EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DIREITO DA ___ VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL

O SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS
AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO – entidade sindical devidamente registrada no MTE
(certidão - doc. 01), com sede nesta Capital, na Rua Maria Paula, nº 78, 7º andar,
Bela Vista (CEP 01319-000), e inscrita no CNPJ/MF sob o nº
60.530.953/0001-93 – vem, por sua advogada (instrumento de mandato anexo),
com lastro no art. 5°, inciso LXX, b, da Constituição da República, e no art. 1°
c/c o art. 7° da Lei nº 12.016/09, impetrar
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO,
COM PEDIDO DE LIMINAR,

contra atos de imposição de ponto biométrico aos Procuradores/Advogados
da Universidade de São Paulo, praticados pelo Coordenador de Administração
Geral da USP, Prof. Dr. MARCELO DOTTORI – brasileiro, professor
universitário, RG nº 17948006, CPF nº 126.302.108-55 –, e pelo Magnífico
Reitor da USP – Prof. Dr. MARCO ANTÔNIO ZAGO – brasileiro, casado,
professor universitário, RG nº 3.579.713 e CPF nº 348.967.088-49 –, ambos
por intimar, para os fins legais, na sede da Universidade de São Paulo - SP, nesta
Capital, na Rua da Reitoria, 374, 1º andar (CEP 05508-220), fazendo-o em razão
dos seguintes fatos e fundamentos:
1.

DA LEGITIMAÇÃO DA ENTIDADE IMPETRANTE

Nos termos do art. 1º de seu estatuto (doc. 02), o SINDIPROESP representa
a categoria profissional dos advogados públicos estaduais que, nas
1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MERCES DA SILVA NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 13:51 , sob o número 10001171920178260053.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2AAD48B.

fls. 1

Universidades Públicas, exercem as funções de representação, consultoria
e assessoramento.
É no mesmo estatuto, agora em seu artigo 3º, que se fixam as finalidades
do Impetrante, a saber: “representar e defender os direitos e os interesses
profissionais, coletivos e individuais de seus sindicalizados e dos integrantes
das carreiras mencionadas no artigo 1º, inclusive nos envolvimentos
sócio-econômicos e de política de classe, em juízo ou fora dele” (inciso I)
e “promover reivindicações, especialmente as ligadas ao vínculo funcional
e ao desempenho das atividades profissionais de seus sindicalizados e dos
integrantes da categoria profissional representada” (inciso II).
Na sequência, o parágrafo único do mesmo artigo 3º estabelece incumbir
ao Impetrante, para atingir suas finalidades, “impetrar mandado de segurança
coletivo, nos termos do art. 5º, LXX, ‘b’, da Constituição Federal, de interesse
de seus sindicalizados ou dos integrantes da categoria profissional
representada” (inciso XIV).
O Poder Judiciário soube dar concretude a esse avanço processual. Já no
REsp 220.556, a Quinta Turma seguira o voto do Relator, Min. José Arnaldo
da Fonseca, e assentara que “... as entidades elencadas no inciso LXX, ‘b’, do
art. 5º da Carta Magna, atuando na defesa de direito ou de interesses jurídicos
de seus representados – substituição processual –, ao impetrarem mandado de
segurança coletivo, não necessitam de autorização expressa deles, nem
tampouco de apresentarem relação nominativa nos autos” (DJ de 5/3/2001).
Veio, afinal, o Supremo Tribunal Federal a inscrever, em sua Súmula,
o verbete 629: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade
de classe em favor dos associados independe de autorização destes”.
A Lei nº 12.016/2009 explicitou, em norma, aquilo que já se desenhara
em sede jurisprudencial:
“Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido
político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus
interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária,
ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente
constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de
direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou
associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas
finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.”

É exatamente o que deseja o Impetrante – a preservação, a incolumidade
dos direitos de seus associados.

2.

PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS

Quando teve notícia de que a Universidade tomava as providências
necessárias à implantação do sistema de controle biométrico de frequência,
o Impetrante dirigiu ofício ao Magnífico Reitor, Professor Doutor Marco
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Antônio Zago, expondo-lhe as razões pelas quais, em seu entender, os
Advogados da instituição deveriam, sem embargo do controle da frequência
e do cumprimento de seus encargos, ficar isentos do controle biométrico (doc.
03).
Decorrido mais de dois meses, desde o protocolo, sem qualquer resposta,
novamente o Impetrante oficiou ao Magnífico Reitor (doc. 04).
Não houve resposta, ou melhor, esta só veio quando já se materializara
o ato coator (doc. 07).
Com efeito, em 14 de outubro de 2016 sobreveio a Portaria
CODAGE-658, veículo empregado pela primeira Autoridade Impetrada para
“disciplinar, no âmbito da Universidade de São Paulo, o controle da jornada
de trabalho por meio de Sistema Eletrônico de Registro Eletrônico de Ponto –
SERP” (doc. 05).
O texto normativo abrange todos os servidores, sem exceção – é dizer:
desde então, também os Procuradores/Advogados da USP ficaram sujeitos ao
registro eletrônico da frequência, duas vezes ao dia, no começo e ao término da
jornada, no REP (Registrador Eletrônico de Ponto), com registro dos horários
de entrada e de saída. Deu-se no subsequente dia 21 de novembro
a implantação desse sistema, conforme a primeira Autoridade Impetrada
deixou expresso na Circular CODAGE nº 053/2016 (doc. 06).
No mesmo dia – 21 de novembro de 2016 –, a segunda Autoridade
Impetrada firmou despacho, em que alude aos ofícios encaminhados pelo
Impetrante e indefere o pleito (doc. 07).

3.

DA ILEGALIDADE DO ATO
3.1. O DESENHO CONSTITUCIONAL DA ADVOCACIA PÚBLICA

Em seu título IV – DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES -, a Constituição
Federal inseriu Capítulo IV – “DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA”, dentre as
quais a ADVOCACIA PÚBLICA (Seção II).
Pioneiramente o fez, de modo a deixar claro que, sem embargo do
acolhimento da separação tradicional de poderes, entendida como atribuição de
funções diversas a organismos distintos, há instituições que não constituem
apenas departamentos destinados à execução de tarefas burocráticas, mas
elementos indissociáveis da estrutura mesma do Estado Democrático de
Direito. Esse o substrato da manifestação do Min. Dias Toffoli, no passo em
que consignou, em seu voto no RExt nº 558.258, “que tanto o Ministério
Público, quanto a Advocacia Pública, quanto a Defensoria Pública são
instituições que não integram nenhum dos Três Poderes. Eles estão separados
tanto do Legislativo, quanto do Executivo, quanto do Judiciário”.
Assim é que, no plano federal, criou-se a Advocacia Geral da União,
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“cabendo-lhe … as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do
Poder Executivo” (art. 131). Paralelamente, a Constituição do Estado de São
Paulo conceituou a Procuradoria Geral do Estado como “instituição de
natureza permanente, essencial à administração da justiça e à Administração
Pública Estadual, vinculada diretamente ao Governador, responsável pela
advocacia do Estado, sendo orientada pelos princípios da legalidade e da
indisponibilidade do interesse público” (art. 98).

Remarque-se: a PGE é responsável pela Advocacia do Estado, lato sensu,
não apenas da Administração Direta. Com toda coerência vem, na sequência,
o art. 101 da Carta Bandeirante, estabelecendo a vinculação à PGE, “para fins
de atuação uniforme e coordenada”, dos “órgãos jurídicos das universidades
públicas estaduais”; e essa norma vem roborada no parágrafo único, em que
se diz possível, nas universidades, a realização ou a supervisão das atividades
jurídicas – é dizer, as de representação, consultoria e assessoramento –, total ou
parcialmente, pela PGE.
Por que o faz? Porque, sem embargo da autonomia universitária,
o desenho institucional reclama tratamento paritário, uma vez que a partição de
competências dá-se em razão das peculiaridades de cada ente; todos, porém,
cuidam do mesmo objeto primário – o interesse público, qualificado pelas
normas constitucionais e legais. Se assim não fora, careceria de sentido que
assumisse a PGE, eventualmente, o encargo das atividades jurídicas das
universidades.
Assim, a Procuradoria da USP é órgão de estatura constitucional,
vinculado à Procuradoria Geral do Estado; e esta, aqui ponto de relevo, regra
de maneira bem diversa o controle de frequência de seus procuradores. Com
efeito, a Resolução Conjunta PGE-COR nº 4, de 12 de novembro de 2013 (doc.
8), dispõe que a frequência diária dos Procuradores será “aferida por meio das
informações contidas em formulário específico de registro de frequência” (art.
1º); e, no art. 2º, arrolam-se os dados que devem ser inseridos nesse formulário,
sem qualquer menção ao horário de entrada e de saída.1
Duas glosas cabem, desde logo. Primeira, a de que o órgão de controle –
a PGE/SP – prescinde do controle da jornada; ou seja, o controlado adota
sistema de rigidez maior que o controlador. Segunda: a AGU, instituição a que
compete a cura do interesse público federal, expressamente descarta o controle
da jornada.
3.2. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA

Cabe lembrar por igual que, com a Emenda Constitucional nº 19/98,
adotou-se a eficiência como princípio reitor da Administração Pública.
A propósito, o Dr. Luiz Carlos Bresser Pereira, um dos subscritores da Nota
1

Orientação similar é adotada no âmbito da Advocacia Geral da União, que regulamentou a matéria na
Instrução Normativa nº 2/2009 (doc. 9). Há uma “folha de registro de atividades”, para demonstração
resumida de atividades funcionais (art. 1º), prevendo-se, expressamente, que o preenchimento dessa folha
“dispensa o registro de ponto” (art. 2º).
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Interministerial que instruiu a Mensagem nº 886/1995, matriz da referida
emenda, disse essencial a “eficiência da administração pública”,
conceituando-a como “a necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade
dos serviços, tendo o cidadão como destinatário”; e anunciou: “A estratégia
administrativa por excelência passa a ser a definição dos objetivos e o controle
a posteriori dos resultados, em vez do controle passo a passo dos processos”.2
Nesse cenário, a sujeição a cumprimento de jornada de trabalho, no
interior das repartições, bem assim a submissão a controle de frequência
e horário, afiguram-se procedimentos, a um só tempo, inconstitucionais
e ilegais, porque refratários e deletérios à promoção das atividades dos
Advogados das Universidades Públicas e, por conseguinte, à promoção da
defesa dos interesses da entidade pública.
De índole intelectual, o trabalho que executam esses Advogados
Públicos não se compadece com a sujeição ao cumprimento de jornada
interna de trabalho e muito menos com o controle de frequência, ambas
medidas irrelevantes para aferir-se a atuação do Advogado. Tais
limitações antes empecem a meta da eficiência, na medida em que
cerceiam a liberdade funcional que pauta a atuação desses profissionais.
Ao discorrer sobre o princípio da eficiência administrativa, José dos
Santos Carvalho Filho sublinha, apropriadamente:
“Significa que a Administração deve recorrer à moderna
tecnologia e aos métodos hoje adotados para obter a qualidade
total da execução das atividades a seu cargo, criando, inclusive,
novo organograma em que se destaquem as funções gerenciais
e a competência dos agentes que devem exercê-las. Tais
objetivos é que ensejaram as recentes idéias a respeito da
administração gerencial nos Estados modernos (public
management), segundo a qual se faz necessário identificar uma
gerência pública compatível com as necessidades comuns da
Administração, sem prejuízo para o interesse público que
impele toda a atividade administrativa.”
(“Manual de Direito Administrativo”, Lumen Juris Editora, 16ª edição, 2006, p. 23)

Completa e decididamente afinado com essa orientação, o então
Corregedor-Geral da Advocacia da União, Dr. Aldemário de Araújo
Castro, aprovou parecer em que se concluía pela inexistência de falta
funcional de Advogado Federal que se recusara a assinar folha de ponto;
e assentou:
“Com efeito, não tem sentido o controle da atividade do
advogado público mediante preenchimento de folhas de ponto
nos mesmos moldes daquelas utilizadas para os demais
servidores (vinculados a horário de trabalho fixo ou inflexível).”
(doc. 10)

2

“ECONOMIA BRASILEIRA – Uma Introdução Crítica” – 3ª edição revista e atualizada em 1997 - São Paulo:
Ed. 34, 1998 - p. 192.
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O mesmo e ilustre jurista publicou artigo, sob o título “A IMPORTÂNCIA
INSTITUCIONAL DA CORREGEDORIA-GERAL DA ADVOCACIA DA UNIÃO
NO CONTEXTO DA NOVA ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL”3, registrou
considerações adicionais, aqui trazidas por sua pertinência e atualidade:
“Em segundo lugar, cresce e ganha consistência o processo de
reconhecimento da dignidade funcional especial dos advogados públicos
federais, como de resto de todos os advogados públicos.
Essa condição funcional específica decorre de três vetores
político-jurídicos de relevo:
a) natureza intelectual da atuação do Advogado Público (que, via de
regra, produz manifestações técnico-jurídicas lançando mão de recursos
de argumentação e de retórica, essa última na sua melhor e mais nobre
acepção);
b) o status constitucional das carreiras e das funções institucionais
desempenhadas; e
c) os estratégicos interesses públicos geridos ou administrados.
Nessa seara, um bom exemplo a ser dado consiste na equivocada
tentativa de submeter os advogados públicos ao controle da tradicional
‘folha de ponto’ (com registro de horários fixos de entrada e saída nos
expedientes da manhã e da tarde). É evidente que tal instrumento,
adequado para a grande maioria dos servidores públicos, por conta da
natureza do trabalho por esses realizados, não se amolda à natureza
e ao status das atribuições exercidas pelos advogados públicos.
Com efeito, o controle, e deve existir controle, sobre as atividades
funcionais dos advogados públicos precisa ajustar-se às peculiaridades
e à natureza das funções exercidas.”
3.3. A DISCIPLINA LEGAL

As normativas institucionais, referidas nos itens anteriores, afeiçoam-se
assim à ordem constitucional como do sistema próprio da Advocacia, em geral,
e da Advocacia Pública, em particular.
O Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – EAOAB,
doravante –, veiculado pela Lei nº 8.906/94, estabeleceu lineamentos precisos
para o exercício da advocacia – não só a pública, ressalte-se, mas também
a exercida no âmbito privado, também ela considerada função essencial (Título
IV, Capítulo IV, Seção III).
Já em seu art. 2º o EAOAB reforça o mandamento constitucional –
“O advogado é indispensável à administração da justiça” . Adiante, no
parágrafo único de seu art. 6º, exorta autoridades, servidores públicos
e serventuários públicos ao dever “de dispensar ao advogado, no exercício da
profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia” ; e não olvida
de o dever correlato – “O advogado deve proceder de forma que o torne
merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da
advocacia” (art. 31).
3

http://www.aldemario.adv.br/observa/cgaucontexto.pdf - Baixado em 7.12.16
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3.4. APOIO INSTITUCIONAL, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

A assertividade desse quadro normativo-institucional tem sido objeto de
desafio por parte de autoridades administrativas. Bem por isso, a Comissão
Nacional da Advocacia Pública elaborou verbetes sumulares, com a orientação
da entidade a propósito do exercício profissional dos Advogados Públicos. Ao
recebê-las, o então Presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Ophir
Cavalcante, esclareceu que as enviaria a todas as Secionais e Subseções da
entidade, para que fossem adotadas como diretriz de atuação. Uma delas, em
especial, aproveita a esta ação:
Súmula 9 - O controle de ponto é incompatível com as atividades do
Advogado Público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de
horário.

Também a Secional Paulista da OAB não trepidou: a matéria, aqui em
debate, foi levada ao conhecimento de sua Comissão da Advocacia Pública, que
acolheu parecer, assim ementado:
“EMENTA: ADVOGADO PÚBLICO. CONTROLE BIOMÉTRICO DE PONTO.

Inaplicabilidade. Incompatibilidade com a natureza da atividade. Profissão
que exige liberdade de deslocamento e flexibilidade de horário de trabalho.
Inteligência do disposto no artigo 3º, § 1º, combinado com artigo 7º, I, e 18
da Lei. 8.909/94. Existência, ademais, de normativa expressa que afasta a
submissão do advogado público a controle de ponto (Enunciados nº 05 e 09
da CNAP - Comissão Nacional da Advocacia Pública). Controle de
frequência que não se confunde com ponto biométrico. Cumprimento de
jornada como obrigação do advogado permanecer à disposição das
demandas do cliente/empregador durante o período avençado, o que não se
confunde com obrigação de se manter sob seu alcance físico. Jurisprudência
que corrobora esse entendimento.
(doc. 11)

De sua parte, a Federação Nacional dos Advogados, organização sindical
de grau superior, expediu moção de apoio e solidariedade aos Procuradores da
Universidade de Sã Paulo; acentua-se, no texto, a incompatibilidade do controle
biométrico com a natureza e as atividades dos advogados públicos da USP, bem
como “a possibilidade de interferência negativa nas suas rotinas”.
(doc. 12)

Não poucas as manifestações em que o Poder Judiciário tomou posição
em desfavor do controle de horário para advogados públicos:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDORES. PROCURADORES AUTÁRQUICOS.
CONTROLE ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA E PONTUALIDADE.
ADMINISTRAÇÃO BUROCRÁTICA. INCOMPATIBILIDADE COM OS
PRINCÍPIOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
GERENCIAL.
EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 19/98.

1. A julgar pelo disposto no art. 135 da Constituição, os membros da
Advocacia Pública aproximam-se da categoria dos agentes políticos, que
‘atuam com plena liberdade funcional, desempenhando suas atribuições
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com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas na
Constituição e em leis especiais’ (Hely Lopes Meirelles).
2. O controle eletrônico de frequência e pontualidade para procuradores
autárquicos é incompatível com a natureza de suas atribuições e com os
princípios da administração gerencial (eficiência e controle de resultados),
instituídos pela Emenda Constitucional n. 19/98.”
(TRF-1, Primeira Turma, AMS 1998.01.00.058772-9/PI, Relator: Juiz Convocado
João Batista Moreira, DJ de 27/11/2000, p. 83)

“ADMINISTRATIVO.

PROCURADORES AUTÁRQUICOS. CONTROLE
ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA. INCABIMENTO. - É DEFESO
O CONTROLE ELETRÔNICO DE FREQÜÊNCIA PARA OS
PROCURADORES AUTÁRQUICOS, SUBMETENDO-SE, APENAS, AO
CONTROLE MANUAL DE ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE, NA FORMA
DO PARÁGRAFO 4º DO ART. 6º DO DECRETO 1.590/95 C/C ART. 3º DO
DECRETO 1.867/96. - APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.”
(TRF-5, Primeira Turma, AMS 67643 SE 99.05.28461-3, Relator: Desembargador Federal
Ubaldo Ataíde Cavalcante, DJ de 30/07/2003, p. 655)

“ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCURADORES
AUTÁRQUICOS DO INCRA. CONTROLE ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA
E PONTUALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DAS
FUNÇÕES.

1. Cabendo aos procuradores a defesa judicial e extrajudicial da autarquia
a que se vinculam, é forçoso reconhecer que o controle eletrônico de
frequência é incompatível com o desempenho normal de suas funções, haja
vista que a carga horária não é cumprida apenas no recinto da repartição,
mas também em atividades externas. Precedentes desta Corte.”

“

(TRF-1, AMS1999.01.00.008899-0/DF, Relator: Juiz Convocado
Manoel José Ferreira Nunes, DJ de 16/01/2003, p. 87)

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADORES AUTÁRQUICOS DO
INCRA.
CONTROLE
ELETRÔNICO
DE
ASSIDUIDADE
E PONTUALIDADE. NATUREZA DAS ATIVIDADES ESPECIALIZADAS
QUE EXERCEM OS IMPETRANTES. ORDEM CONCEDIDA.

1. Com a adoção do controle eletrônico de assiduidade e pontualidade,
verificar-se-á que o interesse público a ser preconizado pelos impetrantes,
procuradores autárquicos, não será atendido, já que restará prejudicado
o desempenho normal de suas atribuições, dentre as quais muitas são
externas, tais como audiências, visitas a cartórios e secretarias judiciais,
pesquisas em Tribunais etc.
2. As determinações contidas no parágrafo 4º do art. 6º do Decreto nº
1.590/95 e no art. 3º do Decreto nº 1.867/96 abarcam os impetrantes pela
exceção ali prevista, em razão da natureza das atividades especializadas que
exercem, atividades freqüentemente fora da sede do órgão e em condições
materiais que impeçam o registro diário de presença na repartição.
3. Ordem concedida.”
(TRF-4, Quarta Turma, AMS 2000.04.01.065010-6, Relator: Desembargador Federal
Valdemar Capeletti, DJU de 18/05/2007, p. 518)
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROCURADOR AUTÁRQUICO. CONTROLE
ELETRÔNICO DE PONTO. DECRETOS 1.590/95 E 1867/86.

1. A instituição de controle eletrônico de ponto para procuradores, por óbvio,
não se compatibiliza com o exercício da atividade voltado para a advocacia.
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2. O exercício da advocacia tem como pressuposto a maleabilidade. Neste
contexto, a submissão dos procuradores a ponto eletrônico de freqüência
desnatura a singularidade do ofício e promove restrição indevida da atuação
do profissional.
3. Os Decretos 1.590/95 e 1867/86 bem dispõem sobre diversa forma de
controle de freqüência para os servidores que exercem suas atividades em
ambiente externo.
4. Apelação e remessa oficial improvidas.”
(TRF-3, Segunda Turma, AMS 2000.03.99.065341-7, Relator: Juiz Convocado
Paulo Sarno, DJU de 03.01.2001, p. 172)

4.

DA NECESSIDADE DE LIMINAR

Perde-se na memória o lapso temporal de funcionamento da
Procuradoria da USP sem o controle imposto pelo ato apontado como
coator – que sobreveio sem que se registrasse, antes, qualquer
manifestação prévia de desagrado com relação ao serviço prestado pelos
Advogados, aqui representados, ou fato novo que amparasse tão radical
inovação.
Desde a implantação do sistema eletrônico de controle, os
Advogados devem permanecer, fisicamente, nas dependências da
Procuradoria. Eventuais entradas ou saídas antecipadas dependerão “de
motivo relevante” e deverão “ser compensadas no mesmo dia” ou “em até 7 dias
corridos, mediante justificativa do servidor no sistema” (art. 12 da Portaria
CODAGE-658). Instaura-se regime de confinamento, permeado por
desconfiança da lealdade de órgão integrado por profissionais que sempre se
empenharam com esmero na execução de suas atribuições.
Põe-se de parte que, não raro, o deslinde de questões jurídicas consome
horas, dias, semanas mesmo de pesquisa e meditação; e é estranho à natureza
humana que a mente se contenha em compartimentos estanques, limitando-se
à cogitação profissional estritamente durante a jornada. O prazo preclusivo que
se avizinha, o parecer solicitado com urgência, as demandas de última hora, as
falhas de sistemas eletrônicos – como represar todas essas eventualidades,
comuns a quem exerce a faina jurídica, em horários rígidos e apenas no
ambiente de trabalho?
Advogados gozam de inviolabilidade por seus atos e manifestações, nos
limites da lei (CF, art. 133); e essa lei é a de nº 8.906 – o EAOAB –, na qual se
insculpe, no múnus do serviço público por eles prestado, o dever ético de
defender a legalidade, a legitimidade e a licitude (art. 2º, § 1º); e Advogados
Públicos, como os da USP, acrescem a tal dever o da cura do interesse da
instituição que representem.
Essa peculiaridade, reconhecem-na comumente os administradores: não
9
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foi por acaso, nem por mero espírito de corpo ou qualquer outro sentimento
menos nobre que, como salientado no item 3.1., retro, que instituições
respeitáveis, com considerável carga de responsabilidade, estabeleceram
controles de frequência sem rigidez de horário; importa mais o cumprimento
de tarefas, o desempenho dos encargos, a satisfação do interesse público.
Em representação, que dirigiu ao então Prefeito da Capital paulistana
a propósito de normação semelhante à que ora se verbera, Celso Antônio
Bandeira de Mello expôs com maestria essa condição peculiar:
“Como toda atividade humana de pensamento criativo, por indução ou
dedução, o produto do trabalho do advogado só pode ser medido em
termos de contemperamento entre qualidade e quantidade – fatores
que não guardam relação alguma com a pretendida umbilical ligação
física entre os procuradores e as salas da Procuradoria Fiscal, durante
um período diário completo. Tal fato se demonstra pelo mais singelo
raciocínio, acessível a todos os espíritos: de um a presença física
não garante qualquer produção, como também nada diz sobre
quantidade ou qualidade dela ainda que inspecionada
a materialidade dos papéis e processos manuseados ou utilizados. De
outro lado, a ausência – salvo total – em absolutamente nada empece
a elaboração copiosa e proficiente de estudos, pesquisas, pareceres,
petições, razões e acompanhamento de feitos.”

Quando completa sua jornada de trabalho diário, o servidor de tarefas
burocráticas pode, sem qualquer transtorno, interromper o que estivesse a fazer.
Já ao Advogado não é lícito deixar de terminar o recurso, ou a peça cujo prazo
se esvai; não pode simplesmente, abandonar a audiência que se prolonga. Suas
tarefas devem ser cumpridas em prazos, fixados legalmente, sob pena de
responsabilização. O que importa, sempre, é o cumprimento do dever.
Impõe-se a suspensão imediata do ato atacado, porque o trabalho dos
Advogados é medido pela produção, e não pelo tempo da jornada. Sem
a liminar, os prejuízos demonstrados acima à independência, ao trabalho e às
prerrogativas dos Advogados da USP continuarão a ocorrer, dia a dia, enquanto
perdurar o andamento do feito, sem possibilidade de reparação, impossível de
ser quantificada.

5.

SÍNTESE

Alinham-se, para maior clareza, os fundamentos apresentados:
i) a implantação de ponto eletrônico para os Advogados da USP é
procedimento imposto por meio normativo – Portaria – que não se
compadece com normas constitucionais e legais, pois:
10
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a) desafia o tratamento constitucional da Advocacia Pública;
b) desatende ao preceito da eficiência administrativa, inserto no art. 37 da
CF;
c) afronta normas cogentes, constantes do EAOAB, e disciplina especifica,
traçada pelo Conselho Federal da OAB;
ii) há precedentes específicos, dos Tribunais Regionais Federais da Primeira,
Terceira, Quarta e Quinta Regiões, exatamente na linha desenvolvida nesta
impetração.

PEDIDOS – VALOR DA CAUSA - REQUERIMENTOS

Diante do exposto, o Impetrante requer que Vossa Excelência:
I - em provimento liminar, desobrigue do ponto eletrônico os Advogados da
USP – sem embargo de que continue a aferição de frequência e o controle
de atividades, nos moldes praticados até antes da implantação do novo
sistema. A tutela de urgência se justifica para que cesse o constrangimento,
sem prejuízo da prestação regular do serviço;
II - a final, conceda a segurança, com a confirmação da liminar, para tornar
ineficaz, relativamente aos advogados da USP, as disposições relativas ao
ponto eletrônico, as estabelecidas pela Portaria CODAGE-658 ou por
outros instrumentos normativos.

Requer, ainda, nos termos do art. 7º, incisos I e II, da Lei do Mandado de
Segurança, a notificação das autoridades coatoras, no endereço indicado no
preâmbulo, para prestar informações.
No caso de descumprimento das decisões proferidas no presente
mandamus, requer, desde já, a aplicação do disposto no art. 26 da Lei do
Mandado de Segurança e a imposição de multa diária à autoridade impetrada,
conforme arts. 14 e 461, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Dá à causa o valor de R$.1.000,00 (mil reais).

São Paulo, 9 de janeiro de 2017

MÉRCES DA SILVA NUNES
OAB/SP – 73.380
RENATA MANGUEIRA DE SOUZA
OAB/SP – 147.569
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85820000001-5 25350185111-2 70190227894-3 99020170205-6

DARE-SP

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Documento Principal

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais
01 - Nome / Razão Social
SINDIPROESP - SIND. PROC. EST. AUT. FUND. UNIV. PU

07 - Data de Vencimento

02 - Endereço Rua Maria Paula, 78 - 7° andar São Paulo SP

08 - Valor Total

05/02/2017
R$ 125,35

03 - CNPJ Base / CPF

04 - Telefone

05 - Quantidade de Documentos Detalhe

60.530.953

(11)3287-6311

1

09 - Número do DARE

170190227894990

06 - Observações

Mandado de Segurança Coletivo como substituto processual dos Advogados/Procuradores da
Universidade de São Paulo. Comarca: Capital. Juízo: Fazenda Pública.

Emissão: 06/01/2017
10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

170190227894990-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

DARE-SP

15 - Nome / Razão Social

DOCUMENTO
DETALHE
03 - Data de Vencimento

SINDIPROESP - SIND. PROC. EST. AUT.
FUND. UNIV. PU
16 - Endereço Rua Maria Paula, 78 - 7° andar São Paulo SP

01 - Código de Receita - Descrição da 02 - Código Tipo de Serviço Receita
Descrição do Serviço

230-6

Custas - judiciárias
pertencentes ao Estado,
referentes a atos judiciais

06 - Inscrição na Dívida
ou Nº Etiqueta

09 -Valor da Receita

05/02/2017
04 - CNPJ ou CPF ou
Renavam

1123010 TJ - MANDADO DE SEGURANÇA

12 - Acréscimo
Financeiro

125,35
07 - Referência

10 - Juros de Mora

13 - Honorários
Advocatícios

08 - Nº AIIM / Nº
Controle / Nº do Parc. /
Nº da Notif.

