excelência as anexas INFORMAÇÕES, com o propósito de instruir o

feito.

No ensejo, renovo meus protestos de elevada

estima e consideração.

SAM: EL MORE!~A
Presidente da Assembleia legislativa ao Estado de São Paulo

Ao Exceientíssimo Senhor DesembargadoR"
ROBERTO MAC CRAKEN
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Palácio 9 de Julho

PROCURADORIA

MANDADO DE INJUNÇÃO N° 2053290-42.2013.8.26.0000

impetrante: Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de

São Paulo

Impetrados: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Governador do

Estado de São Paulo e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

INFORMAÇÕES PELA !MPETRADA

ASSEMBlEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Colendo Órgão Especial

Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Escorço sintético dos fatos

o Sindicato União dos Servidores do Poder

Judiciário do Estado de São PalUlio impetrou a presente ação aduzindo a

necessidade de que seja suprida lacuna normativa a impedir a aplicação do

artigo 37, inciso X, da ConstitlUlição Federai, em favor dos servidores

públicos do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. - \'
··0\( ), \VJ
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Palácio 9 de Julho

PROCURADORIA

Alega que o dispositivo constitucional mencionado

encontra-se regulamentado pela Lei paulista nO12.177, de 21 de dezembro de

2005, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos

servidores públicos do Poder Judiciário estadual, fixando, como data base, o

dia 10 de março de cada ano.

Em observância àquele preceptivo constitucional,

argumenta que, no ano de 2004, o Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado do São Paulo encaminhou o Projeto de Lei 81° 479/2004 a esta

Casa Legislativa, com a finalidade de fosse concedido "reajuste salarial" aos

servidores daquele Poder, na base de 26,39% correspondente à aplicação do

índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, que teria se acumulado

no período de abril de 2002 a março de 2004.

Assim sendo, postula, liminarmente, a declaração de

mora dos Impetrados e a concessão de tutela antecipada satisfativa,

concedendo-se reajuste salarial na proporção anteriormente alvitrada.

Ao final, requer a fixação de prazo de 30 (trinta) dias

para que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo "vote o projeto de

Lei 0479/2004" de maneira a "conceder reajuste salarial aos Servidores Ativos

e Inativos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na

proporção de 26,39% sobre os vencimentos integrais (...)".

Entrementes, como se verá a seguir, a pretensão do

Impetrante não preenche os requisitos para ser apreciado e, quanto ao mérito,

mostra-se descabido.
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Preliminar

I - Da desatualização da certidão de registro do impetú"ante no Ministério

do Trabalho e Emprego

.- .. ' .~

A cópia da certidão anexada aos autos com o

propósito de demonstrar o registro do Impetrante no Ministério do Trabalho e

Emprego mostra-se desatualizada, por datar do ano de 2002 (doc. de fls. 43).

Assim sendo, em razão de o documento ser essencial

à comprovação de sua legitimidade extraordinária para a impetração do writ,

sua desatualização tem repercussão no mandado de injunção, que deverá ser

extinto sem apreciação de mérito (CPC, art. 267, IV).

11 - Da litispendência

o objeto da presente impetração confunde-se com o

do Mandado de Injunção ajuizado no Supremo Tribunal Federal (MI 11° 5.573),

que, por sua vez, foi extinto sem resolução de mérito ante o reconhecimento da

incompetência daquela Corte para originariamente processá-lo, tendo sido

suas cópias eletronicamente encaminhadas a esse E. Tribunal de Justiça.

Tal providência culminou na autuação do Mandado de

Injunção correspondente à ação 01° 0209276-2J.21OJ13.8.26.0000 O1esse E.

Tribunal de Justiça, cadastrado em 18 de dezembro de 2013 e distribuído ao

e. Desembargador EVARiSTO DOS SANTOS, como Relator.
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o mero cotejo das petições iniciais evidencia a

identidade dos objetos.

Nesse sentido, o processamento de ambos os feitos

perante essa E. Corte Judiciária resulta em clara hipótese de litispendência,

razão pela qual uma das ações deverá ser extinta, com fundamento no art.

267, inc. V, do CPC.

111- Da ocorrência de fato impeditivo à análise da impetração.

o objeto do mandamus apresenta-se revestido de

muito maior complexidade na comparação ao sugerido pelo Impetrante.

Consoante as informações prestadas pelo Exmo.

Presidente do Tribunal de Justiça às fls. 74 e segs., a Corte Judiciária paulista

vem procedendo, ano a ano, reajustamentos dos coeficientes de cálculo da

Gratificação Judiciária em favor dos servidores do Poder Judiciário, por meio

das Resoluções n° 189104, 245/05, 271/06, 353/01, 454108, 533/10, 543/11,

554/11, 562/12 e 592/13, afigurando-se útil sua parcial reprodução:

Esclareceu, ainda, a Secretaria, que a Lei nO12.177/2005, publicada

no DOE de 22/12/2005, fixou em 10 de março de cada ano a data-

base para a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores

ativos e inativos do Poder Judiciário do Estado de São Paulo e

retroagiu seus efeitos a ano de março de 2004, sendo que a

Presidência deste Tribunal vem reajustando os coeficientes de
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cálculo da Gratificação Judiciária, desde que haja dotação

orçamentária para tanto.

Assim, foram editadas as seguintes Resoluções:

- Resolução n° 189/04 - reajuste na ordem de 14% com efeitos a
partir de 01/09/2004;

- Resolução n° 245/05 - reajuste na ordem de 8% com efeitos a partir

de 01/09/2005;

- Resolução n° 277/06 - reajuste na ordem de 4,6% com efeitos a

partir de 01/03/2006;

- Resolução n° 353/07 - reajuste na ordem de 3,12% com efeitos a

partir de 01/03/2007;

- Resolução n° 454/08 - reajuste na ordem de 5,6% com efeitos a

partir de 01/03/2008;

- Resolução n° 533/10 - reajuste na ordem de 4,77% com efeitos a

partir de 01/12/2010;

- Resolução n° 543/11 - reajuste na ordem de 6,43% com efeitos a

partir de 01/03/2011;

- Resolução n° 554/11 - reajuste na ordem de 1,50% com efeitos a

partir de 01/10/2011;

- Resoluções n° 562/12 (reajuste na ordem de 6,50%) e n° 574/12 -

totalizando um reajuste na ordem de 8,00%, com efeitos a partir de

01/03/2012; e
- Resolução n° 592/2013, com efeitos a partir de 01/03/2013.}}

Por derradeiro, informo que as sucessivas reposições salariais

havidas desde 2004 reduziram o indlÚtCede perdas acumulado

para 10,55%, percentual este presente na Justificativa que

acompanha o PLC n° 30/2013, cuja discussão e elaboração contou
[\

\
servidores deste Tribunal de Justiça, e que está pendente de votaçã~ c{)com participação classe das entidades de a representativas dos
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11/2013. (negrito nosso)
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Considerando a alusão feita à Justificativa ao Projeto

de Lei Complementar nO30/13, de autoria do Exmo. Sr. Presidente desse E.

Tribunal, igualmente mostra-se oportuno fazer referência transcritiva à mesma,

a partir de sua consulta no sítio eletrônico da ALESP www.al.sp.gov.br. que

assim se encontra vazada:

JUSTIFICA TlVA

A proposta legislativa ora submetida à Augusta Casa de Leis objetiva o

reajuste dos vencimentos e salários dos integrantes das classes regidas

pela Lei Complementar nO 1.111/2010, em percentual equivalente a

10,55% (dez inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento), referente à

perda salarial apurada pelo INPC no período de abril de 2002 a fevereiro

de 2013, sobre as tabelas constantes do Projeto de Lei que trata da

revisão da referida Lei Complementar. 1 (negritos e sublinhados nossos)

De igual sorte, quanto às resoluções apontadas,

cópias 'das mesmas foram eletronicamente acostadas ao Mandado de

injunção nO5573-STF, (vide preliminar anterior), razão pela qual procede-se

sua juntada aos presentes autos (doc. anexo).

De sua simples leitura, confirma-se a finalidade a que

se associam as mesmas, consoante já explanado: o "reajustamento salarial"

dos servidores públicos do Poder Judiciário.