11 - Multa de Mora ou
por Infração

14 - Valor Total

60.530.953/0001-93
18 - Nº do Documento
Detalhe

17 - Observações Mandado de Segurança Coletivo como substituto
processual dos Advogados/Procuradores da Universidade de São Paulo.
Comarca: Capital. Juízo: Fazenda Pública.

05 - Insc. Estadual / Cód.
Município / Nº Declaração

170190227894990-0001

125,35

Emissão: 06/01/2017

85820000001-5 25350185111-2 70190227894-3 99020170205-6

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

DARE-SP

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
SINDIPROESP - SIND. PROC. EST. AUT. FUND. UNIV. PU

07 - Data de Vencimento

02 - Endereço Rua Maria Paula, 78 - 7° andar São Paulo SP

08 - Valor Total

05/02/2017
R$ 125,35

03 - CNPJ Base / CPF

04 - Telefone

05 - Quantidade de Documentos Detalhe

60.530.953

(11)3287-6311

1

06 - Observações

Mandado de Segurança Coletivo como substituto processual dos Advogados/Procuradores da
Universidade de São Paulo. Comarca: Capital. Juízo: Fazenda Pública.

09 - Número do DARE

170190227894990
Emissão: 06/01/2017

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte
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COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: JOSE NUZZI NETO
AGENCIA: 4851-8
CONTA:
2.987-4
================================================
Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras
85820000001-5
25350185111-2
70190227894-3
99020170205-6
Banco
001
Data do pagamento
06/01/2017
Nr de controle- Dare-SP
170190227894990
Valor Total
125,35
-----------------------------------------------COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.
================================================
DOCUMENTO: 010603
AUTENTICACAO SISBB:
2.045.932.02E.25C.30C
================================================
1a via
================================================
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SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2017 AUTO-ATENDIMENTO
16.23.14
4851804851

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: JOSE NUZZI NETO
AGENCIA: 4851-8
CONTA:
2.987-4
================================================
Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras
85820000001-5
25350185111-2
70190227894-3
99020170205-6
Banco
001
Data do pagamento
06/01/2017
Nr de controle- Dare-SP
170190227894990
Valor Total
125,35
-----------------------------------------------COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.
================================================
DOCUMENTO: 010603
AUTENTICACAO SISBB:
2.045.932.02E.25C.30C
================================================
Via do Contribuinte
================================================
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85840000000-0 20000185111-2 70190227896-0 92320170205-0

DARE-SP

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Documento Principal

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais
01 - Nome / Razão Social
SINDIPROESP - SIND. PRO. EST. AUT. FUND. UNIV. PUB

07 - Data de Vencimento

02 - Endereço Rua Maria Paula, 78 - 7° andar São Paulo SP

08 - Valor Total

05/02/2017
R$ 20,00

03 - CNPJ Base / CPF

04 - Telefone

05 - Quantidade de Documentos Detalhe

60.530.953

(11)3287-6311

1

09 - Número do DARE

170190227896923

06 - Observações

Mandado de Segurança Coletivo como substituto processual dos Advogados/Procuradores da
Universidade de São Paulo. Comarca: Capital. Juízo: Fazenda Pública.

Emissão: 06/01/2017
10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

170190227896923-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

DARE-SP

15 - Nome / Razão Social

DOCUMENTO
DETALHE
03 - Data de Vencimento

SINDIPROESP - SIND. PRO. EST. AUT.
FUND. UNIV. PUB
16 - Endereço Rua Maria Paula, 78 - 7° andar São Paulo SP

01 - Código de Receita - Descrição da 02 - Código Tipo de Serviço Receita
Descrição do Serviço

304-9

Extra-Orçamentária e
Anulação de Despesa carteira de previdência
dos advogados de São Pa

06 - Inscrição na Dívida
ou Nº Etiqueta

09 -Valor da Receita

05/02/2017
04 - CNPJ ou CPF ou
Renavam

1130401 TJ - TAXA DE MANDATO
(PROCURAÇÃO OU
SUBSTABELECIMENTO)

12 - Acréscimo
Financeiro

20,00
07 - Referência

10 - Juros de Mora

13 - Honorários
Advocatícios

08 - Nº AIIM / Nº
Controle / Nº do Parc. /
Nº da Notif.

11 - Multa de Mora ou
por Infração

14 - Valor Total

60.530.953/0001-93
18 - Nº do Documento
Detalhe

17 - Observações Mandado de Segurança Coletivo como substituto
processual dos Advogados/Procuradores da Universidade de São Paulo.
Comarca: Capital. Juízo: Fazenda Pública.

05 - Insc. Estadual / Cód.
Município / Nº Declaração

170190227896923-0001

20,00

Emissão: 06/01/2017

85840000000-0 20000185111-2 70190227896-0 92320170205-0

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

DARE-SP

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
SINDIPROESP - SIND. PRO. EST. AUT. FUND. UNIV. PUB

07 - Data de Vencimento

02 - Endereço Rua Maria Paula, 78 - 7° andar São Paulo SP

08 - Valor Total

05/02/2017
R$ 20,00

03 - CNPJ Base / CPF

04 - Telefone

05 - Quantidade de Documentos Detalhe

60.530.953

(11)3287-6311

1

06 - Observações

Mandado de Segurança Coletivo como substituto processual dos Advogados/Procuradores da
Universidade de São Paulo. Comarca: Capital. Juízo: Fazenda Pública.

09 - Número do DARE

170190227896923
Emissão: 06/01/2017

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte
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COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: JOSE NUZZI NETO
AGENCIA: 4851-8
CONTA:
2.987-4
================================================
Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras
85840000000-0
20000185111-2
70190227896-0
92320170205-0
Banco
001
Data do pagamento
06/01/2017
Nr de controle- Dare-SP
170190227896923
Valor Total
20,00
-----------------------------------------------COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.
================================================
DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB:
4.AAF.3E3.314.5A7.CDA
================================================
1a via
================================================
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COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: JOSE NUZZI NETO
AGENCIA: 4851-8
CONTA:
2.987-4
================================================
Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras
85840000000-0
20000185111-2
70190227896-0
92320170205-0
Banco
001
Data do pagamento
06/01/2017
Nr de controle- Dare-SP
170190227896923
Valor Total
20,00
-----------------------------------------------COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.
================================================
DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB:
4.AAF.3E3.314.5A7.CDA
================================================
Via do Contribuinte
================================================
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06/01/2017 AUTO-ATENDIMENTO
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Poço Local-002 - DAEE 299-0182 - Aquífero Formação Itararé Setor 3 - Coord. UTM (km) - N 7.441,67 - E 241,95 ...
De 13-05-2016
Autos 9601985 - Prov. 02 - Extrato de Portaria 1385/16
Onde se lê: Poço Local-002 - DAEE 325-0038 - Aquífero
Cristalino km 181 + 750 m...
Leia-se: Poço Local-002 - DAEE 325-0038 - Aquífero Cristalino km 180 + 750 m...
Despacho do Superintendente, de 13-10-2016
À vista do Decreto Estadual 41258 de 01/11/96, da Portaria
DAEE 717/96 e em atendimento a Informação Técnica da Diretoria da Bacia do Pardo Grande.
FICA REVOGADO o Despacho do Superintendente, de
28-03-2013, publicado no D.O. de 29-03-2013, que aprovou
os estudos apresentados por PAGANO III EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA ME, CNPJ 11.396.675/0001-18, localizado
no prolongamento da Avenida Pedro Amoroso, Jardim Júlia
Matasso Ferdinando, no município de Cravinhos, pelo prazo de
3 (três) anos do uso abaixo relacionado:
Uso - Poço - Recurso Hídrico Aquífero Guarani - coordenadas UTM km N 7638,63 - E 213,18 - MC-45 - Vazão 14,00m³/h
- período 20h/d.

Universidade de São
Paulo
REITORIA
GABINETE DO VICE-REITOR
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL
Portaria Codage-658, de 13-10-2016
O Coordenador de Administração Geral da Universidade
de São Paulo, nos termos do artigo 9º da Portaria GR-6.709,
de 29-10-2015, resolve disciplinar, no âmbito da Universidade
de São Paulo, o controle da jornada de trabalho por meio de
Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - SREP:
Artigo 1º - Os servidores e as chefias imediatas e mediatas
devem obedecer à Portaria GR-6.709/2015, alterada pela Portaria GR-6.720/2015, ao Manual de Frequência da USP e a esta
Portaria Codage.
I - DO HORÁRIO DE TRABALHO:
Artigo 2º - O horário de funcionamento dos setores de cada
Unidade/Órgão será definido pelo respectivo dirigente.
§1º- Os setores que prestam atendimento direto ao público
deverão ter horário de atendimento de, pelo menos, 6 (seis)
horas por dia, já incluídas nestas, se for o caso, as horas disciplinadas no § 2º.
§ 2º - As Unidades/Órgãos que tenham atividades letivas
noturnas devem garantir atendimento ao público de, pelo
menos, 2 (duas) horas após as 18 horas do dia.
Artigo 3º - O horário de trabalho dos servidores será fixado
pela chefia imediata, observados o horário de funcionamento do
setor, bem como a jornada de trabalho fixada nos respectivos
contratos de trabalho.
§ 1º - Para a fixação do horário de entrada e saída do servidor, a chefia imediata deve observar:
I - hora inteira ou meia hora, para servidor com jornada de
trabalho de até 4 horas, ou superior a 6 horas diárias.
II - hora inteira, meia hora ou um quarto de hora, para
servidor com jornada de trabalho superior a 4 e inferior ou igual
a 6 horas diárias.
§ 2º - Para os fins do caput, o servidor deverá ser cientificado, expressa e formalmente, do seu horário de trabalho por
sua chefia imediata.
Artigo 4º - As escalas de horários de trabalho deverão
respeitar os intervalos intrajornada e interjornada previstos
na legislação, bem como nos artigos 5º e 6º da Portaria
GR-6.709/2015.
II - DO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (REP):
Artigo 5º - Os servidores terão que registrar o ponto nos
REPs instalados nos locais definidos pelo dirigente da Unidade/
Órgão.
§ 1º - Ressalvado o disposto no § 2º, o registro deverá ser
efetuado duas vezes por dia: (i) na entrada (início da jornada),
e (ii) na saída (término da jornada), ocasião em que o intervalo
intrajornada será pré-assinalado no REP (art. 74, § 2º da CLT e
artigo 13 da Portaria MTb 3.626/91).
§ 2º - O dirigente da Unidade/órgão poderá, no exercício
do seu poder diretivo, determinar que o registro seja efetuado
quatro vezes por dia: (i) na entrada (início da jornada), (ii) na
saída para o intervalo intrajornada, (iii) no retorno do intervalo
intrajornada e (iv) na saída (término da jornada).
III - DA IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO NO CASO DE TRABALHO EXTERNO E SITUAÇÕES ANÁLOGAS:
Artigo 6º - O servidor que cumprir integralmente a jornada
de trabalho em local distinto do de sua lotação fica dispensado,
no dia, do registro eletrônico de ponto, devendo justificar, no
sistema informatizado de registro eletrônico de ponto, o local
onde trabalhou, bem como o horário de início e de término de
sua jornada.
Parágrafo Único - O servidor que iniciar ou terminar a jornada em local que não seja a sua lotação apenas fica dispensado
do registro eletrônico de ponto na entrada ou na saída, conforme o caso, devendo justificar, no sistema, o local e o horário
onde iniciou ou terminou sua jornada.
Artigo 7º - No caso de não funcionamento do equipamento
REP ou na impossibilidade de o servidor ter acesso ao REP, por
fato alheio à sua vontade, o servidor deverá utilizar, enquanto
perdurarem essas circunstâncias impeditivas do registro eletrônico, o boletim de frequência manual.
§ 1º - Na eventualidade de o servidor não possuir condições
físicas de leitura da impressão digital, a sua identificação será
feita, excepcionalmente, pelo Cartão USP habilitado.
§ 2º - Na impossibilidade de uso do Cartão USP a que se
refere o § 1º, a identificação será feita por meio de digitação de
senha no REP autorizado.
IV - DAS VARIAÇÕES DE HORÁRIO, ATRASOS E COMPENSAÇÕES NEGATIVAS:
Artigo 8º - Não serão descontadas as variações de horário
no registro de ponto não excedentes de 5 (cinco) minutos,
observado o limite máximo de 10 (dez) minutos diários (art.
58, § 1º da CLT).
Artigo 9º - Os servidores poderão iniciar a jornada de trabalho até 60 minutos após o horário fixado para o seu início, desde
que esses minutos sejam compensados ao final do expediente
no mesmo dia ou, se houver acordo individual de compensação
(conforme documento anexo), em até 7 dias corridos, ressalvado
o disposto no § 1º do artigo 13.
Parágrafo único - Caso a jornada se inicie após mais de 60
minutos do horário fixado para o seu início, o servidor somente
poderá compensá-los, ao final do expediente no mesmo dia ou,
se houver acordo individual de compensação (conforme documento anexo), em até 7 dias corridos, mediante justificativa do
servidor no sistema, devidamente aprovada pela chefia imediata, ressalvado o disposto no § 1º do artigo 13.
Artigo 10 - Não se aplica o disposto no artigo 9º desta
Portaria aos servidores que prestam atendimento direto ao
público ou serviços essenciais e de interesse público que tenham
funcionamento ininterrupto.
§ 1º - Os atrasos de 6 (seis) até 15 (quinze) minutos, pelos
servidores aludidos no caput, poderão ser compensados ao final
do expediente no mesmo dia ou, se houver acordo individual
de compensação (conforme documento anexo), em até 7 dias
corridos, ressalvado o disposto no § 1º do artigo 13.
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§ 2º - Os atrasos superiores a 15 (quinze) minutos, pelos
servidores aludidos no caput, somente poderão ser compensados ao final do expediente no mesmo dia ou, se houver acordo
individual de compensação (conforme documento anexo), em
até 7 dias corridos, mediante justificativa do servidor no sistema, devidamente aprovada pela chefia imediata, ressalvado o
disposto no § 1º do artigo 13.
Artigo 11 - O servidor poderá valer-se do disposto no parágrafo único do artigo 9º
ou do § 2º do artigo 10, conforme o caso, até o máximo de
cinco vezes por mês.
Parágrafo único - Superadas as cinco vezes, a que se refere
o caput, a compensação dependerá de aprovação do dirigente
da Unidade/Órgão.
Artigo 12 - Entradas ou saídas antecipadas, desde que por
motivo relevante, poderão ser compensadas no mesmo dia ou,
se houver acordo individual de compensação (conforme documento anexo), em até 7 dias corridos, mediante justificativa do
servidor, no sistema, devidamente aprovada pela chefia imediata, ressalvado o disposto no § 1º do artigo 13.
§ 1º - Entradas antecipadas de até trinta minutos não
necessitarão de justificativa do servidor do sistema nem de
aprovação da chefia imediata, mas deverão ser compensadas
nos termos do caput.
§ 2º - Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo aos
servidores aludidos no caput do artigo 10.
Artigo 13 - Os atrasos ou as saídas antecipadas que não
forem compensados serão descontados proporcionalmente ao
período não trabalhado e implicarão a não percepção de
remuneração do descanso semanal (artigo 6º da Lei 605/1949 e
Precedente Normativo 92 do TST).
§ 1º - Na semana imediatamente anterior ao fechamento da
folha de pagamento, os atrasos ou saídas antecipadas, tratados
nos artigos 9º, 10 e 12 desta Portaria, deverão ser compensados,
necessariamente, naquela mesma semana, sob pena de aplicação do disposto no caput.
§ 2º - O servidor e a chefia imediata serão cientificados
previamente da ocorrência da “semana imediatamente anterior
ao fechamento da folha de pagamento”, a que alude o § 1º.
Artigo 14 - A compensação de horas deverá respeitar, além
da legislação em vigor, as condições e os limites previstos no
Manual de Frequência da USP, não podendo, em quaisquer das
hipóteses de compensação, ultrapassar o limite de 2 (duas)
horas diárias.
Artigo 15 - Excepcionalmente, para atender à peculiaridade
da função, o horário de trabalho do servidor poderá ser flexibilizado, mediante a possibilidade de início da jornada de trabalho
em um horário mais cedo ou mais tarde que o padrão, desde que
ela seja cumprida integralmente e as atividades da área/setor
sejam realizadas em conformidade com o contrato de trabalho.
Parágrafo único - As flexibilizações de horários referidas no
caput deverão ser previamente aprovadas pelo Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Codage, mediante proposta
encaminhada pelo dirigente da Unidade/órgão.
V - DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ACORDO INDIVIDUAL
DE COMPENSAÇÃO:
Artigo 16 - A prestação de serviços extraordinários deverá
seguir o disposto na Resolução 4.964/2002 e demais atos
normativos desta Universidade e poderá ser objeto de acordo
individual de compensação, conforme documento anexo.
Parágrafo único - Caberá aos chefes imediatos e mediatos
das Unidades/órgãos fiscalizar se a eventual prestação de serviços extraordinários, a que alude o caput, está em conformidade
com as normas da Universidade.
VI - DA COMPENSAÇÃO DO CALENDÁRIO USP (PONTES DE
FERIADOS E RECESSO DE FINAL DE ANO)
Artigo 17 - Caberá aos chefes imediatos fiscalizar a compensação do número de horas, em razão das folgas concedidas
nas pontes de feriados e no recesso de final de ano, conforme
calendário de expediente da USP informado, anualmente, em
Ofício Circular do GR.
VII - DA COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS UNIDADES/ÓRGÃOS:
Artigo 18 - Nos termos do artigo 9º-A da Portaria GR-6.709/2015, com a redação dada pela Portaria
GR-6.720/2015, competirá aos Dirigentes das Unidades/Órgãos
definir, por meio de Portaria Interna, o disposto no caput do artigo 2ºe no caput e § 2º, se for o caso, do artigo 5º desta Portaria
Codage, dando ciência a todos seus servidores.
VIII - DA REGULAMENTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA PORTARIA GR-6.709/2015, COM A REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA
GR-6.720/2015:
Artigo 19 - As hipóteses de não aplicação do ponto eletrônico a eventuais servidores, nos termos do artigo 3º, § 2º c.c. artigo
9º, inciso I da Portaria GR-6.709/2015, com a redação dada pela
Portaria GR-6.720/2015, bem como os casos omissos serão
decididos pela Coordenadoria de Administração Geral, à luz da
legislação em vigor, após análise dos casos concretos.
IX - DA VIGÊNCIA
Artigo 20 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
ANEXO
ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE HORAS
A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP e o(a) Sr(a). _____
___________________________________, USP ________,
lotado(a) na Unidade/Órgão da Universidade de São Paulo, celebram o presente acordo de compensação de horas, nos termos e
condições a seguir expostos:
1 -A prestação de horas (ou minutos) que excedam a
jornada de trabalho diária serão compensadas mediante a
diminuição da jornada de trabalho em outro(s) dia(s) ou a
concessão de folga.
2 - As entradas atrasadas ou saídas antecipadas, desde
que em conformidade com a regulamentação da Universidade,
poderão ser compensadas mediante o aumento da jornada de
trabalho em outro(s) dia(s).
3 - As compensações referidas nos itens 1 e 2 deste acordo
deverão ocorrer no prazo máximo de 7 dias corridos, mediante
prévio ajuste das partes.
4 - Ano a ano, o item 1 deste acordo só produzirá efeitos
após a conclusão, pelo servidor, da compensação em virtude do
calendário USP (pontes dos feriados e recesso de final de ano),
regida por normativa própria.
5 - O presente acordo tem a vigência do contrato de
trabalho.
E por estarem de pleno acordo, assinam as partes o presente acordo, em duas vias de idêntico teor e finalidade, na
presença de duas testemunhas.
São Paulo, ___ de __________ de 2016.
__________________________
Servidor
__________________________
Chefe imediato
Testemunhas:
1. __________________________________________
2. ___________________________________________

PRÓ-REITORIAS
PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA
Portaria PRCEU-47, de 11-10-2016
Cria o Comitê Permanente de Gestão e Análise
do Sistema Corporativo Informatizado de Cultura
e Extensão Universitária da Universidade de São
Paulo - Apolo
O Pró-Reitor de Cultura e Extensão Universitária, considerando:
- a constante necessidade de atualização e aperfeiçoamento
do Sistema Corporativo Informatizado de Cultura e Extensão
Universitária da USP - Apolo;

- os potenciais benefícios de se agregar à gestão e análise
do Sistema Corporativo os conhecimentos de docentes e de
servidores técnicos e administrativos com base em suas experiências e práticas profissionais;
baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1º - Fica criado o Comitê Permanente de Gestão
e Análise do Sistema Corporativo Informatizado de Cultura e
Extensão Universitária no âmbito da Pró-Reitoria de Cultura e
Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, doravante
denominado Comitê Gestor do Sistema Apolo - USP.
Artigo 2º - O Comitê Gestor do Sistema Apolo - USP, coordenado por docente indicado pelo Pró-Reitor, será constituído por
dois Grupos de Trabalho, a saber:
I - Grupo Coordenador Institucional do Sistema (GrCISApolo);
II - Grupo de Análise de Funcionalidades do Sistema e Resposta ao Usuário (GrAFS-Apolo).
Artigo 3º - O Comitê Gestor do Sistema Apolo - USP se reunirá semestralmente ou, extraordinariamente, por convocação
de seu Coordenador e terá como função a Coordenação Geral e
articulação de seus Grupos de Trabalho.
Artigo 4º - O Grupo Coordenador Institucional do Sistema
(GrCIS-Apolo) terá as seguintes atribuições:
I - analisar, permanentemente, os aspectos gerenciais, acadêmicos e de amplitude institucional do Sistema;
II - propor reformulações estruturantes ao Sistema;
III - receber, analisar e, quando julgar pertinente, aprovar as
demandas de alteração, melhoria e outras que tratem do Sistema Corporativo Apolo que advenham das Unidades e Órgãos;
IV - deliberar sobre a ampliação do Sistema por meio da
implementação de novos módulos operacionais;
V - elaborar e submeter Plano Diretor anual ao Comitê
Gestor do Sistema Apolo - USP que, após análise e emissão de
parecer, o encaminhará ao Pró-Reitor de Cultura e Extensão
Universitária para deliberação.
Artigo 5º - Compõem o Grupo Coordenador Institucional do
Sistema (GrCIS-Apolo):
I - 2 (dois) docentes, sendo pelo menos um deles membro
do Conselho de Cultura e Extensão Universitária (CoCEx), indicados pelo Pró-Reitor;
II - 1 (um) Assessor Técnico do Gabinete da PRCEU;
III - os Coordenadores das Câmaras do CoCEx;
IV - o Coordenador e o vice-Coordenador do Grupo de
Análise de Funcionalidades do Sistema e Resposta ao Usuário
(GrAFS-Apolo);
V - 1 (um) representante discente dos cursos regulares da
Universidade de São Paulo indicado, a cada 24 (vinte e quatro)
meses, por seus pares no Conselho de Cultura e Extensão
Universitária.
§ 1º - o Coordenador e o vice-Coordenador do Grupo
Coordenador Institucional do Sistema (GrCIS-Apolo) serão
designados a cada 24 (vinte e quatro) meses, de plano, pelo PróReitor de Cultura e Extensão Universitária, dentre seus membros.
§ 2º - o Coordenador será substituído em suas faltas e
impedimentos pelo vice-Coordenador.

Artigo 6º - O Grupo de Análise de Funcionalidades do
Sistema e Resposta ao Usuário (GrAFS-Apolo) terá as seguintes
atribuições:
I - analisar os aspectos operacionais do Sistema e, ouvido
o Coordenador do GrCIS-Apolo para definição de lista de prioridades, solicitar à Superintendência de Tecnologia da Informação
(STI) as correções ou adequações de suas funcionalidades;
II - elaborar propostas técnicas de criação de novos módulos
ou de eliminação de módulos em operação;
III - elaborar e aplicar cursos que objetivem a qualificação
dos usuários finais no que se refere à utilização dos módulos
operacionais do Sistema;
IV - elaborar relatórios técnicos semestrais demonstrando,
inclusive, o status do Sistema para análise do Comitê Gestor do
Sistema Apolo - USP que, após emissão de parecer, os submeterá
ao Pró-Reitor de Cultura e Extensão Universitária.
Artigo 7º - Compõem o Grupo de Análise de Funcionalidades do Sistema e Resposta ao Usuário (GrAFS-Apolo):
I - 1 (um) Assistente Técnico do Gabinete da Pró-Reitoria de
Cultura e Extensão Universitária;
II - 4 (quatro) Chefes de Divisão do Gabinete da Pró-Reitoria
de Cultura e Extensão Universitária;
III - 1 (um) servidor da Universidade de São Paulo que exerça suas funções na área de Tecnologia da Informação, escolhido
pelo Pró-Reitor.
§ 1º - o Coordenador e o vice-Coordenador do Grupo de
Análise de Funcionalidades do Sistema e Resposta ao Usuário
(GrAFS-Apolo) serão designados, de plano, pelo Pró-Reitor de
Cultura e Extensão Universitária, dentre seus membros.
§ 2º - o Coordenador será substituído em suas faltas e
impedimentos pelo vice-Coordenador.
Artigo 8º - A presente Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Portaria do Pró-Reitor, de 11-10-2016
Designando, nos termos da Portaria PRCEU 47/16, a partir
da data de publicação, os a seguir relacionados para comporem
o Comitê de Gestão e Análise do Sistema Corporativo Informatizado de Cultura e Extensão Universitária da Universidade
de São Paulo - Apolo: nos termos do Artigo 2º, caput, como
Coordenador do Comitê - Adriano Rogério Bruno Tech (CoCEx FZEA); nos termos do Artigo 5º, inciso I - Adriano Rogério Bruno
Tech (FZEA), José Dutra de Oliveira Neto (FEARP); nos termos
do Artigo 5º, inciso II - José Nicolau Gregorin Filho (PRCEU);
nos termos do Artigo 5º, inciso III - Adriano Rogério Bruno Tech
(FZEA), Evelise Oliveira Telles (FMVZ), Marcelo Gameiro Munhoz
(IF), e Vinícius Pedrazzi (FORP); nos termos do Artigo 5º, inciso
IV e Artigo 7º, § 1º - Cecílio de Souza (PRCEU), e Marina Santos
de Carvalho (PRCEU); nos termos do Artigo 5º, § 1º - Adriano
Rogério Bruno Tech (FZEA) - Coordenador, e José Nicolau Gregorin Filho (PRCEU) - Vice-Coordenador; nos termos do Artigo
7º, inciso I - Cecílio de Souza (PRCEU); nos termos do Artigo 7º,
inciso II - Margarete de Lourdes Campos Ramos (PRCEU), Marina
Santos de Carvalho (PRCEU), Michel Sitnik (PRCEU), e Valdir Previde (PRCEU); nos termos do Artigo 7º, inciso III - Dante Daniel
Melo Silva (PRCEU); (Portaria PRCEU 48/16).

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
Portaria PRP-510, de 10-10-2016
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destinação de Emprego Público no âmbito do Programa de Concessão de
Técnico de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes)
O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, de acordo com a Portaria GR-4.215, de 25-05-0209, e considerando a
Lei Complementar 1074, de 11-12-2008, bem como a Portaria GR-4.078, de 19-02-2009, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1º - Diante da indicação de novo projeto de pesquisa fica prorrogado o prazo de destinação de emprego público criado
pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado atualmente pela servidora Adriana Claudia Lapria Faria Queiroz e distribuído junto à
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP) pela Portaria PRP-62, de 07-08-2009, para continuar atendendo o Programa de
Concessão de Técnico de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes), conforme segue:
FAIXA/GRAU

CATEGORIA PROFISSIONAL

EMPREGO PÚBLICO

DOCENTE RESPONSÁVEL PELO
PROJETO DE PESQUISA

Superior S1 A
Especialista em Laboratório
1132202
Ricardo Faria Ribeiro
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. (Processo USP 2009.1.8962.1.4).

SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DA USP
DEPARTAMENTO TÉCNICO
Despacho do Vice-Reitor, de 10-10-2016.
Por Delegação do Reitor, art. 42 do Estatuto da USP, Ratific6o o ato declaratório de inexigibilidade de licitação, de acordo
com o artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, ressaltando que a responsabilidade da justificativa técnica é do servidor que a assina.
Unidade Interessada: Sistema Integrado de Bibliotecas
Contratada: BioMed Central Limited
Processo: 2016.1.64.69.3

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
Comunicado
Edital EACH/ATAC/66/2016 - Abertura de inscrições
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino – PAE - 1º Semestre de 2017
De conformidade com a Portaria GR-3.588, de 10-05-2005,
comunicamos a abertura de inscrições, no período de 17 de
outubro a 20-11-2016, para participar do Estágio Supervisionado em Docência, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades
(EACH), referente ao primeiro semestre de 2017. As inscrições
serão feitas exclusivamente via Sistema Janus.
Poderão candidatar-se alunos regularmente matriculados
em programas de pós-graduação, nível mestrado ou doutorado
da Universidade de São Paulo que tenham obrigatoriamente
concluído ou estejam cursando a etapa de Preparação Pedagógica (com final até 30-11-2016).
Alunos de mestrado que já receberam bolsa PAE por dois
semestres e alunos de doutorado que já receberam bolsa por
quatro semestres, só poderão se candidatar como “estagiário
voluntário”. A integração do aluno no Programa será feita
mediante participação em plano de trabalho a ser desenvolvido
em disciplina de graduação, sob a supervisão do professor responsável pela mesma.
A relação de disciplinas oferecidas e seus respectivos
docentes será disponibilizada na página do PAE no site da EACH
no dia 14-04-2016.
Procedimentos para inscrição:
Poderão candidatar-se alunos regularmente matriculados
nos cursos de Mestrado e Doutorado da Universidade de São
Paulo, cuja data limite para depósito de dissertação ou tese
seja posterior a 30-06-2016. As inscrições serão realizadas pelo
Sistema Janus e ocorrerão nas seguintes etapas:
1 – O aluno entra em contato com o docente responsável
ou ministrante da disciplina de Graduação na qual tem interesse
e, juntos, elaboram o Plano de Trabalho.
2 – O aluno realiza a inscrição online via Sistema Janus
no período de 17 de outubro a 20-11-2016. Não serão aceitas
inscrições online ou presenciais após essa data.
2.1 Nos casos em que o aluno realizou Curso ou Ciclo de
Palestras como Preparação Pedagógica, deverá encaminhar
cópia do certificado pelo e-mail pae-each@usp.br durante o
período de inscrição.
3 – O supervisor e o orientador avalizam as inscrições via
Sistema Janus no período de 17 de outubro a 30-11-2016.
Os candidatos serão selecionados e classificados pela Comissão PAE/EACH obedecendo à seguinte ordem de prioridade:
1. Alunos de Pós-Graduação da EACH com bolsa CAPES,
desde que já não tenham usufruído da bolsa PAE no decorrer
de seu atual curso de pós-graduação, sendo uma vez para o
Mestrado e duas vezes para o Doutorado;
2. Alunos de pós-graduação da EACH que estejam em
condição de dedicação exclusiva ao curso de pós-graduação,

‘PRAZO FINAL
DE DESTINAÇÃO
30-11-2017

ou seja, sem atual vínculo empregatício, em lista de espera por
bolsas no Programa.
3. Alunos de Pós-Graduação da EACH com bolsas de qualquer agência de fomento, incluindo bolsa Capes, mas já tendo
usufruído da bolsa PAE pelo menos uma vez para alunos de
Mestrado, e pelo menos duas vezes para alunos de Doutorado.
4. Alunos de pós-graduação da EACH sem bolsa que não
atendam os requisitos do critério 2;
5. Alunos de pós-graduação de outras unidades da USP,
com bolsa de qualquer agência, com prioridade para alunos
de Doutorado;
6. Alunos de pós-graduação de outras unidades da USP, sem
bolsa, com prioridade para alunos de Doutorado.
Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios de
avaliação para o desempate:
1º) Número de alunos da disciplina por turma e por professor. No caso de mais de um professor na mesma turma, o número de alunos será dividido entre os docentes com finalidade de
cálculo para obtenção de bolsista PAE.
2º) Carga horária total do professor na graduação e pósgraduação.
3º) Súmula CT&A do Currículo Lattes.
4º) Cota por curso de graduação.
5º) Média de graduação do aluno.
As atividades do aluno deverão ser compatíveis com suas
atividades na pós-graduação e terão a carga horária de 6 (seis)
horas semanais.
Os candidatos selecionados pela Comissão Coordenadora
do PAE/EACH serão comunicados por email, no endereço
constante na ficha de inscrição, e terão cinco dias úteis, a
contar do envio deste email, para informar à Comissão PAE/
EACH (via e-mail ou presencial) o número de conta corrente no
Banco do Brasil, caso não tenha informado na inscrição. O não
cumprimento do prazo implica em cancelamento da inscrição
do candidato.
O estagiário bolsista ou voluntário deverá entregar no
Serviço de Pós-Graduação a folha de frequência preenchida e
assinada por ele e pelo supervisor até o dia 20 de cada mês,
sob pena de cancelamento do pagamento e da emissão do
Certificado/Declaração.
Ao término do estágio, o aluno elaborará um relatório,
segundo modelo disponível em http://www5.each.usp.br/pae/,
com base nos seguintes itens: Atividades desenvolvidas; Avaliação sobre o desempenho do plano; e Sugestões para o PAE.
Este relatório será apreciado por seu supervisor no Programa,
pela Comissão PAE da EACH e pela Comissão Central do PAE.
O relatório deverá ser entregue até 30 dias após o término do
estágio, sob pena de cancelamento de emissão do Certificado/
Declaração. A conclusão do estágio, com aproveitamento, dará
ao aluno direito de solicitar aproveitamento de créditos no
programa de pós-graduação em que estiver matriculado, ficando
a critério da CCP a decisão de aprovação. Também dará direito
a um certificado de participação no PAE, quando da primeira
participação, e de declaração nas demais participações.
Por sua participação, o aluno que não tenha vínculo empregatício com a Universidade, poderá receber auxílio financeiro
mensal (dependendo da disponibilidade de recursos financeiros
da USP), cujo valor, na tabela de vencimentos da Universidade
de São Paulo, corresponde a 50% da referência mais mérito de
Assistente em Regime de Turno Parcial (RTP). O valor da bolsa
auxílio para o segundo semestre de 2016 é de R$ 661,21.
A participação no Programa não estabelecerá vínculo
empregatício com a Universidade de São Paulo, porém o candidato aprovado estará segurado contra acidentes pessoais.
O estágio terá duração de 5 (cinco) meses, com início em
01-02-2017 e término em 30-06-2017.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MERCES DA SILVA NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 13:51 , sob o número 10001171920178260053.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2AAD4A0.
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REITORIA
Fls. no
Proc. no
Rub.

Autos USP n. 2016j.22925.1.2
lnteressado: SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS AUTARQUIAS,
DAS FUNDAÇOES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

1. Tratam-se de ofícios encaminhados pelo Sindicato

dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das
Fundações e das Universidades Públicas do Estado
de São Paulo (fls. 04/05), por Procuradores da
Universidade (fls. 08 e ss.) e pela Ordem dos
Advogados do Brasil - Seccional de São Paulo (fls.

25126), com manifestações contrárias ao controle da
jornada dos Procuradores desta autarquia.

2. Em linhas gerais, argumenta-se que o trabalho
desempenhado pelos advogados tem natureza

intelectual, exigindo flexibilidade de horários, de
modo que incompatível com o controle de jornada.
Outrossim, alega-se que a atividade envolve a
realização de serviços externos, bem como o

atendimento a demandas urgentes e imprevisíveis.

3. A despeito dos argumentos coligidos, deve ser
destacado que inúmeras outras profissões envolvem
realização de atividades predominantemente
intelectuais, sem que se questione a compatibilidade
de tal com controle de jornada. Servem,
meramente como exemplos, as atividades realizadas
por médicos, engenheiros, arquitetos, contadores,
dentre inúmeras outras.

a

o

4. Do mesmo modo, a necessidade de atendimento
a demandas urgentes e imprevisíveis é presente no
exercício das mais diversificadas profissões. Basta,

V

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MERCES DA SILVA NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 13:51 , sob o número 10001171920178260053.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2AAD4A3.
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a propósito, mencionar os profissionais que

atuam

em hospitais.

5.

Tampouco

é

restrito

aos advogados

o
compromisso com a qualidade do trabalho intelectual

realizado. De fato,

é dever funcional de qualquer

servidor manter compromisso com

o

bom

desempenho de suas funções.

6. De qualquer modo, note-se que a

Portaria

CODAGE n. 658, que regulamenta o controle de
jornada por meio do Sistema de Registro Eletrônico
de Ponto - SREP no âmbito da Universidade (cópia
anexa), é apta a propiciar flexibilidade de jornada
para os servidores desta autarquia. Ademais, a
Portaria contém artigo que trata do procedimento

especial para registro da jornada

no caso da

realização de atividades externas (artigo 60).

7. Deste modo, não se vê incompatibilidade entre o
exercício da atividade advocatícia e o controle de
jornada, No mesmo sentido:
.ADM
I

N

I

STRATIVO. PROCU RADOR AUTARQU CO. CONTR
I

FREQÜENCIA POR MEIO DE REGISTRO
ELETRÔNICO DE PONTO. EXIGÊNCN LEGAL. 1. NäO
substancia ilegalidade ou abuso de poder deliberaçäo

OLE DE

administrativa sobre fiscalizaçåo de cumprimento da jornada de

a que estão submetidos os servidores do Poder
Executivo, inclusive procuradores autárquicos, por meio
de controle eletrônico de ponto. 2. Precedentes deste Órgåo
fracionado do Tribunal. 3. Recurso de apelaçäo e remessa
trabalho

oficial a que se dá provimento.

()

"... näo vejo em que a exigência de controle de freqüência, por

de registro eletrônico ou mesmo manual, possa
representar cerceamento das atividades profissionais dos
impetrantes, procuradores autárquicos, pois embora seja certo
que no exercÍcio de suas atribuiçöes, conforme as atividades
desenvolvidas, tenham de ausentar-se das dependências da
repartiçåo em que se encontram lotados, a prÓpria disposiçäo
normativa da priblica administraçäo entreviu essa possibilidade,
permitindo à chefia imediata controle alternativo de freqttência
ou abono às faltas do registro eletrÔnico de ponto, de modo
que sejam evitados descontos indevidos nos vencimentos dos
ora recorridos, que a impetração, aliás, sequer alega
ocorrentes. O que nåo me parece possfvel é que o Poder
Judiciário retire das chefias dos servidores do Poder Executivo,
por mais categorizados que sejam, o controle de freqäência ao
trabalho dos mesmos" (Tribunal Regional Federal da 1a Regiäo
Mandado de Segurança n.
- Segunda Turma - Apelaçäo em Fed.
Carlos Moreira Alves,
2000.38.00.008529-MG, Rel. Des.
v.u., j. 25.11.2002).
meio

STRATIVO. PROCU RADOR AUTARQU CO. CONTRO
LE DE FREQUÊNCIA ATRAVÉS DO PONTO ELETRÔNICO.

ADM

I

N

I

I

possrBrLrDADE. DENEGAçÃO

DA

SEGURANçA.

1.

w

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MERCES DA SILVA NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 13:51 , sob o número 10001171920178260053.
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ALMEJAM AS POSTULANTES, BASEADAS NOS DECRETOS
N o 1.590/95 E 1.867/96, O PROVIMENTO JURISDICIONAL
CONTINUAREM REGISTRANDO
QUE AS AUTORIZE

A

SUAS FREQUÊNCIAS EM FOLHA DE PONTO, NAO SE

SUBMETENDO AO CONTROLE MEDIANTE PONTO
ELETRÔNICO, COMO FORMA DE JUSTIFICAR O
RECEBIMENTO DA REMUNERAçÃO A QUE FAZEM JUS EM

nnzÃO DO CARGO QUE OCUPAM 2. PERTENCENDO
os pRocuRADoRES RurÁRoulcos À cATEGoRIA Dos
SERVIDORES PUELICOS, RPI.ICRR.ST-ÃO

Do

A

ELES AS

DEcRETo 1.590/95. runo sE
ENQUADRANDO NOS CARGOS DISPENSADOS
o,

orseostçOes

PARAcRAFo
Do coNTRoLE DE rneouÊt¡ctA (ART. 6
7o), SUAJoRNADA DE TRABALHo oevenA sER
AcoMPANHADA ATRAVÉS OOS MECANISMOS CRIADOS
PELO MENCIONADO DIPLOMA LEGAL, DENTRE ELES O
"coNTRoLE ELETRôNtco" (ART. 6o, CAPUT). 3. AS
otseostçÖEs Do pRRAcRRro 40, ART. 6 o, DEcRETo
1.s90/9b (E, poR co¡,lseQuÊttclR, o ART. 3 o Do
DECRETO 1.867/96) runO SE COADUNAM COM AS
ATIVIDADES DAS DEMANDANTES, UMA VEZ QUE SUAS
TAREFAS EXTERNAS SÃO DESEMPENHADAS EM
cRnATTn EVENTUAL, PODENDO SEUS ATRASOS OU
snfons ANTEcIeADAS, EM ruruçÃo Do TNTERESSE Do
SERVIÇO, SEREM ABONADOS PELA CHEFIA IMEDIATA
(ART. 7 o, DECRETO 1.590/95). ADEMAIS, MESMO QUE
HouvESsE UMA MAton rneouÊNctA NA neRltznçno
DAS REFERIDAS ATIVIDADES, PODERIA O SUPERIOR
nteRAnoulco ADoTAR loÊtltlco PRocEDIMENTo,

ABoNANDO

AS

SNf

ORS JUSTIFICADAS E

NÄO

PROCEDENDO A QUALQUER DESCONTO EM SEUS
VENCIMENTOS" (Tribunal Regional Federal da 5a Regiäo Segunda Turma - Apelação em Mandado de Segurança n.
200084000119984, Rel. Des. Fed. Elio Wanderley de Siqueira
Filho, v.u., j. 28.05.2002).

8. Há sobre a matéria, inclusive, a seguinte decisäo
proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal:
"Trata-se de pedido de suspensåo de segurança formulado
pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida pela 5"
Vara Federal daquela seçäo judiciária no mandado de
segurança coletivo 001 9802-45 .2012.4.01.3800 impetrado pela
seção estadual da Ordem dos Advogados do Brasil.
A decisäo impugnada anulou a ordem de serviço 53i201I do
Advogado Geral do Estado de Minas Gerais, ato administrativo
que determinara controle de ponto e cumprimento de jornada
interna de trabalho por parte de procuradores estaduais.

()

É o relatório.

Decido.

Em regra, deve-se resguardar a autonomia da Administração
para fixar as regras atinentes ao cumprimento da jornada de
trabalho, em conformidade com a legislaçåo aplicável.
O exercfcio da jurisdição, nestes casos, deve atentar para a
preservaçäo da autonomia do administrador, o qual deve poder
alterar a rotina interna das instituições, sem de que isto resulte,
necessariamente, violaçäo de direitos individuais e ou coletivos.
No caso concreto, é preciso sopesar a afirmação, constante
da sentença impugnada, de que a ordem de serviço

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MERCES DA SILVA NUNES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 13:51 , sob o número 10001171920178260053.
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5312011 compromete a independênc¡a funcional. Nesse
ponto, um dos fundamentos da compreensäo adotada no ato
judicial encontra-se na circunståncia de que os procuradores
do Estado de Minas Gerais eståo autorizados a exercer
atividade privada. Leio (p. 26-27 da sentença):

()

Na tensåo entre esses dois polos da atividade do procurador
de estado, parece-me que o ato judicial impugnado concedeu
indevido peso à execuçäo de atividades privadas por servidor
público.

A independência funcional parece cumprir a função de
justificar o tempo exigido para o desempenho da atividade
privada.

O prejulzo ao interesse público afigura-me, portanto, evidente.
Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da
sentença impugnada até o trånsito em julgado do processo"
(Decisåo monocrática proferida na Suspensão de Segurança n.
4717 , Rel. Min. Joaquim Barbosa).

9. Extraiam-se cópias do presente e as encaminhe,
por ofício, ao SINDIPROESP e à OAB - Seccional

São Paulo. Em seguida, encaminhem-se os autos ao
primeiro subscritor de fls. 14, para ciência e posterior
encaminhamento aos demais subscritores.

GR, 21 de novemb

de 2016

Marco Antonio Zago
Reitor
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DA ADVOCACIA DA UNIÃO NO CONTEXTO
DA NOVA ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL

Aldemario Araujo Castro
Procurador da Fazenda Nacional
Corregedor-Geral da Advocacia da União
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1 INTRODUÇÃO
Normalmente,
são
associadas
imagens
negativas
às
corregedorias, órgãos invariavelmente voltados para a persecução
disciplinar nos vários âmbitos das atividades estatais. Identificar
desvios
funcionais
e
viabilizar
as
conseqüentes
punições
administrativas são atividades necessárias, todos reconhecem, mas
não se deixa de encarar tais ações correicionais com uma boa dose
de “desconforto”.
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No caso específico da Corregedoria-Geral da Advocacia da União
(CGAU/AGU), o papel a ser desempenhado pelo órgão é bem mais
amplo e estratégico. Primeiro, porque suas competências vão além da
estrita atividade disciplinar, como será adiante anotado. Segundo,
porque a Advocacia Pública Federal passa por um singular, instigante
e
desafiador
momento
de
transformações
profundas
de
procedimentos e comportamentos.

2 COMPETÊNCIAS
As atribuições conferidas à Corregedoria-Geral da Advocacia da
União pelos artigos 5o, 6o e 32 da Lei Complementar no 73, de 1993, e
por normas internas expedidas pelo Advogado-Geral da União, podem
ser classificadas em quatro grupos: a) a atividade correicional em
sentido estrito; b) a coordenação do estágio confirmatório dos
Membros da AGU; c) a atividade disciplinar, que compreende a
instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares
em relação aos Membros da AGU e d) a atividade de apoio ao
julgamento, pelo Advogado-Geral da União, de sindicâncias e
processos administrativos disciplinares.
Cumpre observar que a Corregedoria-Geral da Advocacia da
União atua como órgão de fiscalização disciplinar das atividades
funcionais dos membros da Advocacia-Geral da União. Entendem-se
por membros da AGU, nos termos do art. 2o, § 5o, da Lei
Complementar no 73, de 1993, os Advogados da União e os
Procuradores da Fazenda Nacional, entre outros 1. Assim, não estão
abrangidos na competência disciplinar da Corregedoria, os
Procuradores Federais 2 e os servidores administrativos da AGU 3.
Na atividade correicional, a Corregedoria-Geral da Advocacia da
União possui as atribuições de: a) fiscalizar as atividades e apreciar
as representações relativas à atuação dos membros da AdvocaciaGeral da União; e b) aferir a regularidade e a eficácia dos serviços
jurídicos dos órgãos integrantes da AGU, ou a ela vinculados,
sugerindo as providências necessárias ao seu aprimoramento (Lei
Complementar no 73, de 1993, artigos 5o, incisos I, II e III, 6o, 32 e
33).

1

“São membros da Advocacia-Geral da União: o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral da União, o ProcuradorGeral da Fazenda Nacional, o Consultor-Geral da União, o Corregedor-Geral da Advocacia da União, os Secretários-Gerais de
Contencioso e de Consultoria, os Procuradores Regionais, os Consultores da União, os Corregedores-Auxiliares, os
Procuradores-Chefes, os Consultores Jurídicos, os Procuradores Seccionais, os Advogados da União, os Procuradores da
Fazenda Nacional e os Assistentes Jurídicos”.

2

Nos termos do art. 11, § 2o, inciso VI, da Lei no 10.480, de 2 de julho de 2002, compete ao Procurador-Geral-Federal
instaurar sindicâncias e processos administrativos disciplinares contra integrantes da carreira de Procurador Federal.

3

A Portaria AGU no 611, de 16 de agosto de 2002, delegou ao Secretário-Geral da AGU a competência para instauração
de sindicâncias e processos administrativos disciplinares contra servidores da AGU.
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Com relação à atividade de coordenação de estágio confirmatório
dos membros da Advocacia-Geral da União, a Corregedoria coordena
e supervisiona as avaliações realizadas pelas chefias jurídicas
imediatas e emite parecer ao Conselho Superior da AGU sobre o
desempenho
dos
servidores
avaliados,
opinando,
fundamentadamente, pela confirmação no cargo ou exoneração do
servidor (Lei Complementar no 73, de 1993, artigos 5o, incisos IV e V,
e 7o, inciso III).
No tocante à atividade disciplinar, a Corregedoria instaura as
medidas disciplinares contra membros da AGU, na forma prevista no
art. 5o, inciso VI, da Lei Complementar no 73, de 1993, e as
coordena, quando a sua instauração exige Portaria do AdvogadoGeral da União, ou Portaria Conjunta com outros Ministros de Estado.
A Corregedoria presta, ainda, informações a inúmeros órgãos
(Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas da
União, Controladoria-Geral da União, etc) e fornece subsídios
necessários à defesa da União e dos atos atribuídos às diversas
autoridades no âmbito da Advocacia-Geral da União, relacionados à
matéria disciplinar.
Na atividade de apoio ao julgamento, a Corregedoria elabora as
manifestações para subsidiar julgamentos de sindicâncias e processos
administrativos disciplinares pelo Advogado-Geral da União (Portaria
AGU no 415, de 2007).

3 ATIVIDADES CORREICIONAIS
A atividade correicional desenvolve-se por meio da realização de
correições
ordinárias
e
extraordinárias,
de
procedimentos
correicionais e da elaboração de Notas Técnicas 4.
As correições ordinárias, conforme os artigos 5o, inciso II e 32,
inciso I, da Lei Complementar no 73, de 1993, são promovidas a
partir de um cronograma estabelecido pelo Corregedor-Geral da
Advocacia da União, para verificações de caráter geral, com o
objetivo de produzir informações de natureza gerencial, que forneçam
subsídios às decisões das autoridades incumbidas da gestão dos
serviços jurídicos da instituição.
Nas correições ordinárias são observados, em relação à unidade
correicionada, os seguintes aspectos:

4

a)

estrutura organizacional;

b)

estrutura material;

As notas técnicas são manifestações jurídicas da Corregedoria exaradas no âmbito de suas atribuições, especialmente na
apreciação de representações contra membros da Advocacia-Geral da União ou no deslinde de alguma questão especialmente
relevante.
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c)

estrutura de pessoal;

d)

serviços terceirizados;

e)

sistemas de informação;

f)

serviços administrativos;

g)

gestão institucional; e

h)

representação judicial ou
assessoramento jurídicos.

atividades

de

consultoria

e

As questões relacionadas a eventuais faltas funcionais, ou outras
irregularidades identificadas, são tratadas, de modo apartado, em
Relatórios de Procedimentos Correicionais Extraordinários e Relatórios
Especiais de Correição. Com isso, os relatórios das correições
ordinárias, e a consolidação dos dados deles resultantes, depois de
submetidos ao Advogado-Geral da União, podem ser destinados ao
conhecimento geral no âmbito da instituição ou fora dela. Tal
providência instrumentaliza o estudo e a discussão dos pontos
contidos
nos
relatórios,
viabilizando
o
acompanhamento
sistematizado das medidas adotadas pelos diversos gestores,
responsáveis pela adoção das providências destacadas.
O artigo 32, inciso I, da Lei Complementar no 73, de 1993,
determina que as correições ordinárias se façam anualmente, pelo
Corregedor-Geral e seus auxiliares. A atribuição de promover
correição nos órgãos da Advocacia-Geral da União, ou a ela
vinculados, abrange um universo de mais de 1.100 (mil e cem)
órgãos jurídicos distribuídos por todo o território nacional. A atividade
compreende todos os órgãos de direção superior da AGU, além de
todas as projeções da Procuradoria-Geral da União (PGU), da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da ProcuradoriaGeral Federal (PGF) e da Consultoria-Geral da União (CGU), em
especial as Consultorias Jurídicas dos Ministérios (CONJURs).
As correições extraordinárias, de acordo com os artigos 5o, inciso
II e 32, inciso II, da Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União, são
realizadas por meio de inspeção in loco no órgão correicionado, e
objetivam a verificação de aspecto específico da atividade da
unidade, ou o exame de questão tópica, relativa à atuação funcional
de membro ou órgão da Advocacia-Geral da União.
Nos dois últimos anos, a Corregedoria-Geral da Advocacia da
União tem experimentado uma intensificação quantitativa e
qualitativa das atividades correicionais. Nesse sentido, destacam-se:
a)

a realização de ações correicionais com caráter de
transversalidade (não voltadas para órgãos jurídicos
específicos) com o objetivo de identificar de forma mais
eficiente as irregularidades, o tratamento de relevâncias e os
problemas estruturais do serviço jurídico. Merecem registros
especiais: a.1) o procedimento correicional extraordinário
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instaurado para aferir o perfil da força de trabalho nas
Consultorias Jurídicas dos Ministérios 5; a.2) a correição
extraordinária para verificação da regularidade de atuação
nos processos judiciais que geraram os maiores precatórios
pagos pela União, suas autarquias e fundações e a.3) a
correição extraordinária voltada para as atividades de
interposição de recursos dirigidos aos Tribunais Superiores e
os vários aspectos relacionados com a produção de notas de
não-interposição de recursos;
b)

a realização de ações correicionais em unidades jurídicas
com perfil similar (todas as Regionais da Procuradoria-Geral
da União e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por
exemplo), a confecção de relatórios especiais de caráter
comparativo e a tentativa, a partir desse trabalho, de
identificar os mais importantes problemas do serviço jurídico
realizado pela instituição;

c)

a realização, com caráter de ineditismo, de correições nos
órgãos de direção superior da AGU (Procuradoria-Geral da
Fazenda
Nacional,
Procuradoria-Geral
da
União,
Procuradoria-Geral Federal, Consultoria-Geral da União e
Secretaria-Geral de Contencioso);

d)

o início das atividades dos grupos correicionais regionais,
com a mobilização de uma quantidade significativa de
advogados públicos para a realização de atividades de
verificação da regularidade de atuação nos processos
judiciais de interesse da União, suas autarquias e fundações;

e)

a correição ordinária na Consultoria Jurídica do Ministério da
Previdência Social que identificou a probabilidade de perda,
por decadência, de bilhões de reais em créditos tributários.
O Relatório Especial de Correição no 3, de 2008, registrou a
existência de mais de 1.500 (mil e quinhentos) processos
administrativos pendentes de análise por parte da
CONJUR/MPS referentes aos recursos a serem julgados pelo
Ministro da Previdência Social sobre questões relativas ao
preenchimento dos requisitos para a concessão dos
Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS.

3.1 PROCEDIMENTOS CORREICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS
Os procedimentos correicionais, desenvolvidos no exercício das
atribuições previstas nos artigos 5o, inciso II e 32, inciso II, da Lei
5

Apuração realizada em 2007 identificou a atuação de 520 profissionais de direito, sendo 210 estranhos às carreiras
jurídicas da Advocacia-Geral da União.
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Complementar no 73, de 1993, quando a investigação não requeira
deslocamento da equipe correicional para fins de inspeção in loco,
buscam a análise de informações relativas ao órgão correicionado, ou
à Membro da AGU, cuja atuação funcional estiver sendo examinada,
de ofício ou a partir de representação.
Em regra, o procedimento correicional extraordinário, quando
instaurado para análise de possível irregularidade na atuação
funcional, reúne a notícia da infração, a manifestação do advogado
público interessado, o pronunciamento da chefia imediata do servidor
e outras diligências reputadas necessárias pelo condutor da
verificação.
O procedimento correicional extraordinário tem sido utilizado
largamente pela Corregedoria-Geral da Advocacia da União como
instrumento para conferir segurança e consistência na formulação do
chamado juízo de admissibilidade para instauração de sindicâncias e
processos administrativos disciplinares.
Assim, ao final do procedimento correicional extraordinário a
Corregedoria conclui:
a) pela ausência de infração disciplinar pura e simplesmente;
b) pela ocorrência de uma anormalidade decorrente, total ou
majoritariamente, de problemas gerenciais ou de gestão;
c) pela ocorrência de uma irregularidade sem
suficiente para atrair uma apuração disciplinar;

densidade

d) pela necessidade de instauração de sindicância investigativa;
e) pela necessidade de instauração de sindicância acusatória; ou
f)

pela necessidade de instauração de processo administrativo
disciplinar.