10 PLC 30/13 pode ser consultado no sítio eletrônico www.al.sp.gov.br.

http://www.al.sp.gov.br.
http://www.al.sp.gov.br.
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As resoluções foram expedidas posteriormente ao

envio do Projeto de Lei Complementar nO479/04 à ALESP2 a que alude o

Impetrante; tal fato tem o lPotencia~ de (i) não só eventualmente vir a

influenciar no exame da proposição legislativa (PL nO479/04) pelo Plenário

desta Casa Legislativa (o que por si só demonstra o descabimento do pedido

formulado pelo Impetrante), como de (ii) materializar fato impeditivo ao

julgamento de mérito do mandamus.

A jurisprudência do Pretório Excelso é remansosa no

sentido da inviabilidade de o mandado de injunção (com o fito de se buscar a

colmatação de norma constitucional voltada à revisão geral anual) vir a ser

apreciado, uma vez editado diploma normativo que disponha sobre a matéria,

mesmo que de forma superveniente.

Cite-se, em

Injunção nO 1.011 - Sergipe3,

LEWANDOWSKI, assim ementado:

exemplário, o Ag. Reg. no Mandado de

sob a relatoria do Min. RICARDO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO.

ALEGADA OMISSÃO DA NORMA REGULAMENTADORA 00 ART. 70
,

XXI, DA CONSTITUiÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.506/2011.

PERDA DE OBJETO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A orientação do Supremo Tribunal Federal é pela prejudicialidade do

mandado de injunção com a edição da norma regulamentadora então

ausente.

2 o Projeto de Lei nO479, de 2004, foi encaminhado pelo Ofício nO355/2004-GAB 1, de 12 de julho de 2004,
sendo que a Resolução nO189 é de 22 de setembro de 2004.
:1 Ag. Reg. no Mandado de Segurança nO 1.01l-SE, ReI. Min. RICARGO LEW ANDOWSKI, Plenário,
10.05.2012, DJe-105 divulgado em 29.05.2012, publicado em 30.05.2012.

r\
,0).\.'8\)
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/I - Excede os limites da via eleita a pretensão de sanar a alegada lacuna

normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora.

1/1- Agravo a que se nega provimento.

o Supremo Tribunal Federal igualmente tem firme

orientação no sentido da imprestabilidade desse remédio constitucional com o

fito de examinar a efetividade e abrangência do percentual concedido, a título

da majoração remuneratória.

Nesse sentido, a par do deliberado no v. acórdão

citado, assim também decidiu o Min. CELSO DE MELLO no Mandado de

Injunção nO 5.507-DF, de 16 de dezembro de 2013, merecendo relevo o

seguinte excerto do julgado:

A Lei 10.331/2001 regulamentou o art. 37, X, da Constituição, conferindo-

lhe eficácia plena, e está em vigor desde 19 de dezembro de 2001.

Posteriormente, a Lei 10.697/2003 também cumpriu o dispositivo

constitucional. Ainda, o mandado de injunção não é o meio processual

adequado para questionar a efetividade e a abrangência da lei.

A situação em exame guarda semelhança com a

ventilada nos citados arestos.

Especialmente ante o seu caráter sucessivo e anUlaI

(foram expedidas de 2004 a 2013), as citadas resoluções majoraram a

Gratificação Judicial dos servidores do Poder Judiciário, situação que se

reveste de densidade impeditiva tanto à apreciação do pedido, como ao

provimento do mesmo, se adentrado ao mérito, considerando o pedido

9

'\
í\: \
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formulado no sentido de seja concedido "reajuste salarial (...) na proporção de

26,39%".

Pelo exposto, o mandamus não pode ser conhecido.

IV - Da incompatibilidade do mandado de injlllB1ção com a dilação

probatória ora exigida

Ainda que se cogitasse, em caráter argumentativo, a

admissibilidade da revisão geral anual nos termos reclamados na inicial, como

já salientado, os fatos aqui descritos, no mínimo, apontam para um quadro

fático-jurídico revestido de infinita maior complexidade em relação àquele

delineado pelo Impetrante.

Com esteio na premissa argumentativa anterior,

cumpre indagar: qual seria o percentual (i) razoável (ii) e compatível com os

ditames, dos artigos 166 e segs. da CF/88 (questão a ser tratada mais adiante),

aplicável à espécie?

Verifica-se, pois, que a matéria em exame lI1ão se

coaduna com a estmita via do mandado de Dll11jlUll1ção, por ser esta

incompatível com a ll11ecessidade de dilação probatória.
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Mérito

I - Da impossibilidade de os Tribunais suprirem a função constitucional

do Legislativo, com vistas a proferir decüsão iudicial-normativa em

substituição a proieto de lei que verse sobre remuneração de servidor

público (Pll1° 479/04).

A partir da consagrada noção da divisão das funções

estatais, de longa tradição no constitucionalismo pátrio e universal, não só

com expressa guarida no artigo 2° da Carta Maior de 1988, mas igualmente

revestida de status principi.ológico qualificado (dã!Ulsula pétll"ea)nos termos do

artigo 60, § 4°, do mesmo Diploma Excelso, é cediço não competir ao Poder

Judiciário substituir-se ao Poder Legislativo para proferir decisão judicial de

maneira a fixar regras normativas revestidas de abstração e generalidade

em substituição à lei, sob pena de flagrante violação ao Princípio da

Separação dos Poderes.

A situação em testilha adquire densidade impeditiva

qua~ific.ada por se tratar de matéria alusiva à remuneração de servidor

público, tendo em vista a incidência do princípio da legalidade, (art. 37,

caput, c.c. o inciso X) associada às restrições de caráter orçamentário e

financeiro impostas nos arts. 166 e segs. da CF/88, que se encontram

agasalhadas no Capítulo II (Das Finanças Públicas), do Título VI (Da

Tributação e do Orçamento), do Texto Constitucional, tendo em vista,

sobretudo, o caráter contiD1uadodas despesas, cuio impacto financeiro se

protrairá no tempo. de forma permanente.
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Em caráter analógico, o Supremo Tribunal Federal

entende ser vedado ao Poder Judiciário emanar decisão judicial destinada a

disciplinar o thema juris (remuneração de servidor público), como se pode

depreender de sua Súmula mO 339:

Súmula 339 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento

de isonomia.

Mutatis mutandi, com supedâneo nos mesmo

fundamento hospedado no verbete, aqui tampouco má que se excepcionar

ou admitir que a Corte Judiciária possa proferir decisão judicial em

substituição à Casa Legislativa, em matéria atinente à revisão geral anual do

servidor público.

São incontáveis os arestos da Corte Constitucional a

prestigiar tal orientação; em caráter exemplificativo, seguem reproduzidos as

ementas dos acórdãos proferidos nos Agravos Regimentais nos Recursos

Extraordinários nü's 450.063-9-R04 e 553.231-1-RS5
, respectivamente sob a

relataria dos Ministros CEZAR PElUSO e RICARDO lEWANDOWSKI:

EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor

público. Revisão geral e anual de vencimentos. Iniciativa da vontade

politóca do Presidente da República e das conveniências subjetivas de

4 Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nO450.063-9-RO, ReI. Min. CEZAR PELUSO, STF, Primeira Turma, J. em

28.03.2006, publicado em 28.03.2006.

'iAg. Reg. no Recurso Extraordinário nO553.231-3-RS, ReI. Min. RICARDO LEW ANDOWSKI, STF, Primeira 1
Turma, l. em 13.11.2007, publicado em 14.12.2007. (\ :

12 (\j)i
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sua avaliação. Indenização fundada na responsabilidade civil. Direito não

reconhecido. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas.

Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a

agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão

fundada em jurisprudência assente na Corte. 2. RECURSO. Agravo.

Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente

abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §

2°, cc. arts. 14, /I e /II, e 17, V/I, do CPC. Quando abusiva a interposição de

agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal

condenar a agravante a pagar multa ao agravado. (destaque nosso)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR

PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL COMPETÊNCIA PRIVA TlVA DO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. I -

A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão

da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe

do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. " -

Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem

previsão legal. /lI - Agravo improvido. (destaque nosso)

Não é preciso ser expert para constatar que o

"reajuste salarial" (revisão geral) reivindicado, nomeadamente à luz do

percentual reclamado na petição inicial (26,39% sobre a remuneracão integral),

confere uma dimensão poHíico-econômicêl Qualificada à matéria,

inexistindo, até o presente momento, consenso entre os nobres Parlamentares

desta Casa de Leis a respeito.