3.2 ATIVIDADES CORREICIONAIS EM NÚMEROS
No exercício da atividade correicional, foram observados os
seguintes quantitativos em 2007 e 2008:
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ATIVIDADES
Relatórios de Procedimento Correicional

2007
99

2008
113

Extraordinário
Relatórios de Procedimento Correicional

00

00

01
32
15
156
303

02
23
05
331
474

Ordinário
Relatórios de Correição Extraordinária
Relatórios de Correição Ordinária
Relatórios Especiais de Correição
Notas Técnicas
TOTAL

4 ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESTÁGIO
CONFIRMATÓRIO
São basicamente dois os diplomas normativos aplicáveis ao
processo de avaliação do estágio confirmatório dos Membros da AGU:
a) a Portaria AGU no 342, de 2003, e b) a Instrução Normativa
CGAU/AGU no 1, de 2000.
Segundo os atos normativos aludidos, até o trigésimo mês do
período de estágio confirmatório, a Corregedoria coordena três
avaliações realizadas pelas chefias imediatas em relação aos
seguintes aspectos:
a) assiduidade;
b) disciplina;
c) capacidade de iniciativa;
d) produtividade;
e) capacidade técnica; e
e) responsabilidade funcional.
São três as possíveis menções para cada aspecto: abaixo do
esperado, esperado e acima do esperado. Até o trigésimo segundo
mês do período de estágio, a Corregedoria encaminha parecer
conclusivo (pela confirmação ou não) ao Advogado-Geral da União.
Recebido o parecer da Corregedoria, o Advogado-Geral da União
constitui comissão especial de avaliação (em atenção ao art. 41 da
Constituição). O relatório final da comissão especial é remetido ao
Advogado-Geral da União e, depois, ao Conselho Superior da AGU. O
Conselho Superior da AGU expede resolução confirmando o avaliado
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no cargo e declarando-o estável no serviço público. Na hipótese de
não confirmação, o caso é encaminhado ao Advogado-Geral da União
para a adoção das providências pertinentes.
O Parecer AGU no AC-17, de 2004, aprovado pelo Presidente da
República, reconhece como de 36 (trinta e seis) meses o lapso
temporal do estágio probatório ou confirmatório, desde 5 de junho de
1998, por força da Emenda Constitucional no 19, de 1998. Essa
premissa foi reafirmada pelo Parecer no AGU/AV-02, de 2008,
aprovado por despacho do Advogado-Geral da União datado de 26 de
fevereiro de 2009.
O processamento do estágio confirmatório dos membros da
Advocacia-Geral da União (Advogados da União e Procuradores da
Fazenda Nacional) ocorre por intermédio de um sistema
informatizado (GADE). Esse sistema incrementou, de forma
considerável, a agilidade no encaminhamento das avaliações
realizadas pelas chefias jurídicas imediatas e reduziu a necessidade
de documentos e processos físicos.

4.1 ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESTÁGIO
CONFIRMATÓRIO EM NÚMEROS
Os quantitativos relacionados com a coordenação do estágio
confirmatório dos membros da Advocacia-Geral da União são os
seguintes em 2007 e 2008:
AVALIAÇÕES DE ESTÁGIO CONFIRMATÓRIO CONCLUÍDAS
PARECERES

CONFIRMADOS

2007

4

4

2008

13

360

AVALIAÇÕES DE ESTÁGIO CONFIRMATÓRIO EM ANDAMENTO
2007

1.206

2008

972
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5 ATIVIDADES DISCIPLINARES
As atividades disciplinares realizadas pela Corregedoria
envolvem basicamente: a) instauração de processos administrativos
disciplinares em sentido estrito e sindicâncias (investigativas,
acusatórias e patrimoniais 6); b) coordenação de instaurações que
envolvem o Advogado-Geral da União e outras autoridades; c)
coordenação dos trabalhos das comissões com o fornecimento de
condições logísticas (espaço físico, diárias e passagens); d)
assessoramento jurídico para o trabalho das comissões; e) registros
relacionados com a atividade; f) emissão de certidões, e g) prestação
de informações para auxiliar a atuação judicial da União e a
realização de atividades pelo Tribunal de Contas da União,
Controladoria-Geral da União, Polícias Federal e Civil e o Ministério
Público.
Sem qualquer interferência nos aspectos relativos ao mérito das
investigações, de modo a assegurar às comissões processantes a
independência exigida pelo art. 150 da Lei no 8.112, de 1990, o
respeito às formalidades essenciais à garantia dos princípios do
contraditório e da ampla defesa e o sigilo necessário à condução dos
trabalhos apuratórios, são utilizados instrumentos que permitem à
Corregedoria acompanhar permanentemente, por meio da sua
Coordenadoria de Medidas Disciplinares (CMD/CGAU), a evolução
procedimental das medidas disciplinares por ela instauradas e
coordenadas, com a possibilidade do fornecimento imediato de
relatórios, sempre que necessários.
Cumpre observar, nessa seara, a edição da Portaria
Interministerial AGU/MF no 16, de 2008. O ato em questão superou
os diplomas normativos anteriores e fixou as seguintes definições
básicas:

6

a)

formação de um quadro de 40 (quarenta) Procuradores da
Fazenda Nacional e Advogados da União mobilizados para as
atividades disciplinares (e correicionais) conduzidas pela
Corregedoria-Geral da Advocacia da União;

b)

exclusividade de atuação dos membros da AGU envolvidos
nessas atividades; e

c)

distribuição da força de trabalho mobilizada de forma
proporcional ao quantitativo de advogados públicos em
exercício em cada um dos órgãos envolvidos nas indicações
(Procuradoria-Geral da União, Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional e Consultoria-Geral da União).

Nos últimos dois anos foram instauradas as primeiras sindicâncias patrimoniais voltadas para membros da AGU.
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Anualmente, desde 2005, são realizados, em ação conjunta com
a Escola da AGU, a Procuradoria-Geral Federal (PGF), a
Controladoria-Geral da União (CGU), a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) e a Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil,
cursos de processo administrativo disciplinar, com cerca de 40
(quarenta) horas/aula, para os futuros integrantes de comissões
processantes 7.

5.1 ATIVIDADES DISCIPLINARES EM NÚMEROS
A evolução do número de processos administrativos disciplinares
(em sentido amplo) instaurados pode ser observada no quadro que
segue.
ANO

PROCESSOS INSTAURADOS

2003

10

2004

13

2005

24

2006

38

2007

79

2008

66

O aumento progressivo do número de processos administrativos
disciplinares instaurados decorre: a) do aprimoramento metodológico
e instrumental da atividade correicional, que resultou num exame
mais detalhado da verificação da regularidade e eficácia dos serviços
prestados pelos órgãos jurídicos; b) do aumento do número de
representações contra membros da Advocacia-Geral da União; e c) do
fato de ter sido dirimido, em 2006, o conflito positivo de competência
que era sustentado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
desde a edição da Lei Complementar no 73, de 1993.
Quanto a esse último aspecto, importa destacar que, na visão da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, seria ela também
competente para a instauração de processos administrativos
disciplinares destinados à apuração da licitude da conduta de
Procuradores da Fazenda Nacional, tendo em vista a sua
subordinação administrativa ao Ministério da Fazenda. Essa
divergência de entendimento restou superada com o julgamento, pelo
Superior Tribunal de Justiça, do Mandado de Segurança no 10908/DF,
7

É digno de registro que são raríssimos os casos de anulação judicial de processos administrativos disciplinares conduzidos pelas
comissões processantes designadas pelo Corregedor-Geral da Advocacia da União e pelo Advogado-Geral da União.
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que anulou processo administrativo disciplinar instaurado pela PGFN,
e concluiu ser a competência para tal medida privativa da
Corregedoria-Geral da Advocacia da União.

6 ATIVIDADE DE APOIO A JULGAMENTO
Com a edição da Portaria no 415, de 2007, foi transferida para a
Corregedoria-Geral da Advocacia da União a competência para
elaborar as notas que irão subsidiar julgamentos de sindicâncias e
processos administrativos disciplinares pelo Advogado-Geral da
União.
Nas aludidas manifestações são analisadas: a) a regularidade
formal da condução dos trabalhos; b) a correta aplicação da
legislação vigente; c) a plausibilidade das conclusões; e d) a
adequação das eventuais penas propostas.
Em 2008, houve a disponibilização no site da AGU, na área
reservada à Corregedoria, do EMENTÁRIO DE NOTAS TÉCNICAS DE
APOIO AOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARES PELO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO.

6.1 ATIVIDADE DE APOIO AO JULGAMENTO EM NÚMEROS
Em 2007 e 2008, foram elaboradas, respectivamente, 17
(dezessete) e 75 (setenta e cinco) manifestações para subsidiar
julgamentos de sindicâncias e processos administrativos disciplinares.

7 OUTROS REGISTROS QUANTITATIVOS DAS ATIVIDADES DA
CORREGEDORIA
Em 2007 e 2008, no exercício das atividades relatadas nos
tópicos anteriores, a Corregedoria-Geral da Advocacia da União
produziu vários tipos de documentos cujos quantitativos são
informados no quadro que segue 8:

8

É preocupante a evolução dos dados relacionados com a força de trabalho da CGAU/AGU. Com efeito, paralelamente ao
aumento quantitativo e qualitativo das atividades da Corregedoria, acontece uma paulatina redução do número de servidores em
exercício na Casa Correicional. Registre-se que, no final do ano de 2005, eram 26 (vinte e seis) os advogados públicos em
exercício na CGAU/AGU. Ao final de 2008, esse número caiu para 20 (vinte). Em termos de servidores administrativos, o órgão
já contou com 43 (quarenta e três) agentes em 2002. Ao final de 2008, esse último número caiu para 31 (trinta e um).
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DOCUMENTOS
Portarias do Corregedor-Geral
Ordens de Serviço
Notas do Corregedor-Geral
Informações
Subsídios para a defesa da União
Despachos
Ofícios
Memorandos
Certidões emitidas
Informações ao Ministro

2007
338
11
46
708
04
3535
1095
795
80
-

2008
648
07
59
784
22
4321
1507
944
134
185

8 OS PRINCIPAIS CONDICIONAMENTOS DA AÇÃO DA
CORREGEDORIA-GERAL DA ADVOCACIA DA UNIÃO NO ATUAL
CONTEXTO DA ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL
São basicamente três, no momento atual, os principais
condicionamentos “não-normativos” ou “externos” sobre a atuação da
Corregedoria-Geral da Advocacia da União:
a)

o significativo processo de transformação cultural na forma
de exercício da advocacia pública;

b)

o reconhecimento da peculiar dignidade funcional dos
advogados públicos; e

c)

a redobrada cautela ou prudência na atuação diante de
ausência ou insuficiência de padrões normativos balizadores
do exercício da advocacia pública no atual contexto de
mudanças.

Em primeiro lugar, como foi dito, a Advocacia Pública Federal
passa por um singular, instigante e desafiador momento de
transformações profundas de procedimentos e comportamentos.
Trata-se de uma fase de transição cultural que deixa para trás uma
certa forma de exercer a advocacia pública e inicia a construção de
ferramentas e instrumentos ajustados a um novo padrão de
desempenho dos advogados públicos. Neste momento, valores do
passado, construídos e assentados durante décadas, perdem
continuamente força e sentido diante do surgimento de novos
paradigmas de atuação funcional.
Um dos mais emblemáticos exemplos da velha forma de atuação
no seio da Advocacia Pública Federal reside na diretriz, delineada e
alimentada durante anos, de que o advogado público deveria manejar
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todos os recursos processuais possíveis, adiando indefinidamente o
término do processo judicial e, na medida do possível, percorrendo
todas as instâncias do Poder Judiciário.
Em segundo lugar, cresce e ganha consistência o processo de
reconhecimento da dignidade funcional especial dos advogados
públicos federais, como de resto de todos os advogados públicos.
Essa condição funcional específica decorre de três vetores políticojurídicos de relevo:
a) a natureza intelectual da atuação do Advogado Público (que,
via de regra, produz manifestações técnico-jurídicas lançando mão de
recursos de argumentação e de retórica, essa última na sua melhor e
mais nobre acepção);
b) o status constitucional
institucionais desempenhadas 9; e
9

das

carreiras

e

das

funções

“O Texto Maior definiu, no caput do art. 131, as funções institucionais da Advocacia-Geral da União1. Com efeito, a
representação judicial e extrajudicial da União e a consultoria e o assessoramento jurídicos do Poder Executivo são deveres
funcionais a serem exercitados no âmbito da instituição ou, em outras palavras, pelo sistema de órgãos jurídicos da Advocacia
Pública Federal.
Ocorre que o mesmo art. 131 da Constituição, agora no parágrafo segundo, prescreveu que o ingresso nas classes iniciais das
carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União será efetivado por meio de concurso público de provas e títulos.
O disposto no art. 131, parágrafo segundo, merece especial atenção. Afinal, a exigência de concurso para ingresso nos cargos
públicos já está inscrita no art. 37, inciso II, da mesma Carta Magna. Não é crível admitir que o comando consiste em mera
repetição da salutar e republicana definição constitucional. São outras, portanto, as finalidades do parágrafo segundo do art.
131 da Constituição.
Os dois sentidos mais importantes do dispositivo em comento, notadamente quando realçada a sua topografia, como parágrafo
do art. 131, são: a) a fixação do status ou dignidade constitucional das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União4 e b)
a definição de que as funções institucionais da Advocacia-Geral da União são exercitáveis pelos integrantes de suas carreiras
jurídicas.
O primeiro sentido, reafirmado, ainda no Texto Maior, precisamente no art. 29, parágrafo segundo, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias6, impõe conseqüências bem definidas, notadamente no campo remuneratório e das prerrogativas e
garantias para o exercício isento das atribuições. Embora as presentes considerações estejam voltadas para o referido segundo
sentido do parágrafo segundo do art. 131 da Constituição, não custa registrar, desde logo, alguns dos seus mais importantes
desdobramentos, como nítidos imperativos constitucionais, na esteira do primeiro sentido.
Assim, o status constitucional das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União, em presença simétrica com as carreiras
que dão vida às demais funções essenciais à Justiça, exige a fixação, no plano legal, de um regime jurídico paritário. Tal
paridade deve ser efetivada em remunerações estabelecidas nos mesmos níveis e em prerrogativas e sujeições similares e
condizentes com o exercício das atribuições específicas.
Ressalte-se, neste passo, um quadro dos mais perversos para com a advocacia pública federal. Tratam-se dos ‘esquecimentos’
da fixação das prerrogativas necessárias para o exercício isento e eficiente das funções desse estratégico segmento do Estado e
da definição de patamares remuneratórios compatíveis, evitando, inclusive, o ‘canibalismo’ entre carreiras jurídicas, com as
mais nefastas conseqüências daí decorrentes. Por outro lado, as sujeições são ‘convenientemente’, e de forma isolada,
‘lembradas’. Observe-se que o exercício da advocacia pelos membros da Advocacia-Geral da União, somente nas funções
institucionais foi consagrado com acerto no art. 28, inciso I, da Lei Complementar no 73, de 19937. Recentemente, por força do
art. 6o da Lei no 11.890, de 2008, decorrente da conversão da Medida Provisória nº 440, de 2008, foi veiculada uma nova
sujeição ou restrição: ‘... regime de dedicação exclusiva, com o impedimento do exercício de outra atividade remunerada,
pública ou privada, potencialmente causadora de conflito de interesses, ressalvado o exercício do magistério, havendo
compatibilidade de horários’.
Retomamos o segundo sentido do parágrafo segundo do art. 131 da Constituição.
As funções de assessoramento, consultoria e representação judicial e extrajudicial da União são estratégicas para o Estado.
Afinal, a existência e a continuidade de cruciais decisões governamentais e de imprescindíveis políticas públicas dependem
necessariamente das várias formas de atuação jurídica da Administração Pública. Ademais, o resguardo do patrimônio público,
em sentido amplo, contra toda sorte de investidas indevidas depende de uma Advocacia Pública forte e aparelhada, em todos os
sentidos, para resistir aos ataques oriundos dos interesses mais diversificados.
Nessa linha, o constituinte foi sábio. Não só criou a instituição Advocacia-Geral da União, mas também previu expressamente o
seu princípio ativo, a sua sustentação visceral: as carreiras jurídicas da instituição8. Depreende-se, pois, do discurso
constitucional que instituição e carreiras formam uma necessária simbiose. Não existe um sem o outro.
Seguramente, não existiria, como efetivamente não existe, espaço constitucional para o exercício descompromissado das
funções institucionais da Advocacia-Geral da União. Não possui o menor sentido ‘capturar’, no mercado dos interesses
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c) os estratégicos interesses públicos geridos ou administrados.
Nessa seara, um bom exemplo a ser dado consiste na
equivocada tentativa de submeter os advogados públicos ao controle
da tradicional “folha de ponto” (com registro de horários fixos de
entrada e saída nos expedientes da manhã e da tarde). É evidente
que tal instrumento, adequado para a grande maioria dos servidores
públicos, por conta da natureza do trabalho por esses realizados, não
se amolda à natureza e ao status das atribuições exercidas pelos
advogados públicos. Com efeito, o controle, e deve existir controle,
sobre as atividades funcionais dos advogados públicos precisa
ajustar-se às peculiaridades e a natureza das funções exercidas 10.
Em terceiro lugar, leva-se em consideração que a prudência, a
cautela, o cuidado, próprios da atuação de todos os órgãos de
controle, ganham especial reforço e relevo diante da insuficiência ou
ausência de padrões normativos que possam ser utilizados para
contrastar com a conduta específica do advogado público levada ao
conhecimento da Corregedoria-Geral da Advocacia da União.

8.1 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PELA CORREGEDORIA PARA
ENFRENTAR OS DESAFIOS DOS NOVOS TEMPOS DA
ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL
Assim, a Corregedoria-Geral da Advocacia da União atua sobre
essa realidade funcional complexa, multifacetada e em transformação
acelerada. Tais circunstâncias moldam ou balizam profundamente as
variadas atividades correicionais realizadas pela Corregedoria.
Nessa perspectiva, uma das principais preocupações (e
esforços) no âmbito da Corregedoria-Geral da Advocacia da União nos
últimos
anos
foi
justamente
desenvolver
ferramentas
ou
instrumentos que permitissem tratar com mais propriedade as
ocorrências ou notícias de supostas irregularidades na atuação
funcional de advogados públicos e nos órgãos jurídicos da instituição.
Destacamos, nesse passo, quatro instrumentos de extrema
importância na ação atual da Corregedoria-Geral da Advocacia da
União:
a)

os procedimentos correicionais extraordinários;

predominante privados, profissionais que, sem perda dos vínculos com esses últimos interesses, passem a gerir ou ‘defender’,
por espasmos, por conveniências, interesses públicos tão relevantes”. CASTRO, Aldemario Araujo. Da privatividade do
exercício das funções institucionais da Advocacia-Geral da União por seus Membros. Disponível em:
<http://www.aldemario.adv.br/privatividade.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2009.
10

Nesse sentido, a CGAU/AGU apresentou, ao Advogado-Geral da União, depois de ampla discussão com todos os órgãos de
direção superior da Advocacia Pública Federal, uma proposta de regulamentação da forma de controle das atividades funcionais
dos membros da AGU, Procuradores Federais e Procuradores do Banco Central do Brasil. Esse ato afasta, de vez, a inadequada
utilização da tradicional “folha de ponto” pelos advogados públicos. Na mesma linha, também foi apresentada minuta de
regulamentação do exercício de atividades de magistério pelos advogados públicos federais.
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b)

a Ordem de Serviço CGAU no 3, de 2008;

c)

o ementário de notas técnicas de apoio aos julgamentos de
processos administrativos disciplinares; e

d)

o glossário de entendimentos e atos normativos.

Os procedimentos correicionais extraordinários, como destacado,
permitem uma análise mais aprofundada de cada possível
irregularidade levada ao conhecimento da Corregedoria. Por essa via,
é possível concretizar a antes referida cautela redobrada exigida
nestes tempos de mudanças radicais no âmago do exercício da
advocacia pública.
Conforme a Ordem de Serviço CGAU/AGU no 3, de 2008, a
análise das ocorrências de “perdas de prazos” processuais,
caracterizadas pela não-apresentação da manifestação judicial
pertinente no prazo fixado em lei ou pelo juízo, considerará, na
medida do possível, 16 (dezesseis) diretrizes expressas, entre elas:
contexto pessoal e funcional da atuação do advogado público
responsável pela prática do ato processual; volume de trabalho
atribuído ao advogado público responsável pela prática do ato
processual e manifestação escrita do advogado responsável pela
prática do ato processual onde constem as razões para a nãoatuação.
O GLOSSÁRIO de atos normativos e entendimentos,
disponibilizado no site da AGU, na área reservada à Corregedoria,
contém uma lista de temas ou assuntos significativos, relacionados
com as atribuições da Casa Correicional, onde estão indicados os atos
normativos pertinentes e os entendimentos firmados no âmbito da
Advocacia-Geral da União. Trata-se de um importante instrumento de
referência e orientação na atuação dos advogados públicos federais.

8.2 INDEPENDÊNCIA TÉCNICA DO ADVOGADO PÚBLICO
FEDERAL
Um dos temas mais relevantes e delicados para os advogados
públicos federais consiste justamente na independência técnica no
exercício, em suas múltiplas facetas, de suas funções institucionais.
Em tempos de mudanças de comportamentos e valores no seio da
advocacia pública, a temática assume especial importância. Com
efeito, no momento atual as já difíceis fronteiras do manejo regular
da independência técnica ganham contornos de indefinição e
imprecisão mais acentuados.
Curiosamente, ressalvada a menção genérica para todos os
advogados presente no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos
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Advogados do Brasil 11, a independência técnica do advogado público
federal parece não estar contemplada expressamente em nenhum
dispositivo legal. Entretanto, foi reconhecida explicitamente:
a)

no Parecer GQ-24 (vinculante,
Presidente da República);

porque

aprovado

pelo

b)

em manifestações do Advogado-Geral da União; e

c)

em inúmeros pronunciamentos da Corregedoria-Geral da
Advocacia da União.

Ressalte-se que a Corregedoria-Geral da Advocacia da União
avançou no trato da questão, para além da simples afirmação da
existência de independência técnica. A Casa Correicional da AGU vem
ponderando:
a)

que a independência técnica é relativa;

b)

o exercício regular da independência técnica pressupõe
decisões e manifestações razoáveis e adequadas; e

c)

a independência técnica não pode esquecer ou desconsiderar
os interesses públicos defendidos pelos advogados públicos
em juízo, circunstância que reclama combatividade e
mitigação ou eliminação de condutas baseadas exclusiva ou
majoritariamente em entendimentos pessoais.

Sem dúvida, na seara da independência técnica, a problemática
da não-interposição de recursos, notadamente extraordinários, e das
pertinentes justificativas para tais atitudes assumem posição central.

9 CONCLUSÕES
Não se justifica, portanto, uma imagem essencialmente negativa
acerca da Corregedoria-Geral da Advocacia da União. Afinal, a
existência e o exercício efetivo de um controle especial sobre a
atuação dos advogados públicos federais e, de forma mais ampla,
sobre o serviço jurídico como um todo, é necessário e inseparável da
própria identidade da Advocacia Pública Federal 12.
Por outro lado, a Corregedoria, para além de sua missão
disciplinar, possui papel de relevo na identificação e superação dos
problemas mais sensíveis que impedem ou dificultam o alcance de
padrões adequados de eficiência do serviço jurídico.
Ademais, com cautela redobrada, respeito à dignidade funcional
do advogado público e atenta ao momento de transformações por
11

Arts. 18, 31, 54 e 61da Lei no 8.906, de 1994.

12

Afirma o STF/Pleno em decisão de 9 de agosto de 2007 (MS 24.631): “Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro,
submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado
público pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa”.
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que passa a Advocacia Pública Federal, a Corregedoria constrói, com
rigor e sensibilidade, com energia e cuidado, com força e equilíbrio,
um padrão de atuação que permite dar tratamento adequado aos
multifacetados casos analisados (problemas gerenciais, falhas
pontuais, carências logísticas, comportamentos inadequados,
irregularidades menores, infrações disciplinares significativas,
condutas ilícitas e inaceitáveis, com colorido de inequívoca má-fé,
entre outros).
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COMISSÃO DO ADVOGADO PÚBLICO DA OAB-SEÇÃO SÃO
PAULO

Procedimento Interno Nº .
Requerente: SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO,
DAS AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES
DO ESTADO DE SÃO PAULO- SINDIPROESP.
Requerido: REITORIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- USP
Assunto: Controle de Ponto Biométrico para os Procuradores da
Universidade.

EMENTA:
ADVOGADO
PÚBLICO.
CONTROLE BIOMÉTRICO DE PONTO.
Inaplicabilidade. Incompatibilidade com a
natureza da atividade. Profissão que exige
liberdade de deslocamento e flexibilidade de
horário de trabalho. Inteligência do disposto no
artigo 3º, § 1º, combinado com artigo 7º, I e 18
da Lei. 8.909/94. Existência, ademais, de
normativa expressa que afasta a submissão do
advogado público a controle de ponto
(Enunciados nº 05 e 09 da CNAP- Comissão
Nacional da Advocacia Pública). Controle de
frequência que não se confunde com ponto
biométrico. Cumprimento de jornada como
obrigação do advogado permanecer à
disposição
das
demandas
do
cliente/empregador
durante
o
período
avençado, o que não se confunde com obrigação
de se manter sob seu alcance físico.
Jurisprudência
que
corrobora
esse
entendimento.
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Trata este expediente de representação trazida à
CAP- Comissão do Advogado Público pelo SINDIPROESP- Sindicato dos
Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das Universidades
Públicas do Estado de São Paulo, em que se noticia que estão em curso, na
Universidade de São Paulo, providências tendentes à implantação de sistema
biométrico de controle de ponto para os servidores que ali atuam, incluídos
os Procuradores, advogados públicos do órgão.
Para esclarecimento dos membros da CAP, o
SINDIPROESP informa que os Procuradores da USP são advogados de
autarquia especial, em sua maioria devidamente concursados, que
desempenham, nos termos descritos pela Constituição do Estado de São
Paulo, artigo 101 e seu parágrafo único, a representação judicial,
extrajudicial, consultoria e assessoramento jurídico da USP.
Exercem, nessa senda, atividade típica de advocacia
pública estadual, e o fazem, por imperativo constitucional, sob a
coordenação técnica da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (CE/89,
art. 101).
Reporta o SINDIPROESP, outrossim, que em
dezembro de 2015 o Magnífico Reitor da universidade editou a Portaria GR
6720/2015, que determinou a alteração da sistemática de controle de
frequência dos servidores da USP, preconizando a implantação de
identificação biométrica e prevendo, em seu artigo 3º, § 2º, a exclusão da
aplicação desse novo meio de controle de frequência para os servidores que
desempenham atividades que exijam controles específicos de horário.
Ocorre que, segundo relatos vindos do corpo
funcional da USP, a nova sistemática está na iminência de ser implantada e,
até agora (setembro/2016), não se estabeleceu regramento próprio para os
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Procuradores da USP que, conforme sustenta o Requerente, exercem
atividade incompatível com o controle biométrico de frequência.
Tendo o SINDIPROESP oficiado a Reitoria da USP
em julho e agosto de 2016, a fim de alertá-la para a impropriedade da aferição
biométrica de ponto relativamente aos Procuradores, sem que até o momento
qualquer resposta ou movimentação da Reitoria permita vislumbrar a edição
de normativa própria para o controle de frequência dos Procuradores, o
SINDIPROESP entendeu por bem encaminhar esta representação à CAP,
com o objetivo de informar a OAB/SP o que está ocorrendo no âmbito da
USP, bem assim de pleitear que esta entidade profissional venha somar
esforços aos já envidados pelo SINDICATO, corroborando junto à Reitoria
da USP manifestação que pontue a impertinência da submissão dos
Procuradores a controle biométrico de ponto.
É o relatório.

OPINO.

Os Procuradores do USP são advogados de
autarquia especial, devidamente concursados, que desempenham, nos termos
descritos na Constituição Estadual (art. 101 e seu parágrafo único), a
representação judicial e extrajudicial, bem como a consultoria e o
assessoramento jurídicos da Universidade de São Paulo.
Trata-se de atividade típica de advocacia pública
estadual, exercida sob a coordenação técnica da Procuradoria Geral do
Estado de São Paulo (CE/89, art. 101).
Na qualidade de servidores da USP esses
advogados estão adstritos às condições e normas de trabalho oferecidas pela
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Universidade, que, entretanto, tem o dever de observar e respeitar a
normativa própria da profissão de advogado, a teor do Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94).
Como é cediço, o profissional da advocacia
desempenha

atividade

eminentemente

intelectual,

conforme

consubstanciado na Lei 8.906/94, artigo 1º:
Art. 1º. São atividades privativas de advocacia:
I-

Postulação a qualquer órgão do Poder
Judiciário e aos Juizados Especiais;

II-

Atividades de consultoria, assessoria e
direção jurídicas.

E o advogado, na realização desse mister, necessita
atuar com liberdade na defesa de seu constituído, participando de audiências,
reuniões, empreendendo pesquisas de doutrina e de jurisprudência,
mostrando-se disponível para o enfrentamento de volume variado de
demandas, atendimento de prazos processuais e administrativos, e, para isso,
não pode ficar confinado à observância biométrica de horário.
As exigências de nossos tempos, ademais, que
envolvem, dentre outros aspectos, o domínio do processo digital, trouxeram
e trazem ao advogado novos desafios, não sendo inusitadas, nem mesmo
esporádicas, as ocasiões em que a protocolização de prazos processuais de
defesa do interesse da parte precisa ser ultimada fora do horário comercial,
e mesmo nos fins de semana, em função da inoperância dos sistemas, seja do
escritório, seja do próprio Judiciário.
No mesmo passo, a variedade de questões
submetidas à apreciação consultiva demanda do advogado, notadamente do
advogado público, costuma ser de tal ordem que ora demanda, por sua
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singeleza, poucas horas de trabalho, ora exige, por sua complexidade, dias
de dedicação, estudo e pesquisa do profissional.
Sobre o tema vale trazer à colação o ensinamento
doutrinário de José dos Santos Carvalho Filho1 que, discorrendo sobre os
tipos de servidores públicos como são os Procuradores da USP, explica:
“Servidores públicos comuns são aqueles a quem
incumbe o exercício das funções administrativas em geral e o desempenho
das atividade de apoio aos objetivos básicos do Estado. Formam a grande
massa de servidores, podendo ser estatutários ou trabalhistas. Os estatutários
podem ser divididos em duas subcategoriais: 1º) servidores de regime geral,
aqueles que se submetem ao regime geral contido no estatuto funcional
básico; 2º) servidores de regime especial, aqueles em que o estatuto
funcional disciplinador se encontra em lei específica. Servidores públicos
especiais são aqueles que executam certas funções de especial relevância no
contexto geral das funções do Estado, sendo, por isso mesmo, sujeitos a
regime jurídico funcional diferenciado, sempre estatutário, e instituído por
diploma normativo específico, organizador de seu estatuto. Pela inegável
importância de que se reveste sua atuação, a Constituição comtempla regras
específicas que compõem seu regime jurídico supralegal. Nessa categoria é
que nos parece coerente incluir os Magistrados, os membros do Ministério
Público, os Defensores Públicos, os membros dos Tribunais de Contas e os
membros da Advocacia Pública (Procuradores da União e dos Estados
Membros).”
Os advogados públicos, sem dúvida, estão dentro
do quadro dos “servidores públicos especiais”. Possuem características
próprias, as quais são fundamentais para o correto desempenho de suas

1Manual

de Direito Administrativo, 26ª. Edição, revista, ampliada e atualizada até 31.12.2012,
Atlas, São Paulo, 2013, pag. 597.
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funções. Como bem ressaltado, estão sujeitos a um “regime jurídico
funcional diferenciado”.
E, de fato, não se vislumbra no meio jurídico
carreira pública estadual ou federal submetida a controle biométrico de
ponto.
Submeter, portanto, os Procuradores da USP ao
controle rígido de frequência/ponto eletrônico afronta a natureza do cargo,
contraria a dimensão constitucional das atribuições, retira

parcela da

dignidade da advocacia pública, subtrai as prerrogativas asseguradoras da
independência profissional.
Mas não bastassem as razões fáticas, legais,
doutrinária e de Estado já pontuadas, existe normativa específica no âmbito
da Ordem do Advogados do Brasil sobre o tema, a saber:
Súmula 09 da Comissão da Advocacia Pública da
OAB:
“O controle de ponto é incompatível com as
atividade do Advogado Público, cuja à atividade
intelectual exige flexibilidade de horário.”
Súmula 05 do Conselho Federal da OAB:
“É vedado o controle de ponto de jornada, inclusive
eletrônico ao advogado de entidade estatal e
garantida a flexibilidade de horário obedecido, de
qualquer forma, os períodos de descanso mínimos
previstos em leis”.
Na jurisprudência, por fim, também se encontra
farto material que afasta a submissão do advogado público a ponto
biométrico.
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Nesse sentido, já decidiu
1) MS nº 1998.01.00.058772-9/PI:
“Administrativo.

Servidores.

Procuradores

Autárquicos. Controle eletrônico de frequência e
pontualidade.

Administração

Incompatibilidade

com

os

burocrática.
princípios

da

administração gerencial. Emenda Constitucional
n.19/98.
1. A julgar pelo disposto no

art.135 da

constituição, os membros da advocacia pública
aproximam-se da categoria dos agentes
políticos, que “atuam com plena prerrogativas
e responsabilidades próprias, estabelecidas na
Constituição e em leis especiais” (Hely Lopes
Meirelles).
2. O

controle

eletrônico

de

frequência

e

pontualidade para procuradores autárquicos é
incompatível
atribuições

com
e

a

com

natureza
os

de

princípios

suas
da

administração gerencial (eficiência e controle
de

resultados),

instituídos

pela

Emenda

Constitucional n.19/98.” (Rel. Plauto Ribeiro,
Primeira Turma, TJ/PI)

2) MS nº 17984-51.2013.4.01.3500:
“...

A

justificativa

para

este

tratamento

diferenciado decorre da circunstância de que a
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atividade dos referidos profissionais é de natureza
intelectual, ligada a produção de atos jurídicos,
que devem ser elaborados de forma contínua,
independentemente do local ou horário do
expediente, a fim de evitar danos relevantes à sua
entidade

profissional

ou

terceiros.

Nestas

situações, o controle de ponto atentaria contra os
princípios

constitucionais

da

legalidade,

moralidade e eficiência.
....
Confirmo a decisão liminar de fls.179-182 para
manter a vedação de exigência de controle de
ponto aos

Gestores

Jurídicos

(lotados

na

administração pública estadual direta e indireta) e
aos advogados autárquicos, enquanto atuarem na
área fim, ou seja, em suas atividades típicas de
peticionamento e representação do Estado de
Goiás /ou consultoria jurídica e/ou assessoria
jurídica e/ou direção jurídica, respeitados os
limites das alíneas “a” e “c”do inciso II do art.3º
da Lei 16.921/2010 e legislação conexa”. (9ª Vara
Federal de Goiás)
3) MS nº 040.13.000407-3:
“(...) os membros da Advocacia Pública não são
servidores burocratas que ao completar a sua
jornada de trabalho diária interrompem o que
estão a fazer já que, por exemplo, os membros da
carreira não podem deixar de apresentar uma
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defesa cujo prazo está para se encerrar porque o
seu horário de expediente diário terminou, sob
pena de responsabilidade civil, administrativa e
criminal.” (2ª Vara Cível de Laguna/SC)
4) AMS 0017003-50.1998.4.03.6100:
“ Com efeito, o desempenho do labor pelos
procuradores autárquicos não está adstrito ao
recinto da repartição. É consabido que o
Procurador Federal desloca-se durante o horário
de expediente para realizar audiências ou
representar a administração além das fronteiras
do espaço físico que ocupa na seção de trabalho.
O exercício da advocacia tem como pressuposto a
maleabilidade. Nesse contexto, a submissão dos
procuradores a ponto eletrônico de frequência
desnatura a singularidade do ofício e promove
restrição indevida da atuação profissional.” (TRF
3 Reginão, 2ª Turma, Rel. Juiz Convocado Paulo
Sarno, julgado 08.05.2007, DJU 18.05.2007)
5) AMS 199901000088990:
“ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR

PROCURADORES

AUTÁRQUICOS

DO

ELETRÔNICO

DE

INCRA.CONTROLE
FREQUÊNCIA

E

PÚBLICO.

PONTUALIDADE.

INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO
DAS FUNÇÕES. 1. Cabendo aos procuradores a
defesa judicial e extrajudicial da autarquia a que
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se vinculam, é forçoso reconhecer que o controle
eletrônico de frequência é incompatível com o
desempenho normal de suas funções, haja vista
que a carga horária não é cumprida apenas no
recinto da repartição mas também em atividades
externas. Precedentes desta Corte. 2 Apelação e
remessa oficial a que se nega provimento.” (TRF
da 1ª Região, 1ª Turma, Relator, Juiz Convocado
Manoel José Ferreira Nunes)
6) MAS 200004010650106:
“MANDADO

DE

SEGURANÇA.

PROCURADORES AUTÁRQUICOS DO INCRA.
CONTROLE ELETRÔNICO DE ASSIDUIDADE
E

PONTUALIDADE.

ATIVIDADES
EXERCEM

NATUREZA

ESPECIALIZADAS
OS

IMPETRANTES.

DAS
QUE
ORDEM

CONCEDIDA. 1. Com a adoção do controle
eletrônico

de

assiduidade

e

pontualidade,

verificar-se-á que o interesse público a ser
preconizado pelos impetrantes, procuradores
autárquicos, não será atendido, já que restará
prejudicado o desempenho normal de suas
atribuições, dentre as quais muitas são externas,
tais como audiências, visitas a cartórios e
secretarias judiciais, pesquisas em Tribunais, etc.
(...) 2. (...). 3. Ordem concedida.” (TRF 4ª Região,
4ª Turma, Rel. Valdemar Capeletti)
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Do exposto, cristalino que os Procuradores da USP
não podem estar submetidos a controle de horário aferido por ponto
biométrico, bem como a cumprir carga horária rígida dentro da sede da
autarquia.
Nesse passo, manifesto-me e voto pelo acolhimento
da representação trazida pelo Sindicato dos Procuradores do Estado, das
Autarquias, das Fundações e das Universidades Públicas do Estado de São
Paulo- SINDIPROESP, para que a OAB/SP oficie o Magnífico Reitor da
USP indicando-lhe a normativa aplicável aos advogados públicos. Proponho,
em adendo, e a fim de esgotar as vias de solução administrativa do conflito,
que a OAB/SP dê conhecimento do assunto ao Sr. Governador, pleiteando
seu auxílio para pacificação do caso.

São Paulo, 28 de setembro de 2016.

Márcia Maria Barreta Fernandes Semer
Vice-presidente da Comissão do Advogado Público
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CERTIDÃO
Processo Digital n°:

1000117-19.2017.8.26.0053

Classe – Assunto:

Mandado de Segurança Coletivo - Garantias Constitucionais

Requerente:

Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das
Universidades Públicas do Estado de São Paulo
Coordenador de Administração Geral da Usp e outro

Requerido:

( ) Há pedido de Justiça Gratuita;
( ) Há pedido de Prioridade Legal;
( ) Presença de Menor de Idade;
(X) Intervenção do Ministério Público;
( ) Não foi atribuído valor à causa;
( ) Falta assinatura do Patrono do autor;
( ) Não consta procuração;
( ) Custas iniciais não recolhidas;
( ) Custas ref. Caixa de Assistência aos Advogados não recolhidas;
( ) Isento de custas;
( ) Não foram apresentadas cópias suficientes à instrução do mandado/ofício;
( ) faltam cópias dos documentos;
( ) falta mais uma via de tudo;
( ) falta mais uma via da inicial;
(X) Não foi recolhida diligência do Oficial de Justiça;
(X) Há pedido de liminar/tutela;
( ) Outros:

Nada Mais. São Paulo, 10 de janeiro de 2017. Eu, ___, Rafael José De
Castro, Escrevente Técnico Judiciário.
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Viaduto Dona Paulina, 80, 6º andar - sala 606, Centro - CEP 01501-908,
Fone: 3242-2333r2016, São Paulo-SP - E-mail: sp5faz@tjsp.jus.br
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ATO ORDINATÓRIO
Processo Digital nº:

Classe – Assunto:
Requerente:
Requerido:

1000117-19.2017.8.26.0053
Mandado de Segurança Coletivo - Garantias Constitucionais
Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das
Universidades Públicas do Estado de São Paulo
Coordenador de Administração Geral da Usp e outro

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Providencie o impetrante, em 05 dias, o recolhimento de
01(uma) diligência(s) de condução do Oficial de Justiça, para
notificação da(s) autoridade(s) coatora(s) e do assistente
litisconsorcial
necessário(R$
75,21
–
Guia
de
Recolhimento(GRD) – Oficiais de Justiça).
Nada Mais. São Paulo, 10 de janeiro de 2017. Eu, ___, Rafael
José De Castro, Escrevente Técnico Judiciário.

CERTIDÃO - Remessa ao DJE

Certifico e dou fé que remeti ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
ato(s) ordinatório(s) acima em ________/________/_________.
Eu, ___, Rafael José De Castro, Escrevente Técnico Judiciário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL JOSE DE CASTRO, liberado nos autos em 10/01/2017 às 10:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2AB4DD8.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Viaduto Dona Paulina, 80, 6º andar - sala 606, Centro - CEP 01501-908,
Fone: 3242-2333r2016, São Paulo-SP - E-mail: sp5faz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL.

PROCESSO Nº 1000117-19.2017.8.26.0053

O SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS
AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO – já qualificado na inicial, por suas advogadas, nos autos do MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO impetrado contra atos de imposição de ponto biométrico aos
Procuradores/Advogados da Universidade de São Paulo, praticados pelo COORDENADOR
DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA USP, Prof. Dr. MARCELO DOTTORI e pelo Magnífico REITOR

DA

USP, Prof. Dr. MARCO ANTÔNIO ZAGO, em atendimento ao Ato Ordinatório, requerer a

juntada da inclusa Guia de Diligência de condução do Oficial de Justiça, no valor de R$
150,421, devidamente quitada.

Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 10 de janeiro de 2017.

MÉRCES DA SILVA NUNES
OAB/SP – 73.380

RENATA MANGUEIRA DE SOUZA
OAB/SP – 147.569

1

R$ 75,21 x 2 = R$ 150,42.
Rua Alberto de Oliveira, 79 – São Paulo – SP – CEP: 01333-040
Fone/Fax: (11) 3287.6311
www.silvanunes.adv.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA MANGUEIRA DE SOUZA e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 10/01/2017 às 11:11 , sob o número WFPA17700017590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2AB5FBB.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA MANGUEIRA DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/01/2017 às 11:11 , sob o número WFPA17700017590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2AB5FBD.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA MANGUEIRA DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/01/2017 às 11:11 , sob o número WFPA17700017590
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2AB5FBD.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA

TERMO DE CONCLUSÃO
Aos 11/01/2017 11:26:46 eu,
, escrevente técnico, faço estes autos conclusos ao MM.
Juiz de Direito Dr.Luiz Fernando Rodrigues Guerra.

DECISÃO-MANDADO
Processo nº:
Reqte

1000117-19.2017.8.26.0053-Mandado de Segurança Coletivo
Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das
Fundações e das Universidades Públicas do Estado de São Paulo
[Coordenador de Administração Geral da Usp, Reitor da
Universidade de São Paulo
Rua da Reitoria, 374, 1º Andar, Butanta - CEP 05508-220, São
Paulo-SP, Rua da Reitoria, 374, 1º Andar, Butanta - CEP
05508-220, São Paulo-SP

ReqdoReqdo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Vistos.

Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINDICATO DOS
PROCURADORES DO ESTADO, DAS AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDIPROESP contra ato
do COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO e do REITOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, em que há pedido de liminar.

1-) No tocante ao pedido de medida liminar, de rigor o indeferimento por conta
da ausência de demonstração da fumaça do bom direito e do perigo na demora.

Em uma análise preliminar, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na
edição da Portaria CODAGE-658, de 14 de outubro de 2016, na medida em cabe às autoridades
públicas a disciplina das relações de trabalho no âmbito da referida universidade estadual,
especialmente no que toca ao controle de frequência de seus servidores.

Sabedor que existe grande anseio da advocacia pública em ver-se desvinculada
funcionalmente da administração direta, angariando autonomia funcional em equiparação ao

1000117-19.2017.8.26.0053

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA, liberado nos autos em 11/01/2017 às 13:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2AC5AF3.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA

Ministério Público e a Magistratura, não verifico a presença de tal condição em âmbito
constitucional ou infraconstitucional, a despeito da manifestação em julgado citada pela
impetrante. Nesse sentido, a tentativa de equiparação aos entes acima citados ou mesmo a
Advocacia Geral da União não parece encontrar fundamento constitucional para acolhimento.

Não bastasse, os princípios constitucionais invocados como fundamentos
jurídicos não aparentam terem sido violados pela portaria já mencionada, de sorte que a
ilegalidade e abusividade denunciadas não se verificam na prática.

Por fim, não verifico qualquer perigo concreto aos procuradores autárquicos em
se submeterem ao controle biométrico de frequência, especialmente quanto se tem por certo que
o referido método de controle mostra-se mais confiável que simples informação prestada em
meio físico, o que denota segurança aos procuradores autárquicos contra injustas alegações de
descumprimento de deveres funcionais, notadamente o não comparecimento ao expediente
diário.

Nestes termos, INDEFIRO o pedido de liminar, sem a oitiva das autoridades
coatoras, sem prejuízo da posterior reapreciação da questão, após a vinda de informações.

2-) No mais, notifique-se a Fazenda Pública do Estado e a autoridade pública
para prestarem informações, no prazo legal.

3-) Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei, servindo esta decisão como
ofício/mandado/carta precatória.

Em sendo caso de expedição de carta precatória, nos termos do comunicado CG
155/16 e CG 2290/16, deverá a requerente providenciar a impressão/digitalização da presente
decisão-carta precatória, bem como da petição inicial e demais documentos pertinentes,
protocolando-a através de peticionamento eletrônico junto ao juízo deprecado, comprovando o

1000117-19.2017.8.26.0053

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA, liberado nos autos em 11/01/2017 às 13:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2AC5AF3.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA

respectivo protocolo nestes autos em 10 (dez) dias.

Consigno que este processo é DIGITAL e, assim, a petição inicial e todos os
documentos que a instruem podem ser acessados por meio do endereço eletrônico do Tribunal de
Justiça (http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/open.do), no link: “Este processo é digital. Clique aqui para
informar a senha e acessar os autos”, conforme procedimento previsto no artigo 9º, caput, e
parágrafo primeiro, da Lei Federal nº 11.419 de 19.12.20061. A SENHA DE ACESSO SEGUE
NA FOLHA ANEXA.

Exclusivamente no caso de Mandados de Segurança, solicita-se à autoridade
impetrada que eventualmente não disponha de acesso ao E-SAJ, que encaminhe suas
informações para o e-mail sp5.faz@tjsp.jus.br

São Paulo, 11 de janeiro de 2017.

LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
Juiz de Direito
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006 CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

1

Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública,
serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas
que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do
interessado para todos os efeitos legais.

1000117-19.2017.8.26.0053

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA, liberado nos autos em 11/01/2017 às 13:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2AC5AF3.
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MANDADO – FOLHA DE ROSTO
Processo Digital nº:
Classe – Assunto:
Requerente:
Requerido:
Valor da Causa:
Nº do Mandado:

1000117-19.2017.8.26.0053
Mandado de Segurança Coletivo - Garantias Constitucionais
Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das
Universidades Públicas do Estado de São Paulo
Coordenador de Administração Geral da Usp e outro
R$ 1.000,00
053.2017/000474-1

Mandado expedido em relação a:
Coordenador de Administração Geral da Usp

Endereço(s) a ser(em) diligenciado(s):
Rua da Reitoria, 109, 1º Andar, Butanta - CEP 05508-220, São Paulo-SP

DILIGÊNCIA: Guia nº 131490

R$ 150,42

Nome do(a) Juiz(a) de Direito: Luiz Fernando Rodrigues Guerra

Certidão

Certifico e dou fé haver encaminhado à Central de Mandados 01 Decisão Mandado com a
respectiva senha de acesso.

São Paulo, 11 de janeiro de 2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

*05320170004741*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL JOSE DE CASTRO, liberado nos autos em 11/01/2017 às 15:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2AC729B.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
VIADUTO DONA PAULINA, 80, São Paulo-SP - CEP 01501-908
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
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MANDADO – FOLHA DE ROSTO
Processo Digital nº:
Classe – Assunto:
Requerente:
Requerido:
Valor da Causa:
Nº do Mandado:

1000117-19.2017.8.26.0053
Mandado de Segurança Coletivo - Garantias Constitucionais
Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das
Universidades Públicas do Estado de São Paulo
Coordenador de Administração Geral da Usp e outro
R$ 1.000,00
053.2017/000475-0

Mandado expedido em relação a:
Reitor da Universidade de São Paulo

Endereço(s) a ser(em) diligenciado(s):
Rua da Reitoria, 109, 1º Andar, Butanta - CEP 05508-220, São Paulo-SP

DILIGÊNCIA: Guia nº 131490

R$ 150,42

Nome do(a) Juiz(a) de Direito: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Certidão

Certifico e dou fé haver encaminhado à Central de Mandados 01 Decisão Mandado com a
respectiva senha de acesso.
São Paulo, 11 de janeiro de 2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

*05320170004750*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL JOSE DE CASTRO, liberado nos autos em 11/01/2017 às 15:03 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2AC7349.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
VIADUTO DONA PAULINA, 80, São Paulo-SP - CEP 01501-908
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
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MANDADO – FOLHA DE ROSTO
Processo Digital nº:
Classe – Assunto:
Requerente:
Requerido:
Valor da Causa:
Nº do Mandado:

1000117-19.2017.8.26.0053
Mandado de Segurança Coletivo - Garantias Constitucionais
Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das
Universidades Públicas do Estado de São Paulo
Coordenador de Administração Geral da Usp e outro
R$ 1.000,00
053.2017/000476-8

Mandado expedido em relação a:
Responsável Jurídico da Universidade de São Paulo - USP

Endereço(s) a ser(em) diligenciado(s):
Rua da Reitoria, 109, 1º andar, Butanta - CEP 05508-220, São Paulo-SP

DILIGÊNCIA: Guia nº 131490

R$ 150,42

Nome do(a) Juiz(a) de Direito: Luiz Fernando Rodrigues Guerra

Certidão

Certifico e dou fé haver encaminhado à Central de Mandados 01 Decisão Mandado com a
respectiva senha de acesso.

São Paulo, 11 de janeiro de 2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

*05320170004768*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL JOSE DE CASTRO, liberado nos autos em 11/01/2017 às 15:04 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2AC73C6.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
VIADUTO DONA PAULINA, 80, São Paulo-SP - CEP 01501-908
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
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Emitido em: 12/01/2017 09:32
Página: 1

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0003/2017, foi disponibilizado na página
432/435 do Diário da Justiça Eletrônico em 12/01/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Renata Mangueira de Souza (OAB 147569/SP)
Merces da Silva Nunes (OAB 73830/SP)

Teor do ato: "Providencie o impetrante, em 05 dias, o recolhimento de 01(uma) diligência(s) de
condução do Oficial de Justiça, para notificação da(s) autoridade(s) coatora(s) e do assistente litisconsorcial
necessário(R$ 75,21 - Guia de Recolhimento(GRD) - Oficiais de Justiça)."

SÃO PAULO, 12 de janeiro de 2017.
Cinthya Harumi Yabasse
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CINTHYA HARUMI YABASSE, liberado nos autos em 12/01/2017 às 09:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2ACE333.

TJ/SP - COMARCA DE SÃO PAULO
Certidão - Processo 1000117-19.2017.8.26.0053
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Emitido em: 13/01/2017 10:08
Página: 1

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0004/2017, foi disponibilizado na página
353/355 do Diário da Justiça Eletrônico em 13/01/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Renata Mangueira de Souza (OAB 147569/SP)
Merces da Silva Nunes (OAB 73830/SP)

Teor do ato: "Vistos.Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINDICATO DOS
PROCURADORES DO ESTADO, DAS AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDIPROESP contra ato do COORDENADOR DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO e do REITOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO, em que há pedido de liminar. 1-) No tocante ao pedido de medida liminar, de rigor o indeferimento por
conta da ausência de demonstração da fumaça do bom direito e do perigo na demora.Em uma análise
preliminar, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na edição da Portaria CODAGE-658, de 14 de
outubro de 2016, na medida em cabe às autoridades públicas a disciplina das relações de trabalho no âmbito
da referida universidade estadual, especialmente no que toca ao controle de frequência de seus
servidores.Sabedor que existe grande anseio da advocacia pública em ver-se desvinculada funcionalmente da
administração direta, angariando autonomia funcional em equiparação ao Ministério Público e a Magistratura,
não verifico a presença de tal condição em âmbito constitucional ou infraconstitucional, a despeito da
manifestação em julgado citada pela impetrante. Nesse sentido, a tentativa de equiparação aos entes acima
citados ou mesmo a Advocacia Geral da União não parece encontrar fundamento constitucional para
acolhimento.Não bastasse, os princípios constitucionais invocados como fundamentos jurídicos não
aparentam terem sido violados pela portaria já mencionada, de sorte que a ilegalidade e abusividade
denunciadas não se verificam na prática. Por fim, não verifico qualquer perigo concreto aos procuradores
autárquicos em se submeterem ao controle biométrico de frequência, especialmente quanto se tem por certo
que o referido método de controle mostra-se mais confiável que simples informação prestada em meio físico, o
que denota segurança aos procuradores autárquicos contra injustas alegações de descumprimento de
deveres funcionais, notadamente o não comparecimento ao expediente diário. Nestes termos, INDEFIRO o
pedido de liminar, sem a oitiva das autoridades coatoras, sem prejuízo da posterior reapreciação da questão,
após a vinda de informações.2-) No mais, notifique-se a Fazenda Pública do Estado e a autoridade pública
para prestarem informações, no prazo legal.3-) Após, abra-se vista dos autos ao Ministério
Público.Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei, servindo esta decisão como ofício/mandado/carta
precatória.Em sendo caso de expedição de carta precatória, nos termos do comunicado CG 155/16 e CG
2290/16, deverá a requerente providenciar a impressão/digitalização da presente decisão-carta precatória,
bem como da petição inicial e demais documentos pertinentes, protocolando-a através de peticionamento
eletrônico junto ao juízo deprecado, comprovando o respectivo protocolo nestes autos em 10 (dez)
dias.Consigno que este processo é DIGITAL e, assim, a petição inicial e todos os documentos que a instruem
podem
ser
acessados
por
meio
do
endereço
eletrônico
do
Tribunal
de
Justiça
(http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/open.do), no link: "Este processo é digital. Clique aqui para informar a senha e
acessar os autos", conforme procedimento previsto no artigo 9º, caput, e parágrafo primeiro, da Lei Federal nº
11.419 de 19.12.2006. A SENHA DE ACESSO SEGUE NA FOLHA ANEXA.Exclusivamente no caso de
Mandados de Segurança, solicita-se à autoridade impetrada que eventualmente não disponha de acesso ao
E-SAJ, que encaminhe suas informações para o e-mail sp5.faz@tjsp.jus.br"

SÃO PAULO, 13 de janeiro de 2017.
Andressa Yumi de Oliveira Koga
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDRESSA YUMI DE OLIVEIRA KOGA, liberado nos autos em 13/01/2017 às 10:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2ADBDC7.

TJ/SP - COMARCA DE SÃO PAULO
Certidão - Processo 1000117-19.2017.8.26.0053

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCIA MITSUE MIURA, liberado nos autos em 31/01/2017 às 11:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2B859AF.
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CERTIDÃO
Processo Digital n°:
Classe - Assunto:
Requerente:
Requerido:
Situação do Mandado
Oficial de Justiça

1000117-19.2017.8.26.0053
Mandado de Segurança Coletivo - Garantias Constitucionais
Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das
Universidades Públicas do Estado de São Paulo
Coordenador de Administração Geral da Usp e outro
Cumprido - Ato positivo
Julia Kazuko Saito (37734)

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
053.2017/000475-0 dirigi-me ao endereço: Rua daReitoria, 109, e la
estando, Notifiquei a USP, na pessoa de seu representante legal, que bem
ciente de todo o conteúdo do mandado, recebeu a contrafé e exarou a sua
assinatura. O referido é verdade e dou fé.
São Paulo, 19 de janeiro de 2017.

Número de Cotas:01
S/P

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIA KAZUKO SAITO, liberado nos autos em 31/01/2017 às 11:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2B1D28D.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Viaduto Dona Paulina, 80, 6º andar - sala 606, Centro - CEP 01501-908,
Fone: 3242-2333r2016, São Paulo-SP - E-mail: sp5faz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCIA MITSUE MIURA, liberado nos autos em 31/01/2017 às 11:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2B84F58.
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CERTIDÃO
Processo Digital n°:
Classe - Assunto:
Requerente:
Requerido:
Situação do Mandado
Oficial de Justiça

1000117-19.2017.8.26.0053
Mandado de Segurança Coletivo - Garantias Constitucionais
Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das
Universidades Públicas do Estado de São Paulo
Coordenador de Administração Geral da Usp e outro
Cumprido - Ato positivo
Julia Kazuko Saito (37734)

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
053.2017/000474-1 dirigi-me ao endereço: Rua da Reitoria, 109, e la
estando, Notifiquei o Coordenador de Administração Geral da USP, na
pessoa de seu representante legal, que bem ciente de todo o conteúdo do
mandado, recebeu a contrafé e exarou a sua assinatura. O referido é verdade
e dou fé
São Paulo, 20 de janeiro de 2017.

Número de Cotas:01
S/P

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIA KAZUKO SAITO, liberado nos autos em 31/01/2017 às 11:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2B24DA8.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Viaduto Dona Paulina, 80, 6º andar - sala 606, Centro - CEP 01501-908,
Fone: 3242-2333r2016, São Paulo-SP - E-mail: sp5faz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCIA MITSUE MIURA, liberado nos autos em 06/02/2017 às 14:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2BCEB22.
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Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2BCEB22.
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Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2BCEB22.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCIA MITSUE MIURA, liberado nos autos em 06/02/2017 às 14:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2BCEB22.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Viaduto Dona Paulina, 80, 6º andar - sala 606, Centro - CEP 01501-908,
Fone: 3242-2333r2016, São Paulo-SP - E-mail: sp5faz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
CERTIDÃO
Processo Digital n°:
Classe - Assunto:
Requerente:
Requerido:
Situação do Mandado
Oficial de Justiça

1000117-19.2017.8.26.0053
Mandado de Segurança Coletivo - Garantias Constitucionais
Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das
Universidades Públicas do Estado de São Paulo
Coordenador de Administração Geral da Usp e outro
Cumprido - Ato positivo
Julia Kazuko Saito (37734)

CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº
053.2017/000476-8 dirigi-me ao endereço: Rua da Reitoria, 109, e la
estando, Notifiquei o responsável Jurídico da USP, na pessoa de seu
representante legal, que bem ciente de todo o conteúdo do mandado,
recebeu a contrafé e exarou a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé.