Sob essa perspectiva, caso esse E. Tribunal não

venha a extinguir a ação sem resolução de mérito, deverá denegar a ordem.
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li - Da impossibilidade de o Poder Judiciário condicionar a votação de

proleto de lei a determinado parâmetro pré-estabelecido

Outrossim, apresentar-se flagrantemente atentatório à

ordem constitucional o pedido, no sentido de que seja estabelecido prazo de

30 (trinta) dias para que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

"vote o projeto de lei 0479/2004, (...) para conceder reajuste salarial aos

Servidores Ativos e Inativos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São

Paulo, na proporção de 26,39% sobre os vencimentos integmis (...)".

(destaque nosso)

Ainda que superadas, em caráter argumentativo, as

precedentes questões suscitadas, é patente que o Poder Judiciário não está

constitucionalmente autorizado, a um só tempo, a impor ao Poder

Legislativo: 1) a deliberação de determinada propositura legislativa; g 2) sua

vinculação ao conteúdo estabelecido no projeto de lei, como se fenecesse à

Casa de Leis a prerrogativa funcional de modificá-lo.

Tais aspectos são de extraordinária relevância e o

eventual acolhimento à pretensão implicaria gravissõma viola cão à ordem

constitucional e ao Estado Democrático do Direito.

No tocante ao primeiro ponto, aliado ao fato de que,

em hipótese alguma, o Poder Judiciário poderia impor ao Poder Legislativo a

deliberação do projeto de lei X ou Y, o fato é que inexiste qualquer certeza

em relação à qual proposição legislativa (PL nO 479/04 ou PLC nO 30/13)

14~

melhor se amoldaria à situação em exame.
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Insista-se: tramitam nesta Casa de Leis 2 (duas)

proposições, sobre as quais, de plano, D1ão se pode descartar a

possibilidade de que as mesmas versem (ainda que parcialmente) sobre a

mesma matéria legislativa, uma vez que propõem índices e

periodicidades de apuração distintos.

1".0·

Nesse quadrante, seria incoerente obrigar a Casa

Legislativa a deliberar o Projeto de Lei nO479/04, ante a co-existência do

Projeto de lei Complementar 01° 30/13.

Quanto ao segundo aspecto (votação vinculada do PL

nO479/04), ainda que fosse superada a questão anterior (hipótese meramente

argumentativa), por certo a pretensão do Impetrante de impingir ao Poder

Legislativo uma espécie de "votação de caráter homologatório-

compulsório" seria juridicamente impossível.

Sob o pálio da Carta de 1988, mostra-se inadmissível

suprimir do Poder Legislativo a prerrogativa flUmciona~-co!1stitucioll1al de

EMENDAR projetos de lei, ainda que de autoria dos Chefes de outros

Poderes, indubitavelmente quanto (1) guarde pertiD1êncUa temática com o

objeto da proposição legislativa e (2) não implique aumento de despesa.

E, ainda, esta ALESP não está impedida de, ao

deliberar acerca do projeto de lei, vir a rejeitá-lo.

Por tais razões, o pedido, na forma delineada, é
juridicamente impossível, devendo ser desprovida a ação.
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!li - Da interpretação sistemática dos artigos 37, inciso X, C.c. os artigos

166 te segs. da CF/8ft

Em essência, o Impetrante circunscreve o desenlace

de sua pretensão ao comando normativo contido na parte final do artigo 37,

inciso X, da CF/88, com a redação dada pela EC nO 19/98, a seguir

reproduzido.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência e, também, ao seguinte:

(. ..)

x - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4°

do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Não obstante a clara impropriedade de se interpretar

os dispositivos do ordenamento jurídico de forma isolada, a análise mais

cuidadosa do próprio artigo 37, inciso X, da CF/88, revela um alcance

normativo mlUlitodistinto daquele acenado pelo Impetrante.

De plano, é assaz revelador o fato de que esse
A

dispositivo não preconiza qualquer forma de vinculação entre (i) a revisão A,/.
16 (\)~.