São Paulo, 20 de janeiro de 2017.

Número de Cotas:01
GRD-131490-70,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIA KAZUKO SAITO, liberado nos autos em 06/02/2017 às 14:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2B24EDB.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57CFC.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57CFC.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57CFC.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57CFC.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57CFC.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57CFC.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57CFC.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57CFC.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57CFC.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57CFC.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57CFC.
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57CFC.

fls. 116
.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
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Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57CFD.
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Assem

Ficha informativa
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.074, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2008
Cria empregos públicos na Universidade de São Paulo  USP e dá providências correlatas
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º  Ficam criados, no Subquadro de Empregos Públicos da Universidade de São Paulo,
8.893 (oito mil, oitocentos e noventa e três) empregos públicos técnicos e administrativos,
distribuídos na seguinte conformidade:
I  2.593 (dois mil, quinhentos e noventa e três) empregos públicos pertencentes ao Grupo
Superior, Faixa Inicial I, Nível “A”, da Escala de Vencimentos aplicável aos servidores técnicos e
administrativos da USP;
II  3.729 (três mil, setecentos e vinte e nove) empregos públicos pertencentes ao Grupo Técnico,
Faixa Inicial I, Nível “A”, da Escala de Vencimentos aplicável aos servidores técnicos e
administrativos da USP;
III  2.571 (dois mil, quinhentos e setenta e um) empregos públicos pertencentes ao Grupo Básico,
Faixa Inicial I, Nível “G”, da Escala de Vencimentos aplicável aos servidores técnicos e
administrativos da USP;
Parágrafo único  Os empregos públicos de que trata o “caput” deste artigo serão preenchidos,
gradativamente, dentre as categorias profissionais previstas nos Anexos I, II e III desta lei
complementar.
Artigo 2º  Para fins de aplicação desta lei complementar, consideramse:
I  emprego público: conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor;
II  grupo: conjunto de empregos públicos com a mesma exigência de grau de escolaridade;
III  faixa: símbolo indicativo do grau de complexidade da função, identificado por algarismo
romano;
IV  nível: símbolo indicativo da hierarquia de salário do emprego público, identificado pelas letras
“A” a “K”.
Artigo 3º  Os empregos públicos de que trata esta lei complementar serão preenchidos mediante
prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho  CLT.
Parágrafo único  A identificação da categoria profissional e os requisitos específicos exigidos
para o preenchimento do emprego público constarão do edital de abertura do respectivo concurso
público.
Artigo 4º  As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar correrão à conta das
dotações próprias consignadas no orçamento da Universidade de São Paulo.
Artigo 5º  Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 11 de dezembro de 2008.
JOSÉ SERRA
Alberto Goldman
Secretário de Desenvolvimento
Sidney Estanislau Beraldo
Secretário de Gestão Pública
Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário da Fazenda
Francisco Vidal Luna
Secretário de Economia e Planejamento
Aloysio Nunes Ferreira Filho
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2008/lei.complementar-1074-11.12.2008.html
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D.O.E.: 12/05/2011

RESOLUÇÃO Nº 5912, DE 11 DE MAIO DE
2011
(Ver também a Portaria GR 5389/2011)
(Revoga as disposições em contrário contidas nas Resoluções 4154/1995 e 5019/2003)
Dispõe sobre a Carreira dos Servidores Técnicos e Administrativos da Universidade e dá outras providências.
O Reitor da Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o deliberado pela CCRH, em
sessão de 28.04.2011, CLR, em sessão de 26.04.2011, pela COP, em sessão de 28.04.2011 e pelo Conselho
Universitário em Sessão de 10.05.2011, nos termos do art 42 do Estatuto da USP, baixa a seguinte
RESOLUÇÃO:
TÍTULO I
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º – Fica instituído no âmbito da Universidade de São Paulo o Sistema de Carreira dos Servidores Técnicos e
Administrativos, com fundamento nos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública e nas seguintes
diretrizes:
I – Critérios claros para a ascensão na carreira e desenvolvimento proﬁssional, de acordo com o Estatuto e Orçamento
da Universidade;
II – Desenvolvimento dos servidores e o interesse da Universidade;
III – Trajetórias de carreira que permitam ﬂexibilidade e mobilidade desvinculadas de avaliação de desempenho;
IV – Respeito às particularidades das Unidades/Órgãos e das áreas de atuação dos servidores;
V – Visão sistêmica dos servidores;
VI – Preparação das lideranças.
Artigo 2º – Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes deﬁnições:
I – Emprego público: lugar a ser ocupado pelo servidor, de natureza permanente, com ingresso mediante aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos;
II – Função: é a posição ocupada pelo servidor dentro da carreira que corresponde ao perﬁl funcional que integra o Plano
de Classiﬁcação de Funções – PCF (Anexo I) no seu nível inicial ou como resultado de avaliações periódicas de
desempenho, atribuições, deveres, responsabilidades e complexidade;
III – Carreira: agrupamento das funções, distribuídas em básico, técnico e superior, escalonada de acordo com os níveis
de complexidade das atribuições e responsabilidades;
IV – Competência: capacidade de mobilizar recursos e agregar valores para a Universidade;

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-5912-de-11-de-maio-de-2011
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algarismo arábico, variando de 1 a 10, em escala de progressão vertical (Anexo II);
VI – Faixa: grupo de referências salariais de uma carreira, acessível, inicialmente, mediante concurso público e,
posteriormente, mediante movimentação funcional, identiﬁcada por letras indicativas de cada carreira (Grupos básico,
técnico e superior), agregadas de números indicativos da referência salarial (B1, B2, B3, B4, B5, T1, T2, T3, T4, T5 e
S1, S2, S3, S4, S5);
VII – Grau: referência salarial da faixa, identiﬁcada pelas letras A, B, C ou D;
VIII – Requisitos de acesso: critérios de formação e experiência necessários para o acesso a determinado nível de
complexidade da Carreira;
IX – Critérios de progressão: conjunto de elementos utilizados para a avaliação da movimentação funcional, formado
pelos requisitos de acesso, competências e conhecimentos complementares (Anexos III, IV e V).
CAPÍTULO II
DAS CARREIRAS
Artigo 3º – O quadro de pessoal dos Servidores Técnicos e Administrativos será composto pelas seguintes carreiras:
I – Básico, com grau de escolaridade correspondente ao ensino fundamental;
II – Técnico, com grau de escolaridade correspondente ao ensino médio; e
III – Superior, com grau de escolaridade correspondente ao ensino superior.
Artigo 4º – Os grupos mencionados no art 3º serão estruturados em cinco faixas, correspondentes a níveis de
complexidade distintos, cada uma com quatro graus, na forma do Anexo VI, nas diversas áreas de atuação.
CAPÍTULO III
DO INGRESSO NAS CARREIRAS
Artigo 5º – O ingresso nas carreiras dos Servidores Técnicos e Administrativos far-se-á mediante concurso público de
provas ou de provas e títulos, na faixa inicial.
Artigo 6º – Serão requisitos de escolaridade para o ingresso no quadro de servidores técnicos e administrativos:
I – Grupo Superior: diploma de conclusão de curso superior, em nível de graduação, com habilitação legal especíﬁca,
quando necessária;
II – Grupo Técnico: certiﬁcado de conclusão de ensino médio ou, se for o caso, habilitação legal especíﬁca;
III – Grupo Básico: certiﬁcado de conclusão do ensino fundamental.
Parágrafo único – Além dos requisitos previstos neste artigo, poderá ainda ser exigida formação especializada,
experiência e registro proﬁssional dispostos em lei.
Artigo 7º – Os critérios para a realização do concurso público serão deﬁnidos no Manual de Normas e Diretrizes do
Departamento de Recursos Humanos.
CAPÍTULO IV
DA MOVIMENTAÇÃO NAS CARREIRAS
Artigo 8º – A movimentação nas Carreiras ocorrerá por meio de progressão horizontal e/ou vertical:
I – A progressão horizontal é a movimentação do servidor de um grau para o seguinte, dentro da mesma faixa,
observadas as seguintes condições:
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-5912-de-11-de-maio-de-2011

2/20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57D13.

05/02/2017

.
RESOLUÇÃO Nº 5912, DE 11 DE MAIO DE 2011 | Normas USP

a) Decurso mínimo de tempo no grau anterior;

fls. 171

b) Desenvolvimento;
c) Desempenho, comportamento e esforço;
d) Análise segundo critérios deﬁnidos pela Reitoria, complementados pelos Comitês da respectiva Unidade/Órgão;
e) Homologação do processo pelo CTA ou órgão equivalente;
II – A progressão vertical é a movimentação do servidor de uma faixa para o grau inicial da faixa imediatamente superior,
observadas as seguintes condições:
a) Decurso mínimo de tempo no nível de complexidade anterior, respeitado o disposto no § 2º desse artigo;
b) Cumprimento dos requisitos de acesso;
c) Contribuição efetiva no nível de complexidade pleiteado;
d) Desempenho adequado;
e) Análise segundo critérios deﬁnidos pela Reitoria, complementados pelos Comitês da respectiva Unidade/Órgão;
f) Homologação do processo pelo CTA ou órgão equivalente.
§ 1º – A progressão vertical será feita, observado o disposto no art 10 desta Resolução, mediante concurso de acesso
e nas seguintes hipóteses:
a) Quando da abertura, na Unidade/órgão, de posição no nível de complexidade superior, podendo concorrer para a
progressão os servidores que estiverem no nível de complexidade imediatamente inferior, de acordo com
regulamentação a ser baixada.
b) Por solicitação do funcionário que atenda aos requisitos do nível de complexidade imediatamente superior.
§ 2º – Para a participação do servidor no concurso de acesso é indispensável o atendimento dos pré-requisitos exigidos
de acordo com o nível de complexidade da função.
Artigo 9º – A implementação da progressão na carreira ﬁcará sob a responsabilidade dos Comitês de Avaliação das
Unidades/Órgãos, cuja organização será deﬁnida em regulamentação própria.
Artigo 10 – A implementação da progressão ﬁcará condicionada à disponibilização orçamentária que será deﬁnida
anualmente pela Comissão de Orçamento e Patrimônio – COP.
Artigo 11 – Competirá ao Departamento de Recursos Humanos adotar os mecanismos administrativos necessários,
visando a auditoria técnica do processo.
TÍTULO II
DO SISTEMA RETRIBUITÓRIO
Artigo 12 – A remuneração das carreiras previstas nesta Resolução será composta pelo vencimento básico da função,
acrescida das vantagens pecuniárias previstas no art 129 da Constituição do Estado.
§ 1º – Os valores dos vencimentos das carreiras serão compostos de 10 (dez) faixas salariais, correspondentes aos 10
(dez) níveis de complexidade, cada uma com 4 (quatro) graus.
§ 2º – Regras especíﬁcas sobre o concurso público, objetivando a admissão de servidores, constarão de normas
regulamentares que serão veiculadas sob a forma de Manual.
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Paulo serão ﬁxados de acordo com a jornada de trabalho.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 14 – O Departamento de Recursos Humanos – DRH expedirá, no prazo de 180 dias, regulamentação especíﬁca
visando à operacionalização dos dispositivos desta resolução e a implantação dos novos procedimentos de progressão
horizontal e vertical.
Parágrafo único – A regulamentação da progressão na carreira deverá observar a evolução gradativa do servidor no grau
da faixa correspondente ou no nível superior de complexidade, sem transpassar qualquer deles.
Artigo 15 – O enquadramento dos atuais servidores técnicos e administrativos, ocupantes de empregos ou funçõesatividades, na carreira criada por esta Resolução, será feito com observância dos seguintes critérios:
I – Enquadramento inicial efetivado quando da implantação da carreira, com base no vencimento atual, acrescido de um
nível, que será igual ou imediatamente superior ao da tabela, respeitado o grupo no qual o servidor se encontra (Básico,
Técnico e Superior);
a) Para o servidor que recebe vantagem pessoal, o enquadramento inicial será efetuado com base no valor
correspondente ao vencimento atual, acrescido de um nível, somado à vantagem pessoal.
b) Quando não for possível enquadrar o servidor até o grau “D” da faixa 5 do Grupo ao qual pertence (B5, T5 ou S5), a
diferença será mantida a título de vantagem pessoal.
c) A vantagem pessoal, referida na alínea b, será reajustada na mesma época e na mesma proporção que a referência
do servidor.
II – Na segunda etapa, serão analisadas as atribuições desempenhadas pelo servidor, nível e posição na carreira, com a
ﬁnalidade de promover o enquadramento correto nos diversos níveis de complexidade deﬁnidos nesta Resolução e seus
Anexos;
III – Na terceira etapa serão analisadas eventuais situações remanescentes do ajuste de enquadramento.
Artigo 16 – Implantada a carreira, nos termos da regulamentação ﬁxada no art 14, o Departamento de Recursos
Humanos da Coordenadoria da Administração Geral da Reitoria terá o prazo de cento e oitenta dias para aferir a
necessidade de promover modiﬁcações ou ajustes nas disposições constantes dos anexos e na regulamentação
baixada, e promover as alterações necessárias, mediante aprovação da Comissão de Legislação e Recursos e da
Comissão de Orçamento e Patrimônio e edição de Resolução especíﬁca.
Artigo 17 – Dentro do prazo de um ano da implantação da carreira deverá ser revisto o Plano de Classiﬁcação de
Funções e baixados os instrumentos normativos hábeis à sua execução.
Artigo 18 – Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2011,
revogadas as disposições em contrário contidas nas Resoluções nº. 5019, de 08 de maio de 2003 e nº. 4154, de 29
de março de 1995.
Reitoria da Universidade de São Paulo, 11 de maio de 2011.
JOÃO GRANDINO RODAS
Reitor
RUBENS BEÇAK
Secretário Geral
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PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÕES
A ser elaborado de acordo com o art 17 desta Resolução.

ANEXO II
COMPLEXIDADES

Nível

Resumo da Complexidade
1

Executa atividades auxiliares, de sua área e outras tarefas correlatas, conforme orientação
recebida do superior imediato.

2

Auxilia a área em que atua, executando atividades especíﬁcas, segundo rotinas previamente
deﬁnidas, sob orientação constante. (Colabora com os técnicos de sua área de atuação na
execução de seus serviços.)

3

Executa atividades especíﬁcas, de apoio operacional, documental e/ou administrativo,
típicas de sua área de atuação, que exijam qualiﬁcação e experiência para o
estabelecimento de rotinas e sob supervisão.

4

Executa atividades seguindo rotinas predeterminadas pela cheﬁa imediata. Solicita
orientações, e eventualmente sugere melhorias em suas atividades, à cheﬁa, e interage com
os funcionários que executam trabalhos relacionados às suas atividades. Eventualmente
atua supervisionando equipes que executam serviços rotineiros e pré-deﬁnidos.

5

Executa atividades seguindo normas e padrões predeterminados pela cheﬁa imediata.
Sugere melhorias/soluções relacionadas à execução de suas atividades. Coleta e organiza
informações necessárias para a realização das atividades da equipe em que atua.

6

Executa atividades estruturadas, seguindo os padrões adotados no setor em que atua.
Sugere critérios para a organização e sistematização das informações necessárias e para
atividades desenvolvidas no setor, com foco no desenvolvimento eﬁciente de suas
atividades e da equipe em que atua.

7

Realiza, de forma reﬂexiva, atividades do setor, incluindo as a serem estruturadas,
orientando-se pelas metas estabelecidas pela cheﬁa imediata. Propõe à cheﬁa melhorias de
execução das atividades sob sua responsabilidade, considerando os impactos nos setores
de interface. Interage com a equipe para garantir atuação integrada e busca de objetivos
comuns.

8

Realiza atividades com autonomia. Participa e sugere melhorias na estruturação de
atividades, procedimentos e rotinas que seguem padrões adotados na área e que
promovem impacto nos processos/áreas relacionados. Orienta outros proﬁssionais em
estágios anteriores.

9

Participa da estruturação de atividades, considerando os impactos em sua própria
equipe/setor e em outras equipes/áreas. Inﬂuencia a deﬁnição conceitual dos processos e
atua considerando as interfaces com outros processos/projetos. Participa do planejamento
das atividades e da utilização dos recursos na área em que atua, analisando o impacto no
macroprocesso do qual faz parte. Coordena equipes funcional e tecnicamente.

10

Coordena projetos/processos, considerando a interface com outros processos/projetos e
sendo referência dentro e fora da Universidade em sua área de conhecimento. Participa do
planejamento e do processo decisório sobre mudanças nas atividades e nos processos
adotados na área em que atua, analisando o impacto na Universidade, considerando o
presente e o futuro da Instituição. Coordena equipes multidisciplinares/interinstitucionais.
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ANEXO III
REQUISITOS DE ACESSO

Grupos

Nível de
Complexidade

-

-

S5

Critérios – Formação/Experiência
Básico

Técnico

Superior

-

-

- 27 anos de experiência

10

- Atualização (180 horas)
e 21 anos de experiência
- Especialização (360
horas) e 18 anos de
experiência
-

-

S4

9

-

-

- 21 anos de experiência
- Atualização (180 horas)
e 15 anos de experiência
- Especialização (360
horas) e 11 anos de
experiência

-

-

S3

8

-

-

- 15 anos de experiência
- Atualização (90 horas) e
9 anos de experiência
- Atualização (180 horas)
e 7 anos de experiência

-

T5

S2

7

-

- 27 anos de

- 9 anos de experiência

experiência

- Atualização (90 horas) e

- Atualização (180

3 anos de experiência

horas) e 21 anos de
experiência
- Graduação e 18 anos
de experiência
-

T4

S1

6

-

- 21 anos de

- Graduação

experiência

- Permanência mínima: 3

- Atualização (180

anos

horas) e 15 anos de
experiência
- Atualização (90
horas) e 11 anos de
experiência
B5

T3

-

5

- 27 anos de

- 15 anos de

experiência

experiência

- Atualização (180

- Atualização (90

horas) e 21 anos de

horas) e 9 anos de

experiência

experiência

- Ensino Médio e 18

- Atualização (180

anos de experiência

horas) e 7 anos de

-

experiência
B4

T2

-

4

- 21 anos de

- 9 anos de

experiência

experiência

- Atualização (180

- Atualização (90

horas) e 15 anos de

horas) e 3 anos de

experiência

experiência

-

- Ensino Médio e 11
anos de experiência
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T1

-

3

- 15 anos de

- Ensino Médio

experiência

- Permanência mínima:

- Atualização (90 horas)

3 anos

-
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e 9 anos de experiência
- Atualização (180
horas) e 7 anos de
experiência
B2

-

-

2

- 9 anos de experiência

-

-

-

-

- Atualização (90 horas)
e 3 anos de experiência
B1

-

-

1

- Ensino Fundamental
- Permanência mínima:
3 anos

MÍNIMO EXIGIDO

- Tempo: 2 anos em

- Tempo: 2 anos em

- Tempo: 2 anos em

cada nível

cada nível

cada nível

- Três anos de

- Três anos de

- Três anos de exercício

exercício na USP para

exercício na USP para

na USP para a primeira

a primeira

a primeira

movimentação

movimentação

movimentação

- Graduação no ensino

- Ensino Fundamental

- Ensino Médio

superior

ANEXO IV
COMPETÊNCIAS

Dimensões

Competências

Estruturação

Visão sistêmica
Gestão do conhecimento organizacional
Gestão do conhecimento técnico
Responsabilidade socioambiental
Tomada de decisão
Inovação
Gestão de processos e projetos

Orientação

Orientação estratégica
Orientação para resultado
Orientação para qualidade

Interação

Gestão de pessoas
Trabalho em equipe
Liderança com espírito de equipe

1

TRABALHO EM EQUIPE
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papéis de cada membro da equipe e contribui para a atuação positiva dos demais. Consegue lidar com as
diferenças e está sempre disposto a cooperar.
Evidências: harmonia – participação – concordância – contribuição – Lidar com as diferenças e com o papel
de cada um.
Nível

Atribuições e Responsabilidades

1

Tem consciência da importância do seu papel para que os objetivos da equipe sejam
alcançados.
Colabora com o grupo e atua de maneira a buscar o comprometimento com a equipe da
qual participa.
Desenvolve conﬁança no trabalho com seus pares ao cumprir padrões e prazos previamente
estabelecidos.

2

Troca informações internamente, em assuntos relacionados a sua área de atuação, visando
colaborar com o estabelecimento das rotinas de sua área de atuação.
Contribui no trabalho com seus pares e na equipe em que atua ao cumprir padrões e prazos
estabelecidos.

3

Realiza suas atividades e trabalha em harmonia com outros proﬁssionais, contribuindo para
o alcance de objetivos comuns.
Demonstra compreender o papel de suas atividades no processo de que participa e os
resultados esperados, participando da realização das atividades da equipe que não estão
sob sua responsabilidade direta.
Contribui no trabalho com seus pares e na equipe em que atua ao cumprir padrões e prazos
estabelecidos.

4

Desempenha atividades que fornecem suporte aos colegas na realização de suas
atividades, visando ao alcance dos resultados esperados para a equipe.
Participa de discussões que visem à maior integração entre as ações do processo em que
atua, contribuindo com informações sobre as suas atividades.

5

Contribui com a construção do consenso e compromete-se com a equipe em que atua,
colaborando para o alcance dos resultados esperados para a equipe.
Colabora com a organização e distribuição das atividades na equipe em que atua,
contribuindo com informações referentes às suas responsabilidades.

6

Participa ativamente das atividades da equipe em que atua e fornece suporte aos colegas
para o alcance de objetivos comuns.
Lida com as diferenças, respeitando e considerando diferentes experiências e pontos de
vista no desenvolvimento de um trabalho coletivo.
Contribui com a construção do consenso da equipe em que atua, considerando as
diferenças individuais e os desaﬁos atribuídos a cada membro.

7

Participa ativamente da organização e distribuição das atividades na equipe em que atua,
contribuindo com informações referentes às suas responsabilidades.
Contribui no aprimoramento das relações entre as pessoas da equipe que interage, bem
como estimula contribuições, visando à melhoria do desempenho das atividades.
Orienta a equipe em que atua de maneira a criar oportunidades de trocas de experiências e
informações, estimulando a harmonia na equipe.

8

Colabora com a resolução de conﬂitos na equipe em que atua, conciliando as diferenças
individuais e zelando pelo papel de cada membro da equipe.
Contribui para a coesão dos trabalhos da equipe em que atua, propondo e buscando a
concordância de todos os membros da equipe em relação à distribuição de
papéis/responsabilidades.
Interage com outras equipes de processos/projetos relacionados para identiﬁcar
oportunidades de cooperação entre suas ações.

9
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clariﬁcando papéis e buscando a harmonia e coesão das equipes, considerando as
diferenças individuais e a interação com outras unidades/Instituições.
Cria ambiente harmônico e de participação nas equipes que coordena/ participa, lidando
com as diﬁculdades de maneira estruturada e incentivando a participação ativa dos
envolvidos.
Interage com equipes processos/projetos relacionados, e eventualmente com equipes
interinstitucionais/ multidisciplinares para identiﬁcar oportunidades de cooperação entre
suas ações.
10

Nos projetos/unidade (s) que coordena, atua como facilitador, articulando esforços,
deﬁnindo papéis e buscando a harmonia e coesão das equipes, considerando as diferenças
individuais e a interação com outras unidades/Instituições.
Cria ambiente harmônico e de participação nas equipes que coordena/ participa, lidando
com as diﬁculdades de maneira estruturada e incentivando a participação ativa dos
envolvidos.
Participa

de

grupos

interinstitucionais,

representando

a

Universidade

nacional

e

internacionalmente em sua área de atuação.
Interage com equipes interinstitucionais/ multidisciplinares para identiﬁcar oportunidades de
cooperação entre suas ações.

2

ORIENTAÇÃO PARA QUALIDADE

Presta serviços com efetividade e busca a melhoria contínua do trabalho, cumprindo os padrões de qualidade
deﬁnidos pela universidade e orientando o público interno (funcionários, docentes e alunos) e externo (cidadão
e sociedade) com educação, conﬁabilidade e presteza.
Evidências: desempenho – comprometimento – eﬁcácia
Nível

Atribuições e Responsabilidades

1/2

Presta serviço com eﬁciência, conforme as normas deﬁnidas para a atividade que realiza,
atuando com conﬁabilidade e presteza.
Encaminha ao chefe imediato os problemas e questionamentos do público interno e externo
que fogem às atividades rotineiras que executa.

3

Solicita orientações de funcionários mais experientes sobre como aplicar os procedimentos
de qualidade na sua atividade para garantir a satisfação do público interno e externo.
Atende às demandas dos diversos públicos (interno e externo), seguindo os padrões de
qualidade estipulados para as atividades sob sua responsabilidade.

4

Ouve o público interno e externo atentamente e atende a suas demandas, segundo
padronização deﬁnida e orientando-se, em caso de dúvidas, com os níveis hierárquicos
superiores.
Auxilia na orientação de funcionários menos experientes sobre os padrões e procedimentos
de qualidade relacionados ao atendimento dos diversos públicos da Universidade (interno e
externo).

5

Apresenta resposta às solicitações dos funcionários/docentes/alunos/sociedade com
clareza e transparência, informando sobre as providências que adotará e/ou os
procedimentos relacionados à sua atividade.
Sugere medidas voltadas à padronização do atendimento no segmento de processo em que
atua e apresenta idéias de aperfeiçoamento dos procedimentos de qualidade no
atendimento.

6

Sugere medidas voltadas para a padronização do atendimento no setor em que atua e
apresenta idéias de aperfeiçoamento dos procedimentos de qualidade no atendimento.
Propõe soluções para as demandas dos diversos públicos da Universidade, repassando-as,
em caso de dúvidas, ao chefe imediato ou funcionários mais experientes.
Contribui com o acompanhamento e controle dos padrões de qualidade do setor em que
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procedimentos de atendimento ao público.
7

Posiciona os alunos/docentes/funcionários/cidadão quanto a prazos realistas para
atendimento a suas demandas, considerando o volume de trabalho que possui.
Apresenta sugestões que aperfeiçoem a aplicação dos procedimentos de qualidade no
conjunto das atividades do processo em que atua, visando a melhorar o atendimento ao
público.

8

Avalia a satisfação e o retorno das soluções oferecidas aos diversos públicos, sugerindo
modiﬁcações na área em que atua.
Auxilia os funcionários menos experientes a cumprir os padrões e procedimentos de
qualidade, relacionados à satisfação dos usuários.
Atende demandas imprevistas de alunos/funcionários/sociedade/docentes, adaptando suas
atividades.

9

Responde pela preparação dos proﬁssionais da unidade em que atua para o aprimoramento
contínuo das atividades que garantem a satisfação dos diversos públicos da Universidade.
Auxilia

na

coordenação

do

atendimento

alunos/docentes/funcionários/sociedade,

de

considerando

demandas
a

missão

imprevistas
e

os

valores

de
da

Universidade.
Exempliﬁca, por meio de ações, a sua orientação para a qualidade.
10

Responde pelas estratégias de preparação dos proﬁssionais da unidade em que atua para o
aprimoramento contínuo das atividades que garantem a satisfação dos diversos públicos da
Universidade.
Coordena

o

atendimento

de

demandas

imprevistas

de

alunos/docentes/funcionários/sociedade, considerando a missão e valores da Universidade.
Coordena as orientações para a qualidade.

3

ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS

Desenvolve atividades alinhadas com o plano de ação da unidade em que atua e contribui para o alcance dos
objetivos estratégicos da universidade.
Evidências: eﬁcácia – metas (alcance dos resultados) – entrega dos produtos ou serviços
Nível
1/2

Atribuições e Responsabilidades
Executa plenamente as suas atribuições, sob orientação do superior imediato.
Garante o cumprimento dos prazos, normas e qualidade das tarefas, seguindo as
orientações do superior imediato e as rotinas estabelecidas.

3

Entrega as atividades sob sua responsabilidade, visando o alcance dos resultados das
tarefas da equipe em que atua.
Solicita orientação ao chefe imediato sobre a priorização na execução de suas atividades,
para entregá-las de acordo com as metas estipuladas.
Realiza as atividades rotineiras, seguindo orientações e as desenvolve de acordo com as
metas estabelecidas pela unidade.

4

Propõe a sua cheﬁa imediata soluções eﬁcientes aos problemas mais comuns das
atividades sob sua responsabilidade.
Cumpre os prazos acordados com a cheﬁa e, no caso de não ser possível alcançá-los,
sugere soluções para não comprometer as metas estabelecidas.

5

Entrega com eﬁcácia as atividades, atentando para os impactos nos objetivos da equipe em
que atua.
Planeja a entrega de suas atividades, sugerindo à cheﬁa priorização de suas atividades de
acordo com os objetivos e metas a serem alcançados.
Entrega as atividades/serviços sob sua responsabilidade, apoiando o alcance dos
resultados da equipe em que atua e favorecendo o acompanhamento e controle pela cheﬁa.
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Entrega de maneira eﬁciente as atividades sob sua responsabilidade, apoiando o alcance
dos resultados da área e favorecendo o acompanhamento e controle pela cheﬁa.
Planeja e realiza as atividades, atentando para os impactos nos resultados do setor em que
atua.
Elabora e propõe ações de melhoria a serem implementadas, no setor em que atua, com
foco na eﬁcácia do processo.