\);/
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critérios ou metoôõiõQias , o quegeral anual e (li) a aplicação de índices,

enseja concluir que o mesmo não assegura "piso" ou "patamar mínimo" para

efeito de sua consecução (da revisão geral).

Isso não poderia ser diferente, porquanto o contrário

implicaria, de forma endógena, maltrato ao próprio artigo 37.

É de conhecimento geral que o direito público

constitucional apóia-se nos principios da ~egaiidade, da responsabilidade

fiscal e do financeiramente possivel.

Tais modais tornam imperativo que a majoração dos

estipêndios do servidor público - inclusive na revisão geral anual - guarde

estrita adequação com os artigos 166, § 3°,11, "a"; 167,11; e 169, § 1°, I e 11,

todos do Texto Maior, que se encontram assim vazados:

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes

orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão

apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do

regimento comum.

(. ..)

§ 30 - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos

que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

(. ..)

/I - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes

de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: \

1/0\ \\Ji
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a) dotações para pessoal e seus encargos;

(. . .)

Art. 167. São vedados:

(. . .)

/I - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que

excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites

estabelecidos em lei complementar.

§ 1° A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a

criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de

carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer

título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta,

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão

ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às

projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

/I - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias,

ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Outrossim, no plano da aplicação das normas, é

assente na doutrina e jurisprudência o entendimento segundo o qual os

dispositivos não devam ser interpretados de forma iso~ôldaou dissociada dos
{!, \
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macro-sistemademais preceptivos de igual estatura, por constituírem um

interligado, a exigir sua exegese sistemática.

Em abono ao posicionamento aqui delineado, ressalte-

se que o próprio Constituinte Derivado, ao promulgar a Emenda

Constitucional nO 19/1998, (i) não só modificou aI dicção do artigo 37,

inciso X, de sorte a prestigiar as condicionantes anteriormente tratadas a que

se sujeita a revisão geral anual, como (ii) inseriu os illlcisos I e 11ao § 1° do

artigo 169, de maneira a reforçar a imprescindibilidade de o legislador

infraconstitucional condicionar o exame de projetos de leis que versem sobre

revisão geral anual do servidor público (ou de qualquer majoração) aos

preceitos de finanças públicas previstos nos arts. 166 e seguintes da Carta

Republicana de 1988.

A doutrina não discrepa desse entendimento, com se

pode verificar na lição de MARCO ANTONIO HATEM BENETON6:

"O princípio da responsabilidade fiscal decorre do princípio do

equilíbrio orçamentário. Os dois princípios conjugam-se: este invoca a

necessidade de haver um equilíbrio entre receitas e despesas, não sendo

conveniente para a economia pública que estas superem aquelas. Ou

seja: o princípio avança contra o surgimento de déficit nas contas

governamentais. Pelo outro princípio, o da responsabilidade fiscal, deve-

se entender que a gestão dos recursos públicos seja ética, responsável e

equilibrada, onde cada despesa corresponda a uma receita e que as

formas de obtenção de recursos, seja pela via da receitas ou dos

(,Tese de Doutorado "O Processo Legislativo Financeiro", depositada junto à Biblioteca da Faculdade de Direito
da USP, 2007, páginas 55 a 59. 10r t:
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empréstimos, seja feita sob o império da real e comprovada necessidade,

e que seja pautada no comprometimento de verdadeiras possibilidades

de liquidação. Pela inobservância deste princípio devem ser aplicadas

sanções àqueles que dolosa ou culpadamente inobservem as regras da

Lei de Responsabilidade Fiscal.

( ... )

Finalmente, o princípio da reserva do financeiramente possível induz

que cabe ao Estado prestar, na medida dos seus recursos financeiros, os

serviços públicos que a ele se atribuiu constitucional e legalmente. Vem a

reboque do princípio da responsabilidade fiscal. Para GILMAR

FERREIRA MENDES, 'a moderna dogmática dos direitos fundamentais

discute a possibilidade de o Estado vir a ser obrigado a criar os

pressupostos fáticos necessários ao exercício efetivo dos direitos

constitucionalmente assegurados e sobre a possibilidade de eventual

titular do direito dispor de pretensão a prestações por parte do Estado.

(...) Tem-se, pois, a juridicização do processo decisório, acentuando-se a

tensão entre direito e política. Observe-se que, embora tais decisões

estejam vinculadas juridicamente, é certo que a sua efetivação está

submetida, dentre outras condicionantes, à reserva do financeiramente

possível ("Vorbehalt des finanziell M6glichen"). Nesse sentido,

reconheceu a Corte Constitucional alemã, na famosa decisão sobre

"numerus clausus" de vagas nas Universidades ("numerus-clausus

Entscheidung"), que pretensões destinadas a criar os pressupostos

fáticos necessários para o exercício de determinado direito estão

submetidas à "reserva do possível" ("Vorbehalt des M6glichen").'"

Ao encontro dessas premissas, no âmbito

federal, o art. 37, X, da CF/88, foi regulamentado pela Lei nO10.331, de 18 de
~

I(Q)\
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dezembro de 20017
, a qual, em expressa adequação aos ditames dos arts. 166

e segs. da CF/88, condiciona a "revisão geral anual" dos servidores públicos

aos seguintes requisitos: a) autorização na lei de diretrizes orçamentárias; b)

previsão do montante da respectiva despesa e correspondentes fontes de

custeio na lei orçamentária anual; e c) adequação ao art. 169 da CF/88.

No plano estadual, em harmonia simétrica com Carta

Republicana de 1988, a Constituição do Estado de São Paulo açambarca

idêntica diretriz normativa, nos termos dos artigos 169; 175, § 1°, 2; e 176, li.

Nesse giro de idéias, não há qualquer indicativo de

que a Lei estadual nO15.265, de 26 de dezembro de 2013, que orça a receita

e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2014, tenha contemplado

recursos para fazer frente às despesas que adviriam da aprovação do Projeto

de Lei nO479/04, ônus comprobatório que recai sobre o Impetrante (prova pré-

constituída).

7 "Art. 2º A' revisão geral anual de que trata o art. 1º observará as seguintes condições:

I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias;

Ir - definição do índice em lei específica;

III - previsão do montante da respectiva despesa e correspondentes fontes de custeio na lei orçamentária anual;

IV - comprovação da disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelo governo,
preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse
econômico e social;

V - compatibilidade com a evolução nominal e real das remunerações no mercado de trabalho; e

VI - atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam o art. 169 e a Lei Complementar nO101, de 4

de maio de 2000."



, n'"' 12'-( -F:'nz~~"f' 0(02. .\:-,,-,,,,.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO- - ..---.-.'

Palácio 9 de Julho

PROCURADORIA

Ante o exposto, verifica-se a inocorrência de mora

por parte desta Assembleia Legislativa na apreciação do Projeto de lei nO

479/04, devendo ser denegada a ordem.

IV - Do pedido de condenação em honorários

Ante a aplicação subsidiária da legislação do mandado

de segurança ao processo do mandado de injunção, é descabido cogitar-se na

condenação de honorários advocatícios e custas processuais, aplicando-se

subsidiariamente as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Do Preguestionamento

Tendo em vista o inegável caráter constitucional da

matéria, para assegurar eventual e futura interposição de recursos especial

e/ou extraordinário junto aos tribunais superiores, requer-se a frontal e

expressa análise (prequestionamento) das questões suscitadas, fazendo-se

expressa alusão aos respectivos comandos lllIormativos coneiacionados,

sobremaneira ao artigo 37, caput, CoCo o illllciso X, em conjunto com os

artigos (i) 166, § 3°,11, "a"; (i i) 161, li; e (iii) 169, § 1°, ~e ~~,todos da CF/88.

De igual sorte, o prequestionamento alcança o

enfrentamento da S(amlUl~a 339 do Pretório Exce~so.
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Conclusão e Pedido

Diante do exposto, pugnH:1 pelo não

conhecimento do presente mandado de Injunção, ou, caso outro seja o

entendimento de Vossas Excelências, o que se admite apenas para

argumentar, requer seja o mesmo juigôldo improcedente, mediante a

denegação da ordem pleiteada.

Pede e espera deferimento.

São Paulo 20 de fevereiro de 2014.

Procurador-Chefe da Assembleia LegislativaJ do Estado de São Paulo
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