7

Elabora as metas e resultados a serem alcançados em conjunto com seus pares e cheﬁa
imediata, reforçando o comprometimento da equipe com os objetivos da área.
Prioriza ações para contornar diﬁculdades no processo em que atua, colaborando para o
alcance dos objetivos e metas estipulados.
Auxilia os outros membros da equipe para o cumprimento dos resultados e metas
estipuladas para o processo em que atua.

8

Realiza suas atividades para produzir resultados alinhados aos objetivos estratégicos da
Unidade.
Orienta a equipe para o alcance e superação dos resultados relacionados à sua área de
atuação, certiﬁcando-se do alinhamento aos objetivos da Unidade.

9

Mobiliza as equipes sob sua responsabilidade para atingir e superar os resultados, tendo em
vista o pleno cumprimento da missão e os objetivos institucionais.
Propicia o suporte necessário para alcançar os resultados das áreas de interface, a partir da
atuação de sua área.
Visa à realização das atividades da unidade para produzir resultados alinhados aos objetivos
estratégicos da Universidade.

10

Mobiliza as equipes sob sua responsabilidade para atingir e superar os resultados, tendo em
vista o pleno cumprimento da missão e os objetivos institucionais.
Propicia o suporte necessário para alcançar os resultados das áreas de interface, a partir da
atuação de sua área.
Coordena as atividades da unidade para produzir resultados alinhados aos objetivos
estratégicos da Universidade.

4

VISÃO SISTÊMICA

Refere-se à visão global e das inter-relações entre os processos e a avaliação dos impactos entre eles. Implica
também na atenção a tendências externas que possam impactar na Universidade, orientando-se pela
estratégia e objetivos da mesma.
Evidências: conjunto (o todo) – saber planejar – visão global do cenário interno e externo e fator de impacto
na área de atuação/universidade
Nível

Atribuições e Responsabilidades

1

Realiza suas atividades, compreendendo o impacto na equipe em que atua.

2

Compreende o papel de suas atividades no processo como um todo e as desenvolve,
seguindo orientações e procedimentos especíﬁcos.
Solicita orientação de sua cheﬁa imediata para ampliar seu entendimento a respeito dos
processos relacionados às suas atividades.

3

Realiza suas atividades compreendendo o impacto nos segmentos de processo
relacionados.
Entrega suas atividades em conformidade com a missão, a visão e os valores institucionais.

4

Veriﬁca a coesão de suas atividades com outras relacionadas, agindo para manter a
consistência entre elas.
Preocupa-se em veriﬁcar os impactos que suas atividades podem gerar nas etapas
subseqüentes do processo.
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atuação para a Universidade.
Acompanha as informações relacionadas à Unidade, avaliando impactos e interrelacionamentos sobre os processos/ projetos relacionados à sua atuação.
6

Propõe e participa de ações em conjunto com responsáveis por processos relacionados,
com o objetivo de ampliar a sinergia.
Analisa os potenciais impactos nos processos relacionados ao propor alterações em suas
ações.
Antecipa e alerta sobre possíveis impactos de suas ações em processos relacionados aos
seus, articulando informações diversas pertinentes a sua área de atuação.

7

Atua na integração de ações com proﬁssionais de processos relacionados, visando gerar
sinergia.
Obtém e dissemina para as equipes que orienta informações sobre as diretrizes e valores
internos, contribuindo para ampliar a visão sistêmica.
Analisa informações e tendências para a tomada de decisões que envolvam a área em que
atua.

8

Orienta suas ações a partir da análise dos impactos na área como um todo e nas áreas
inter-relacionadas.
Deﬁne, em conjunto com responsáveis por processos e projetos relacionados, seus limites e
interfaces, estando atento para a otimização de esforços e convergência de ações.
Age e orienta seus pares/sua equipe a atuar a partir de uma visão dos impactos e reﬂexos
das ações relacionadas aos processos sob sua responsabilidade em outros de interface,
bem como atendimento equilibrado de interesses diversos envolvidos.

9

Utiliza sua visão integrada da Universidade e do ambiente externo para orientar sua equipe
nas interfaces com outras Instituições.
Integra e atualiza sua equipe com relação a decisões superiores, projetos e mudanças em
geral e outros conhecimentos sobre a Unidade em que se insere e suas interfaces com o
ambiente externo.
Integra ações/ soluções pertinentes à Unidade onde atua, otimizando processos e projetos
da Universidade, favorecendo a cooperação.

10

Utiliza sua visão integrada da Universidade e do ambiente externo para orientar sua equipe
nas interfaces com outras Instituições.
Integra e atualiza sua equipe com relação a decisões superiores, projetos e mudanças em
geral e outros conhecimentos sobre a Unidade em que se insere e suas interfaces com o
ambiente externo.
Integra ações/ soluções pertinentes à Unidade onde atua, otimizando processos e projetos
da Universidade, favorecendo a cooperação.

5

GESTÃO DE PROCESSOS E PROJETOS

Preocupa-se com o planejamento e aperfeiçoamento dos processos, projetos e serviços prestados, deﬁnindo
e priorizando ações que concretizem as melhorias e inovações nas atribuições sob sua responsabilidade
possibilitando a integração das ações com outros processos e projetos.
Envolve:
• A otimização dos recursos;
• Qualidade dos resultados;
• A atenção a viabilidade e a sustentabilidade;
• O cumprimento dos prazos estabelecidos.
Nível

Atribuições e Responsabilidades

1

Executa tarefas que exigem conhecimentos especíﬁcos, relacionados às suas atividades,
com necessidade de supervisão.

http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-5912-de-11-de-maio-de-2011

12/20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57D13.

05/02/2017

.
RESOLUÇÃO Nº 5912, DE 11 DE MAIO DE 2011 | Normas USP

Desenvolve atividades pré-estruturadas com base em normas e instruções de média

fls. 181

complexidade.
2

Apresenta postura pró-ativa na busca de melhorias nas suas atividades.
Acompanha e propõe correções de rumo, soluções e plano de ação para processos préestruturados.

3

Veriﬁca com seu chefe imediato ou proﬁssional mais experiente as melhores práticas para
suas atividades.
Compreende a importância de aplicar as melhores práticas em sua atividade para a
consolidação dos processos de aprimoramento da Instituição.
Incorpora novos procedimentos deﬁnidos nas atividades que realiza, conforme orientação.

4

Identiﬁca questões e levanta possíveis soluções no âmbito das atividades que desenvolve,
considerando procedimentos estabelecidos e oportunidades de ampliar o aproveitamento
dos recursos.
Sugere a implementação de melhorias nas atividades que executa, alinhando-as com seu
chefe imediato.
Compreende a importância e aplica as melhores práticas em sua atividade para a
consolidação dos movimentos de aprimoramento do processo onde atua.
Acompanha a implementação de melhorias em atividades relacionadas às suas,
incorporando-as se necessário, sob orientação da cheﬁa.

5

Viabiliza a utilização eﬁcaz dos recursos disponibilizados para o conjunto de atividades sob
sua responsabilidade, articulando ações sinérgicas junto a proﬁssionais responsáveis por
atividades relacionadas.
Contribui para o planejamento do processo com métodos e técnicas, com informações
consolidadas nas diversas atividades do processo em que atua.
Avalia informações e propõe alternativas de ordem técnica em atividades operacionais.
Avalia resultados, elabora relatórios informativos analíticos e melhorias em suas atividades e
no processo onde atua.

6

Inova ou aprimora procedimentos do processo ou projeto em que atua e inﬂuencia
mudanças em atividades de interface.
Demonstra visão ampla do planejamento do processo em que atua e outros de interface,
priorizando ações em função das necessidades da área.
Contribui com sugestões estruturadas de melhorias ou inovação, considerando impactos na
eﬁciência da área.
Desenvolve soluções e melhorias com pessoas de outros processos da organização,
afetando o resultado da área em que atua.

7

Demonstra visão ampla do planejamento do processo em que atua e outros de interface,
priorizando ações em função das necessidades da área.
Controla e intervém, quando preciso, no desenvolvimento e implantação de projetos/
processos em sua área de atuação.
Acompanha a utilização dos recursos e o cumprimento de prazos, reorientando, quando
necessário, a equipe em que atua para a obtenção de maior eﬁcácia.
Identiﬁca problemas, desaﬁos e oportunidades de melhoria nos processos/ projetos que
atua e nas áreas de interface.

8

Aperfeiçoa processos de forma alinhada às necessidades organizacionais, a partir da troca
de informações e experiências relacionadas à área em que atua.
Acompanha o processo de implementação dos projetos de melhoria, orientando os
proﬁssionais envolvidos.

9

Planeja, controla e administra o desenvolvimento e implantação de projetos, em sua área de
especialidade, atentando para uso eﬁcaz dos recursos disponibilizados, com possibilidade
de inﬂuenciar decisões estratégicas.
Desenvolve projetos de melhoria que articulem conhecimentos técnicos especializados e/ou
de natureza diversa, considerando os impactos na Universidade.
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atuação, considerando os objetivos estratégicos da Universidade.
10

Coordena o planejamento e o desenvolvimento da implantação de projetos, em sua área de
especialidade, atentando para uso eﬁcaz dos recursos disponibilizados, com possibilidade
de inﬂuenciar decisões estratégicas.
Coordena o desenvolvimento de projetos de melhoria que articulem conhecimentos técnicos
especializados e/ou de natureza diversa, considerando os impactos na Universidade.
Coordena

o

desenvolvimento

de

projetos

em

parceria

com

outras

Universidades/instituições, em sua área de atuação, considerando os objetivos estratégicos
da Universidade.

6

GESTÃO DO CONHECIMENTO

Diz respeito à internalização e ao uso que faz do conhecimento adquirido, dentro do seu escopo de
responsabilidade.
Abrange:
• Identiﬁcação de técnicas e tecnologias aplicadas a sua atuação;
• Busca constante pelo seu desenvolvimento técnico e pessoal;
• Utilização do conhecimento adquirido no aprimoramento de suas atividades;
• Disseminação do conhecimento.
Nível

Atribuições e Responsabilidades

1/2

Apresenta preocupação contínua com o seu autodesenvolvimento, no âmbito de suas
atividades.
Registra os conhecimentos relativos às atividades que executa.

3

Utiliza conhecimentos adquiridos em suas atividades podendo discutir melhorias, com seu
chefe imediato.
Organiza e compartilha conhecimentos relativos às atividades que executa.

4

Atualiza-se com conhecimentos que possam aprimorar o desenvolvimento das atividades
sob sua responsabilidade, aplicando-os, considerando procedimentos pré-deﬁnidos.
Troca experiências com outros funcionários ligados às suas atividades, contribuindo para a
circulação do conhecimento.

5

Atualiza-se em assuntos diversos relacionados ao processo em que atua, sob orientação da
cheﬁa imediata.
Atualiza os conhecimentos pertinentes ao processo em que atua, a partir da sistematização
das práticas do processo e incorporando novos procedimentos.
Aproveita oportunidades oferecidas pela instituição para investir em seu processo de
aprendizagem.

6

Organiza e dissemina, para sua equipe, conhecimentos sobre técnicas e tecnologias
aplicadas ao processo em que está inserido.
Compromete-se com o seu desenvolvimento contínuo, com a busca de informação,
capacitação e formação especíﬁca em sua área de atuação.
Dissemina o conhecimento técnico a pares ou proﬁssionais menos experientes,
preocupando-se com sua correta compreensão.

7

Aplica e dissemina conhecimentos adquiridos relativos ao processo em que atua,
considerando seus objetivos e impactos nas interfaces.
Aplica e orienta a aplicação de novos conhecimentos existentes na sua área de
especialidade, adaptando-os às necessidades do processo/ projeto em que atua.

8

Pesquisa, aplica e dissemina novos conceitos, métodos e padrões de atuação, visando que
a Instituição ocupe a vanguarda em sua área de especialização.
Utiliza os conhecimentos adquiridos de sua área de especialização para lidar com as
demandas não previstas.
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área de especialização.
9

Identiﬁca e desenvolve conhecimentos, coordenando estudos e análises interinstitucionais,
relacionados à sua expertise, que impactam na unidade em que atua, considerando
inclusive a inﬂuência na Universidade e outras instituições.
Identiﬁca potenciais e necessidades, e recomenda estratégias de capacitação e formação
de pessoas, no projeto/ processo sob sua responsabilidade, para aprimoramento e
atualização proﬁssional, buscando o desenvolvimento constante de sua equipe.

10

Gerencia a identiﬁcação e desenvolvimento de conhecimentos, coordenando estudos e
análises interinstitucionais, relacionados à sua expertise, que impactam na unidade em que
atua, considerando inclusive a inﬂuência na Universidade e outras instituições.
Gerencia a identiﬁcação de potenciais e necessidades, indicando estratégias de
capacitação e formação de pessoas, no projeto/ processo sob sua responsabilidade, para
aprimoramento e atualização proﬁssional, buscando o desenvolvimento constante de sua
equipe.

7

INOVAÇÃO

Propõe e implementa soluções novas ou criativas para atividades, processos e rotinas de trabalho.
Evidências: criatividade – empreendedorismo – capacidade de mudança por meio do conhecimento
internalizado
Nível

Atribuições e Responsabilidades

1

Adota as melhorias deﬁnidas para suas atividades, internalizando as orientações da cheﬁa.

2

Busca formas mais efetivas de realizar atividades rotineiras.
Demonstra abertura e disponibilidade para mudanças.

3

Incorpora novos procedimentos e parâmetros deﬁnidos para os processos em que atua,
conforme orientações da cheﬁa imediata.

4

Identiﬁca e propõe melhorias à sua cheﬁa para as atividades que desenvolve.
Acompanha a implementação de mudanças no segmento de processo em que atua,
internalizando-as e atualizando-se sobre os impactos em suas atividades.

5

Implanta melhorias em suas atividades, demandando as condições e orientações
necessárias.
Viabiliza processos de inovação no setor em que atua, disponibilizando informações a partir
de suas experiências relativas aos processos em que atua.
Dissemina informações sobre as mudanças ocorridas na área/setor para as equipes da área
de sua responsabilidade, estimulando sua adesão por meio da internalização do
conhecimento.

6

Elabora e apresenta soluções criativas e viáveis para situações cotidianas do setor em que
atua.
Acompanha a implementação de mudanças no setor em que atua, atualizando-se sobre os
impactos em suas atividades.
Propõe melhorias a partir de sua experiência e conhecimento internalizado relativos às
atividades em que atua.
Propõe formas de aumentar a integração com atividades relacionadas à sua área de
atuação.

7

Identiﬁca possibilidades de cooperação entre a sua área de atuação e áreas correlatas em
processos de mudança.
Elabora e apresenta soluções criativas e viáveis para situações vivenciadas no processo em
que atua e avalia os impactos nos processos relacionados.
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internalizado dos processos em que atua.
8

Identiﬁca oportunidades de melhoria em processos relacionados e oferece sugestões.
Apresenta propostas novas e criativas a partir da análise cuidadosa de sua viabilidade e do
possível impacto na universidade.
Elabora e apresenta soluções criativas e empreendedoras para situações vivenciadas na
unidade e avalia os impactos nas unidades relacionadas.

9/10

Interage com instituições parceiras de maneira empreendedora para elaborar alternativas
criativas de inovações/mudanças com impacto na Universidade.
Implementa mudanças, promovendo o comprometimento das áreas/ unidades sob sua
responsabilidade e recomenda mudanças em outros processos/ projetos relacionados.

8

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Refere-se à relação ética e transparente com todos os públicos com os quais se relaciona. Atua de forma
alinhada às políticas e metas que respeitem a diversidade, a inclusão social, preservem recursos ambientais e
culturais e busquem a conscientização e mobilização individual.
Nível

Atribuições e Responsabilidades

1

Realiza as suas atividades evitando o desperdício dos recursos sob sua responsabilidade,
aproveitando-os totalmente antes do descarte.
Colabora com a reciclagem de resíduos sólidos.

2

Preocupa-se em descartar corretamente os resíduos, principalmente tóxicos, evitando a
poluição ambiental.
Colabora com os projetos socioambientais estabelecidos pela Universidade, executando as
ações relacionadas às atividades que executa, conforme orientação do superior imediato.

3

Incorpora e colabora com as atividades relacionadas aos projetos de responsabilidade
socioambiental deﬁnidos pela universidade, conforme orientação.
Utiliza e orienta para o uso eﬁciente os recursos disponíveis (como água e energia),
orientando-se para a sua utilização consciente e para a preservação do meio ambiente.

4

Atualiza-se com informações que possam impactar na eﬁciência da utilização dos recursos
sob sua responsabilidade, e os aplica.
Sugere à cheﬁa imediata implementação de melhorias para redução de desperdícios e maior
colaboração nos processos e atividades que executa.
Acompanha a implementação de melhorias em processos e atividades relacionadas às
suas.

5

Acompanha a utilização eﬁciente dos recursos dos processos e atividades em que atua,
evitando desperdícios.
Fornece informações e elabora relatórios informativos sobre as atividades realizadas no
âmbito da responsabilidade socioambiental, apoiando o alcance dos resultados
estabelecidos pela Universidade e favorecendo o acompanhamento e mensuração dos
resultados.

6

Busca reforçar o comprometimento da equipe em que atua com os objetivos estabelecidos
para a área em que está inserido.
Respeita e considera as diversas manifestações, sugestões e pontos de vista dos
funcionários e os encaminha para seus superiores imediatos.
Auxilia na orientação de funcionários sobre as novas atividades estabelecidas pela
Universidade e ações dos projetos socioambientais relacionados às atividades que executa.

7

Deﬁne ações de melhoria a serem implementadas, no setor em que atua, com foco na
utilização eﬁciente dos recursos, além de contribuir para maior participação dos
funcionários para integração e colaboração nos projetos socioambientais.
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que atua que também podem impactar em outras unidades.
8

Propicia o suporte necessário para os funcionários alcançarem os resultados dos projetos
socioambientais.
Mobiliza os funcionários, de sua Unidade, a alcançar os resultados estabelecidos, tendo em
vista o pleno cumprimento dos objetivos socioambientais.
Controla e administra a implantação dos projetos na sua área, fornecendo relatórios com
informações precisas sobre a atuação e os resultados alcançados de acordo com os
indicadores estabelecidos pela Universidade.

9/10

Cria, com auxílio de todos os funcionários que coordena, ambiente de envolvimento e
participação nos projetos da Universidade, lidando com as diﬁculdades de maneira
estruturada e mobilizando o engajamento dos proﬁssionais.
Estabelece parcerias com outras instituições para a implementação de projetos de
responsabilidade socioambientais que estejam alinhados aos objetivos gerais da
Universidade.

ANEXO V
CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

LEGENDA PARA DEFINIÇÃO DA EXIGÊNCIA
DOS CONHECIMENTOS NOS NÍVEIS:
BÁSICO

Duas possibilidades: – demonstra ter noções do conhecimento em
questão (treinamento mínimo) ou de possuir o conhecimento em
consolidação,

necessitando

de

orientação

de

proﬁssionais

mais

experientes.
PROFICIENTE

É o nível suﬁciente para que o colaborador possa utilizar o conhecimento
em suas atividades cotidianas, com independência.

AVANÇADO

Demonstra possuir profundidade no conhecimento, o que lhe confere a
possibilidade de realização de melhorias/ inovações nos processos.

REFERÊNCIA

É referência no conhecimento em questão para outros proﬁssionais/ meio
proﬁssional externo, não só no momento atual quanto em suas tendências
e “estado da arte”. Pode aplicar-se a um pequeno número de pessoas na
organização, ou eventualmente, não aplica.

Níveis

Conhecimentos Complementares
Conhecimentos Conhecimentos

Principais

Regulamentação

Programas de

da USP:

sobre a

procedimentos

e preceitos

Responsabilidade

no

geral (como

histórico,

Unidade/

da Instituição

legais

Socioambiental

Trabalho

funciona

estrutura

Órgão

relacionados a

pertinentes a

minha

sua atividade

sua área de

carreira, como

atuação

consigo verba

organizacional,
missão e

Segurança Administração

valores,

e orçamento

objetivos

etc.)

estratégicos,
regimento,
padrões e
processos
10

Referência

Referência

Referência
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9

Avançado

Avançado

Avançado

Avançado

Avançado

Avançado

Avançado

8

Avançado

Avançado

Avançado

Avançado

Proﬁciente

Avançado

Proﬁciente

7

Proﬁciente

Proﬁciente

Avançado

Proﬁciente

Proﬁciente

Proﬁciente

Proﬁciente

6

Básico

Proﬁciente

Proﬁciente

Proﬁciente

Básico

Proﬁciente

Proﬁciente

5

Básico

Básico

Proﬁciente

Básico

Básico

Básico

Proﬁciente

4

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico

3

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico

2

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico

1

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico

ANEXO VI
TABELA DE VENCIMENTOS
PROGRESSÃO HORIZONTAL
PROGRESSÃO

Níveis de

VERTICAL

Faixas, com graus

Complexidade

Grupos

A

B

C

D

1

B1 A

B1 B

B1 C

B1 D

-

-

B1

2

B2 A

B2 B

B2 C

B2 D

-

-

B2

3

T1/B3 A

T1/B3 B

T1/B3 C

T1/ B3 D

-

T1

B3

4

T2/B4 A

T2/B4 B

T2/B4 C

T2/B4 D

-

T2

B4

5

T3/B5 A

T3/B5 B

T3/B5 C

T3/B5 D

-

T3

B5

6

S1/T4 A

S1/T4 B

S1/T4 C

S1/T4 D

S1

T4

-

7

S2/T5 A

S2/T5 B

S2/T5 C

S2/T5 D

S2

T5

-

8

S3 A

S3 B

S3 C

S3 D

S3

-

-

9

S4 A

S4 B

S4 C

S4 D

S4

-

-

10

S5 A

S5 B

S5 C

S5 D

S5

-

-

Salário de ingresso (concurso público): Básico – B1 no nível de complexidade 1;
Técnico – T1 no nível de complexidade 3; Superior – S1 no nível de complexidade 6
CORRESPONDÊNCIA TABELA ATUAL / NOVA
Níveis de
Complexidade

1

2

Graus
A

B

C

Básico I-G a I K Básico II-F, II-G, Básico II-H, II-

D
Básico II-J e

-

-

B1

Básico III-K

-

-

B2

Técnico II-G e

-

T1

B3

e II-A a II-E

III-A e III-B

I, III-C e III-D

III-E

Básico II-K, III-F

Básico III-H

Básico III-I e

e III-G
3

Grupos

Técnico I-A a IJ e II-A a II-D

III-J
Técnico I-K e II- Técnico II-F e
E
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5

Técnico II-H e

Técnico II-I, IIJ,

III-C

III-D e III-E

Técnico III-H

Técnico III-I

Técnico II-K
e
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Técnico III-G

-

T2

B4

-

-

T3

B5

S1

T4

-

S2

T5

-

III-F

Técnico III-J
e III-K

6

7

Superior I-A a I-

Superior I-J, II-

Superior I-K,

Superior II-G e

I e II-A a II-D

E e III-A

II-F e III-B

III-C

-

Superior II-H e

Superior II-I

Superior II-J e

III-D
8

-

e

Superior II-K e

III-E

III-F

Superior III-H

Superior III-I

S3

-

-

III-G
9

-

Superior III-J

Superior III-K

-

S4

-

-

10

-

-

-

-

S5

-

-

ANEXO VII
JORNADAS DE TRABALHO
Fica estabelecida a jornada de trabalho dos servidores técnicos e administrativos da Universidade em 40 horas
semanais:

Grupo

Jornada

Vencimento

Básico

40

Correspondente ao Básico – B1 A da Tabela de Vencimentos

Técnico

40

Correspondente ao Técnico – T1 A da Tabela de Vencimentos

Superior

40

Correspondente ao Superior – S1 A da Tabela de Vencimentos

Excetuam-se as funções abaixo relacionadas, cujas jornadas passam a ser estabelecidas conforme segue:

Grupo
-

Função

Jornada

Vencimento

Locutor/Operador

30

Integral, correspondente ao Técnico

Programador Musical

30

Técnico de Enfermagem

36

Técnico de Enfermagem do Trabalho

36

Técnico em Radiologia

24

Grupo
Superior

Função

– T1 A da Tabela de Vencimentos.

Jornada

Vencimento

Assistente Social

30

Integral, correspondente ao Superior

Cirurgião Dentista

24

Concertino

30

Copista e Arquivista Musical

30

Enfermeiro

36

Enfermeiro do Trabalho

36

Fisioterapeuta

30
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30

Jornalista

30

Médico

24

Médico do Trabalho

24

Orientador de Estruturação Musical e

30
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Técnica Vocal
Pianista/Cravista

30

Produtor de Rádio

30

Regente Assistente

30

Regente Titular e Diretor Artístico

30

Segundo Solista

30

Terapeuta Ocupacional

30

Violino Spalla

30
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D.O.E.: 17/12/2010

RESOLUÇÃO Nº 5888, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 2010
(Revoga a Resolução nº 3168/1986)
Baixa o Regimento da Procuradoria Geral da Universidade de São Paulo.
O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais, nos termos do art 42 do
Estatuto da USP, e tendo em vista o deliberado pelo Conselho Universitário, em sessão de 14 de
dezembro de 2010, baixa a seguinte
RESOLUÇÃO:
Artigo 1º – Fica aprovado o Regimento da Procuradoria Geral da Universidade de São Paulo – PG
USP, que com esta baixa.
Artigo 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições
em contrário, em especial a Resolução nº 3168/86 (Proc. 10.1.31554.1.8).
Reitoria da Universidade de São Paulo, 16 de dezembro de 2010.
JOÃO GRANDINO RODAS
Reitor
RUBENS BEÇAK
Secretário Geral

REGIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – PGUSP
Artigo 1º – O presente Regimento dispõe sobre a forma de organização da Procuradoria Geral da
Universidade de São Paulo, seus órgãos e suas competências.
TÍTULO I
DA COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA GERAL
Artigo 2º – Compete à Procuradoria Geral:
I – representar, judicial e extrajudicialmente, a Universidade, quando esta figurar como autora, ré,
opoente, interveniente, assistente ou interessada, sempre que assim exigir o interesse da autarquia,
podendo atuar independentemente de procuração, em qualquer local, órgão, instância ou Tribunal;
II – exercer funções de consultoria, assessoria e assistência jurídica aos órgãos da Universidade;
III – atuar, em nome da Universidade e dos órgãos que integram sua estrutura, nos processos,
procedimentos ou inquéritos instaurados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, assim como nas demais instituições da natureza, existentes
na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios;
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucaono5888de16dedezembrode2010
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IV – elaborar informações em Mandado de Segurança, individual ou coletivo, e analisar a postura a ser
adotada pela Universidade nas ações populares, nas ações civis públicas ou nas autuações feitas por
instâncias administrativas;
V – zelar pela regularidade dos atos praticados pela Universidade e pela observância dos princípios
afetos à Administração Pública;
VI – analisar convênios, acordos e contratos em geral a serem firmados com entidades externas,
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, inclusive os decorrentes de licitação;
VII – opinar nos processos relativos à alienação, concessão, permissão ou autorização de uso dos
bens da Universidade, assim como em todos os processos que envolvam transigência dos interesses
da Universidade;
VIII – proceder à análise jurídicoformal dos processos de natureza disciplinar;
IX – promover a unificação da jurisprudência administrativa, propondo a edição de Pareceres
Normativos ou Súmulas Administrativas;
X – a iniciativa de Resoluções e Portarias que disponham sobre a organização de seus serviços;
XI – propor a distribuição de empregos e a criação de funções em comissão necessários para o
cumprimento de suas funções.
Artigo 3º – No exercício de suas atribuições, a Procuradoria Geral poderá requisitar documentos, fazer
e requerer diligências, além de solicitar informações e esclarecimentos às Unidades e órgãos da
Universidade, que deverão ser atendidos no prazo fixado.
Artigo 4º – O assessoramento e a assistência precipuamente destinados ao atendimento do Reitor e
dos órgãos centrais, inclusive os colegiados, poderão, na medida da disponibilidade da Procuradoria
Geral, ser ampliados para o atendimento direto das Unidades e demais órgãos da Universidade.
TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL E DO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES
CAPÍTULO I
DO CORPO JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL
Artigo 5º – Os trabalhos da Procuradoria Geral são desenvolvidos por seu corpo jurídico, constituído
por:
I – Procurador Geral;
II – Procuradores Chefes;
III – Procuradores Assessores;
IV – Procuradores Assistentes;
V – Procuradores;
VI – estagiários da área jurídica.
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SEÇÃO I
DO PROCURADOR GERAL
Artigo 6º – O Procurador Geral, órgão máximo da Procuradoria Geral, será escolhido pelo Reitor entre
advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, e exercerá suas funções em comissão.
Parágrafo único – O Procurador Geral indicará até três substitutos, dentre os Procuradores Chefes,
estabelecendo a ordem de substituição.
Artigo 7º – Compete ao Procurador Geral:
I – dirigir a Procuradoria e superintender todos os serviços jurídicos e administrativos;
II – despachar diretamente com o Reitor;
III – zelar pelo cumprimento das atividades indicadas no art 2º;
IV – propor a decretação da nulidade ou a revogação de atos dos órgãos universitários,
encaminhando, quando for o caso, a matéria para decisão do Reitor;
V – receber citações, intimações e notificações nas ações propostas em face da Universidade,
podendo delegar tal competência às Procuradorias da área judicial;
VI – autorizar o reconhecimento da procedência do pedido, desistir, transigir, fazer acordo, firmar
compromisso nas ações em que a Procuradoria Geral esteja no exercício da representação judicial,
submetendo a matéria à decisão da Comissão de Legislação e Recursos, quando não estiver dentro
do limite de sua alçada;
VII – autorizar a propositura de ação judicial; dispensála ou desistir de medida em andamento, ouvida
a Comissão de Legislação e Recursos, quando, pela análise técnica, ficar demonstrada a
improbabilidade de ganho de causa ou estiver caracterizada, em razão do valor, desproporção entre o
custo e o benefício a ser alcançado;
VIII – autorizar parcelamento de débitos ou dispensa de cobrança, inclusive em execução, dentro dos
limites de alçada fixados pela Comissão de Legislação e Recursos, presentes os requisitos legais;
IX – dispensar a interposição de recursos perante o Poder Judiciário ou instâncias administrativas,
podendo delegar tais atribuições para os Procuradores Chefes;
X – declarar, após exame técnico, a regularidade formal das averiguações feitas em processos
administrativos disciplinares, podendo delegar a atribuição ao Procurador Chefe competente pela área
disciplinar, exceto quando a pena a ser aplicada for da competência do Reitor ou de órgãos vinculados
à Reitoria;
XI – editar Pareceres Normativos e, mediante aprovação do Reitor, baixar Súmulas de Jurisprudência
Administrativa para conferir uniformidade à orientação jurídiconormativa da Universidade;
XII – propor ao Reitor a criação e a extinção de cargos, empregos e funções para os setores da
Procuradoria Geral e supervisionar os trabalhos de concurso, que poderão ser realizados por empresa
contratada;
XIII – autorizar a realização de despesas e a compra de material permanente, podendo delegar, por
Portaria e com indicação de alçada, o encargo aos Serviços Administrativos;
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XIV – estabelecer as áreas de atuação de cada Procuradoria, indicando o Procurador Chefe
respectivo, bem como seu substituto;
XV – determinar o setor de lotação de Procuradores, servidores técnicoadministrativos e estagiários.
SEÇÃO II
DOS PROCURADORES CHEFES
Artigo 8º – Compete aos Procuradores Chefes a direção das Procuradorias, que serão divididas nas
diversas áreas do conhecimento jurídico, de acordo com as necessidades do serviço e segundo a
modalidade de atuação, judicial, consultiva e de procedimentos disciplinares.
Parágrafo único – As áreas de atuação, judicial, consultiva e de procedimentos disciplinares poderão
subdividirse em seções e poderão ser criados órgãos anexos para custódia e acompanhamento dos
respectivos processos.
SEÇÃO III
DOS PROCURADORES ASSESSORES
Artigo 9º – Cabe aos Procuradores Assessores prestar assessoria direta ao Procurador Geral
precipuamente em relação a assuntos externos.
Parágrafo único – Haverá, obrigatoriamente, uma assessoria para cuidar de assuntos relativos ao
Ministério Público do Estado de São Paulo e ao Ministério Público do Trabalho, além de outra para
cuidar de assuntos relativos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sem prejuízo de cada uma
delas, respectivamente, acompanhar matérias em órgãos de idêntica natureza existentes em outras
esferas da Federação.
SEÇÃO IV
DOS PROCURADORES ASSISTENTES
Artigo 10 – Os Procuradores Assistentes, além das atribuições rotineiras, prestarão apoio direto ao
Procurador Geral, podendo serlhes incumbido, na capital ou no interior, o acompanhamento e a
resolução de assuntos de interesse das Unidades e órgãos da Universidade.
SEÇÃO V
DOS PROCURADORES
Artigo 11 – Aos Procuradores, como órgãos de execução da Procuradoria Geral, incumbe o
desenvolvimento das atividades previstas no art 2º deste Regimento.
Artigo 12  Os Procuradores ficarão lotados no órgão jurídico central, mas poderão, mediante
autorização do Procurador Geral, respeitadas as regras de classificação no edital de concurso de
ingresso, desempenhar suas funções em outros órgãos da Universidade, na capital ou no interior, e, no
exercício dessas funções, deverão prestar obediência às diretrizes, orientações e normas definidas
pela Procuradoria Geral.
SEÇÃO VI
DOS ESTAGIÁRIOS
Artigo 13 – Os estagiários da área jurídica ficarão vinculados aos Procuradores Chefes, e prestarão
apoio ao trabalho interno e externo dos Procuradores de cada Procuradoria, devendo a Procuradoria
Geral resguardar o cumprimento das finalidades de formação acadêmicoprofissional, próprias do
estágio.
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Parágrafo único – Nos campi do interior, tais estagiários ficarão vinculados aos Procuradores, de
acordo com a organização interna de cada escritório regional.
CAPÍTULO II
DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS NOS CAMPI DO INTERIOR
Artigo 14 – Os Procuradores lotados no interior darão atendimento aos órgãos e Unidades dos
respectivos campi e terão a atribuição de responder pelos serviços designados e delegados pelo
Procurador Geral.
Parágrafo único – A delegação de resolução direta de matérias aos Procuradores em exercício no
interior obedecerá a critérios de mérito e de alçada.
Artigo 15 – Os escritórios regionais da Procuradoria Geral poderão ser divididos em Procuradorias e
subdivididos em seções, de acordo com as necessidades e a evolução do serviço.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICOADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL
SEÇÃO I
DO SERVIÇO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO
Artigo 16 – O Serviço de Biblioteca e Documentação será diretamente subordinado ao Gabinete do
Procurador Geral e será dirigido por servidor de carreira da Universidade.
Parágrafo único – O Diretor do Serviço será de livre designação pelo Procurador Geral entre
servidores, portadores da habilitação em Biblioteconomia, admitido no quadro de carreira da
Universidade para o desempenho de funções de tal natureza.
Artigo 17 – Compete ao Serviço de Biblioteca e Documentação:
I – requisitar a compra de livros, revistas, periódicos e impressos, próprios ao acervo jurídico,
providenciar seu tombamento e zelar por sua guarda e conservação;
II – organizar e registrar a legislação, a jurisprudência e os documentos elaborados pela Procuradoria
Geral e pelas comissões centrais do Conselho Universitário, bem assim realizar pesquisas em apoio
às atividades da área jurídica;
III – controlar e dar suporte de manutenção na área de informática do Serviço de Biblioteca e cadastrar
os documentos gerados na Procuradoria Geral no Sistema informático próprio;
IV – realizar a interação e o intercâmbio com organizações congêneres, principalmente aquelas
direcionadas para a área jurídica.
Parágrafo único – O funcionamento do Serviço de Biblioteca e Documentação poderá ser dividido em
seções, de acordo com a natureza e necessidade de serviço.
SEÇÃO II
DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Artigo 18 – A Diretoria de Serviços Administrativos ficará encarregada da execução de todos os
serviços administrativos da Procuradoria Geral e será dirigida por um servidor de carreira da
Universidade, de livre designação pelo Procurador Geral.
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Parágrafo único – O funcionamento da Diretoria de Serviços Administrativos poderá ser dividido em
seções, de acordo com a necessidade de serviço.
Artigo 19  Compete à Diretoria de Serviços Administrativos:
I – registrar e controlar a entrada, movimentação interna e saída de processos, ofícios, documentos e
papéis;
II – controlar a frequência e o local de lotação dos servidores administrativos da Procuradoria Geral,
exceto aqueles vinculados diretamente ao Procurador Geral, aos Procuradores Chefes e ao Serviço de
Biblioteca e Documentação;
III – organizar a escala de férias dos servidores administrativos e acompanhar os registros de
afastamento e licença;
IV – apoiar o Procurador Geral na organização e acompanhamento de escalas de férias, afastamento e
gozo de licenças dos Procuradores;
V – controlar as compras, o almoxarifado, a guarda e o inventário de bens patrimoniados, além de
requisitar e acompanhar os serviços de manutenção e conservação;
VI – supervisionar as atividades de transporte com veículos oficiais e demais meios de transporte;
VII – supervisionar as atividades de reprografia.
SEÇÃO III
DA ASSISTÊNCIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA
Artigo 20 – O Gabinete do Procurador Geral contará com Assistentes Técnicos de Direção que serão
encarregados da gerência dos sistemas informáticos próprios aos trabalhos da Procuradoria Geral e
do apoio ao desenvolvimento das atividades do Procurador Geral.
SEÇÃO IV
DOS ESTAGIÁRIOS DAS ÁREAS TÉCNICAS
Artigo 21 – Os estagiários de outras áreas do conhecimento prestarão auxílio nas atividades de cunho
técnicoadministrativo desempenhadas pelos órgãos previstos nas seções precedentes deste capítulo.
TÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DA CARREIRA DE PROCURADOR
SEÇÃO I
DO INGRESSO
Artigo 22 – O ingresso na carreira de Procurador da Universidade darseá por concurso público
específico, de provas e títulos, para preenchimento de vaga correspondente a emprego público, regido
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Parágrafo único – A Procuradoria Geral da USP determinará os critérios segundo os quais deverá ser
realizado o certame.
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SEÇÃO II
DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES
Artigo 23 – A nomenclatura Procurador, específica de estruturas jurídicas permanentes da
Administração Pública, e as vantagens de natureza pecuniárias atualmente asseguradas pelas normas
da Universidade, ou que venham a ser concedidas aos membros da Procuradoria Geral, são próprias
do pessoal em exercício de atividades jurídicas neste órgão, na capital e no interior.
Artigo 24  O Procurador designado para funções em comissão, ocupante de emprego público,
permanecerá vinculado ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho e passará a fazer jus à
gratificação de representação e a outros direitos atribuídos à função que venha a desempenhar.
Parágrafo único – O Procurador de que trata este artigo, participará regularmente do processo de
avaliação de desempenho e de evolução na carreira, observadas as normas da Universidade sobre a
matéria.
SEÇÃO III
DO CONCURSO DE REMOÇÃO
Artigo 25 – Havendo vagas de Procurador nas diversas Procuradorias ou nos escritórios regionais,
caberá ao Procurador Geral realizar, antes do início do exercício de novos Procuradores, concurso de
remoção entre os membros concursados já em exercício.
§ 1º – O concurso de remoção será instituído por Portaria do Procurador Geral e dependerá de
inscrição dos Procuradores interessados.
§ 2º – O concurso de remoção obedecerá ao critério de maior tempo de efetivo exercício na função de
Procurador, funcionando como critério de desempate a classificação no concurso de ingresso.
Artigo 26 – Os prazos de remoção, bem como outros critérios tendentes a suprir lacunas no
procedimento acima descrito, serão estabelecidos em Portaria específica do Procurador Geral e no
respectivo edital de convocação dos interessados.
CAPÍTULO II
DAS FUNÇÕES EM COMISSÃO
Artigo 27  As funções em comissão da Procuradoria Geral serão exclusivamente destinadas a
Direção, Chefia, Assessoria e Assistência, sob o regime estatutário.
Artigo 28 – O Procurador ocupante exclusivamente de função em comissão de direção, chefia,
assessoria e assistência fará jus, além da gratificação de representação, ao adicional referente à verba
honorária.
Artigo 29 – O servidor designado para funções em comissão, ocupante de emprego público,
permanecerá vinculado ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho e passará a fazer jus à
gratificação de representação e a outros direitos atribuídos à função que venha a desempenhar.
Parágrafo único – O servidor de que trata este artigo participará regularmente do processo de
avaliação de desempenho e de evolução na carreira, observadas as normas da Universidade sobre a
matéria.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
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Artigo 30 – Enquanto não for destinada à Procuradoria Geral dotação orçamentária e recursos
financeiros próprios, as Coordenadorias dos respectivos campi prestarão apoio de infraestrutura para o
funcionamento dos escritórios e, mediante acordo com o ViceReitor Executivo de Administração e o
Procurador Geral, suportarão as despesas que forem necessárias, condicionadas a reembolso
mediante transferência, observados os procedimentos de contabilidade.
Artigo 31 – Os órgãos da atual estrutura da Procuradoria Geral permanecem com a mesma
denominação e atribuições, assim como ficam mantidas as funções gratificadas atualmente existentes.
Parágrafo único – A alteração de nomenclatura dos órgãos que compõem a Procuradoria Geral, a sua
reorganização, a criação, transformação, extinção de órgãos e de funções gratificadas serão feitas por
Resolução do Reitor, após aprovação da Comissão de Orçamento e Patrimônio.
Artigo 32 – A Seção de Acompanhamento dos Feitos Judiciais (SCAFJUD) permanecerá com suas
atribuições atuais até que sejam criados os órgãos mencionados no parágrafo único do art 8º,
observado o procedimento previsto no parágrafo único do art 31.
Artigo 33 – A atual Seção de Registro e Arquivos fica transformada em Serviço de Biblioteca e
Documentação.
Artigo 34 – A função de Procurador Chefe fica transformada na função de Procurador Geral,
assegurados os mesmos direitos e vantagens.
Artigo 35 – As funções de Procurador Subchefe ficam transformadas nas funções de Procurador
Chefe, mantido o mesmo percentual da gratificação de representação.
Artigo 36 – Para fins do quanto disposto no § 2º do art 25, considerarseá também o tempo de efetivo
exercício na função de Advogado da USP.
Artigo 37 – As funções em comissão de Procurador, vinculadas ao regime estatutário, e as funções de
Advogado, vinculadas ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, reservadas para extinção, por
força da Portaria GR nº 4797, de 02 de agosto de 2010, continuam, até a vacância, regidas pelas
mesmas regras que lhes são aplicáveis, mantidos os direitos de seus ocupantes, de cunho trabalhista
e previdenciário.
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RENATA NAZARET ALVES; 25860121-8- SP / 01038877; RICARDO DE
GUSMAO COSTA; 19177996- SP / 01106511; RITA DE CASSIA GUIDA;
18940685- SP / 01076124; ROBERTA UGEDA SOARES; 204762558- SP /
02022664; RODRIGO ALVES LINHARES; 2183042- PA / 01007475;
ROSALI MIRANDA FERREIRA; 18931078- SP / 01045903; ROSANGELA
GUEIROS DE AMORIM; 20344937X- SP
Sala: 012
Cargo: 468 - Psicólogo
Inscrição; Nome; Documento
01099809; ROSELI APARECIDA GONCALVES DE AMORIM; 16504849- SP /
01111566; ROSELI TRINDADE; 17444776X- SP / 01020099; ROSEMARI
DE JESUS SANTOS; 184228657- SP / 02005417; ROSICLEIDE JATOBA
CRUZ VALADAO; 281341734-X- SP / 02030861; SAMUEL RIBEIRO DA
SILVA; 21615261-6- SP / 01040286; SANDRA VIEIRA BARROS;
200138212- SP / 01067583; SHEILA DOS SANTOS; 223803583- SP /
01099680; SILVANA ASSUNTA SCARPITTA; 17580809 / 01024450;
SIRLEI DA SILVA POVEDA; 7157198- SP / 01002228; SOLANGE
FRANCISCO DE ASSIS; 126989825- SP / 02015692; SOLANGE VERONEZ
DAMINELLO; 15966191-2- SP / 01106970; SONIA APARECIDA
OLIVEIRA; 215893645- SP / 02007100; SUELI MOLERO GAVILAN;
4676112-3- SP / 02021811; TEREZA CRISTINA SHOJI GONCALVES;
22.943.410-1- SP / 02016877; VALDECIR GALVANI DE OLIVEIRA;
12770495- SP / 01097814; VALDETE FIALHO DE SOUSA; 129401791SP / 01083732; VALQUIRIA RODRIGUES DA SILVA; 242813355- SP /
01091000; VANESSA DO CARMO CALABREZ; 264787912- SP / 02006715;
VANIA VENDRAMINI; 17734320-5- SP / 01060538; VELEDA SANTANA;
16538366- SP / 01021630; VERA LUCIA DOS SANTOS A M DOS SANTOS;
11170926X- SP / 01068962; VITAL BRASIL XAVIER DA SILVA;
179591496- SP / 02005794; WILSON ROBERTO BARTHIMAN; 14586620SP / 01011472; YOKICO SHIMABUKURO; 7368141- SP
Sala: 013
Cargo: 469 - Psicólogo
Inscrição; Nome; Documento
02010470; ALINE CRISTINA RODRIGUES; 8809286- MG / 02030012;
ANA LUCIA BATISTA; 15420557- SP / 01068636; ANA MARIA
GONCALVES FONTES; 7580942- SP / 01079956; ANAMARIA DE SIMONE
GONZALEZ; 246105082- SP / 02002760; ARNALDO MUNIZ; 14984866-3SP / 02015480; CRISTIANO BRAUNE WIIK; 36.513.249-4- SP /
01044893; DANIELI JULIANO DE SOUZA; 274567131- SP / 02004232;
DENISE PONCE ROCHA; 21692358-X- SP / 01044648; ELAINE BORGHI
ABDO AGAMME; 99450422- SP / 02017482; ELAINE DOS SANTOS DA
SILVA; 36342141-5- SP / 01068687; ELIZETE FERRAREZE MENDES;
52470167- SP / 01074741; FABIOLA CARLA EDEN; 20217667- SP /
02017032; FAIHRA BEIRIGO; 27.035.401-3- SP / 02007258; GISELDA
LOPES DE AQUINO; 295552797- SP / 01068644; ISILDA GONCALVES
FONTES; 8573138- SP / 01068679; IZIDE DENISE LEBER; 4978480SP / 01005243; KARINA KIILL; 244983586- SP / 02019116; LAURA
WASSERMANN CHAMMAH; 3746193- SP / 01015605; LEONTINA DE
AZEVEDO CORREA; 11583364X- SP / 01074750; LILIAN CRISTINA DA
SILVA; 2131739301- SP / 02005409; LUCIANA CESPEDES RODRIGUES;
26828201-8- SP / 01044630; LUCIMARA BORGHI ABDO AGAMME;
15926744- SP / 01012150; MAGDA SOLANGE GRECCO TEIXEIRA;
78471503- SP / 01057065; MARIA CRISTINA NOVAES ROSA;
193457702- SP / 01091891; MARIA REGINA DA SILVA; 11037521- SP
/ 01092456; MARISA DE TOLEDO PIZA; 3965924- SP / 01001191;
MARLENE RAMOS; 16715985- SP / 01079964; MYRIAN D ABREU REGINA;
251161092- SP / 02001950; PATRICIA DE ALMEIDA DIAS MIRANDA;
27924928-7- SP / 02015501; PATRICIA PENTEADO MASCARENHAS
DANTAS; 10556683-4- SP / 02025825; PRISCILA CAVALCANTI JARDIM;
28195006-4- SP / 01044885; ROSANA INEZ GONCALVES; 296712437 /
02000504; SILVIA ELIANA PALMA; 8586038- SP / 02010682; SUMAIRA
ABRAO ALEM; 17616137- SP / 02027895; TANIA REGINA GUILHERME
GAMA; 18374626- SP / 01037021; THAIS THENN DE BARROS;
249139777- SP / 02000296; TRIANA PORTAL; 2117227812- SP /
02014971; VANESSA GONCALVES DOS SANTOS; 19.235.249- SP

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
São Paulo, 17 de maio de 2002
Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - Febem/SP
Comissão Especial para o Concurso Público da
Febem/SP

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DESPACHO DO DIRETOR, de 15/05/2001
Homologando o processo seletivo para a função de
Técnico de Apoio a Eventos, conforme, Edital HRAC
020/2002 de Resultado Final/Classificação.
EDITAL HRAC 021/2002
CONVOCAÇÃO
O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais
da USP convoca a Srª Ana Lucia Pires de Mello a comparecer ao Serviço de Pessoal do Hospital de Reabilitação de
Anomalias Craniofaciais, sito à rua Silvio Marchione 3-20
Vila Universitária - Bauru, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
partir de 23/05/2002, das 8h às12h e das 14h às 17h, munido de todos os documentos para dar andamento à sua contratação pelo Regime CLT, conforme Editais 014/2002 e
020/2002, de Abertura de Processo Seletivo e Convocação
para as Provas e de Resultado Final/Classificação, respectivamente, para a função de Técnico de Apoio a Eventos.

REITORIA
COORDENADORIA DE
ADMINISTRAÇÃO-GERAL
Edital Seleção RH 66/2002
Convocação
A CODAGE da Reitoria da USP convoca o candidato: 1º
classificado Edivaldo Teles Lopes a comparecer ao Órgão
de Pessoal da Reitoria, sito à Rua da Reitoria, 109, no prazo
de 5 dias úteis, a partir de 20.05.2002, das 9 às 17 horas,
munido de todos os documentos para dar andamento à
sua contratação pelo Regime da CLT, conforme Editais
Seleção RH 31/2002 e 63/2002, de Abertura de Processo
Seletivo e Convocação para as Provas e de Resultado
Final/Convocação, respectivamente, para a função de Auxiliar de Manutenção.
Edital Seleção RH 67/2002
Convocação
A CODAGE da Reitoria da USP convoca o candidato: 1º
classificado Antonio Vitor Rosa a comparecer ao Órgão de
Pessoal da Reitoria, sito à Rua da Reitoria, 109, no prazo de
5 dias úteis, a partir de 20.05.2002, das 9 às 17 horas, munido de todos os documentos para dar andamento à sua contratação pelo Regime da CLT, conforme Editais Seleção RH
48/2002 e 61/2002, de Abertura de Processo Seletivo e Convocação para as Provas e de Resultado Final/Convocação,
respectivamente, para a função de Educador (CECAE - Programa de Conservação de Recursos Naturais).
EDITAL SELEÇÃO RH 68/2002
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO E CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
A CODAGE da Reitoria da USP torna público a abertura
de processo seletivo para 03 vagas e outras que forem surgindo de ANALISTA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. As inscrições serão realizadas no período de 20 a
24/05/2002 das 9 às 11h., sito à Praça 2 - Prof. Rubião Meira,
61 - Travessa C - Portão 18 do CEPEUSP - Cidade Universitária - Butantã.
1. A função será preenchida sob o Regime da CLT, em
jornada de trabalho de 40 horas semanais. O contrato de
trabalho será por tempo determinado ou por tempo indeterminado de acordo com a necessidade da Administração.
2. O salário inicial para o mês de abril/2002 é de: R$
1.914,65 o que corresponde a (Superior I A).
3. São algumas das atribuições da função:
- Desenvolve estudos com a finalidade de melhor atuação da organização do ponto de vista administrativo visando sempre a busca da eficácia e do desenvolvimento organizacional. Para isso requer um levantamento de dados,
que pode ser através de entrevista, questionários, e relatórios, para conhecer os procedimentos e técnicas utilizadas
e propor formas de modernizá-las, facilitando o desempenho das tarefas individuais e de grupos. Poderá propor a

partir do resultado da análise, treinamento e desenvolvimento de pessoas para melhor adaptação nos novos procedimentos. Acompanha a implementação das modificações sugeridas, permitindo que o pessoal de linha sinta-se
seguro com as modificações sugeridas e ao mesmo tempo
garantir que os resultados serão os esperados pelo novo
projeto. Nessa área pode-se estudar temas dos mais variados dentro da organização, dependendo do que é solicitado pelos seus administradores. Cuida da execução das atividades administrativas da área sob sua responsabilidade.
- Conhecimentos específicos na gestão de contratos de
serviços e de fornecimento de bens. Noções gerais sobre
licitações públicas. Conhecimento em microinformática,
especificamente em Excell, Word, Access. Planejamento e
coordenação de atividades, pessoas, grupos de trabalhos,
dentro da área específica de Contratos. Criatividade no processo de solução de problemas, objetivando atender às
necessidades da área com eficácia.
4. São condições para inscrição:
- Possuir o Ensino Superior completo.
- Possuir 18 anos completos no ato da inscrição.
5. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar:
- cédula de identidade;
- carteira profissional;
- título de eleitor;
- certificado militar (quando do sexo masculino);
- CIC (CPF);
- comprovante de escolaridade (cópia).
5.1 Caso o candidato já tenha sido funcionário desta
Universidade, apresentar declaração da Seção de Pessoal
da Unidade/Órgão que pertencia, contendo data e motivo
do desligamento.
5.2. De conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 683, de 18/09/92 ( art. 1º não serão reservadas
vagas para deficientes físicos, uma vez que o percentual de
vagas disponíveis não atinge o mínimo de 1 vaga.
6. Das Provas:
- Avaliação de Conhecimentos Específicos (eliminatória)
- Avaliação Psicológica (eliminatória) e
- Entrevista (eliminatória)
A Avaliação de Conhecimentos Específicos será realizada no dia 27.05.2002 as 09:00 horas, no Anfiteatro da
Geografia, sito a Av. Prof. Lineu Prestes, 338 - Cidade Universitária - Butantã.
7. Da Convocação para as Avaliações:
Os candidatos serão convocados para as diferentes
etapas da avaliação pelo Diário Oficial do Estado de São
Paulo, podendo ainda serem avisados por outros meios de
comunicação (telefone, carta, etc.).
8. Dos Resultados:
O resultado final/classificação será publicado no Diário
Oficial do Estado de São Paulo.
9. O processo seletivo terá validade de 1 ano a contar
da data de sua homologação, podendo, a critério da USP,
ser prorrogado por igual período.
10. São condições de admissão;
10.l . apresentar documentação pessoal completa, por
ocasião da convocação.
l0.2. estar apto no exame médico pré-admissional.
10.3. ser autorizada a acumulação caso exerça outro
cargo, emprego ou função pública (inclusive aposentadoria).
EDITAL SELEÇÃO RH 69/2002
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO E CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
A CODAGE da Reitoria da USP torna público a abertura
de processo seletivo para 01 vaga e outras que forem surgindo de ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS. As inscrições serão realizadas no período de 20 a 24/05/2002 das 9
às 11h., sito à Praça 2 - Prof. Rubião Meira, 61 - Travessa C Portão 18 do CEPEUSP - Cidade Universitária - Butantã.
1. A função será preenchida sob o Regime da CLT, em
jornada de trabalho de 40 horas semanais. O contrato de
trabalho será por tempo determinado ou por tempo indeterminado de acordo com a necessidade da Administração.
2. O salário inicial para o mês de abril/2002 é de: R$
1.914,65 o que corresponde a (Superior I A).
3. São algumas das atribuições da função:
- Realiza trabalhos de planejamentos, execução e controle de temas pertinentes à área de atuação, desenvolvendo sistemas de trabalhos e apresentando técnicas que permitam melhoria da atividade. Essa tarefa requer conhecimento profundo de técnicas e instrumentos modernos da
administração de recursos humanos, em qualquer tema,
permitindo aplicá-los, orientar a sua aplicação e avaliar
resultados. Elabora relatórios periódicos para um evento
específico ou para atuação dos setores. Examina processos
específicos de cada tema, dando pareceres técnicos e apresentando soluções que melhor atendam à questão, sempre
de acordo com leis e regulamentos pertinentes, bem como
com as políticas internas da organização. Conhece os problemas de recursos humanos da organização, podendo
participar de decisões de alta administração, quando solicitado.
- Com conhecimento da área de treinamento, envolvido com planejamento, aplicação, acompanhamento e avaliação de programas operacionais, técnicos e gerenciais,
visando o desenvolvimento profissional, a melhoria da
qualidade dos processos de trabalho e o aprimoramento de
produtos/serviços. Conhecimentos em Inglês, Qualidade e
Produtividade. Habilidades e Competências: visão estratégica e sistemática da área de RH, planejamento e organização, habilidade para o trabalho em equipe, habilidade de
comunicação verbal e escrita, habilidade de negociação,
bom relacionamento interpessoal, iniciativa para solução
de problemas, liderança.
4. São condições para inscrição:
- Possuir o Ensino Superior completo, específicos da
área.
- Possuir 18 anos completos no ato da inscrição.
5. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar:
- cédula de identidade;
- carteira profissional;
- título de eleitor;
- certificado militar (quando do sexo masculino);
- CIC (CPF);
- comprovante de escolaridade (cópia).
5.1 Caso o candidato já tenha sido funcionário desta
Universidade, apresentar declaração da Seção de Pessoal
da Unidade/Órgão que pertencia, contendo data e motivo
do desligamento.
5.2. De conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 683, de 18/09/92 ( art. 1º não serão reservadas
vagas para deficientes físicos, uma vez que o percentual de
vagas disponíveis não atinge o mínimo de 1 vaga.
6. Das Provas:
- Avaliação de Conhecimentos Específicos (eliminatória)
- Avaliação Psicológica (eliminatória) e
- Entrevista (eliminatória)
A Avaliação de Conhecimentos Específicos será realizada no dia 28.05.2002 as 09:00 horas, no Anfiteatro da
Geografia, sito a Av. Prof. Lineu Prestes, 338 - Cidade Universitária - Butantã.
7. Da Convocação para as Avaliações:

Os candidatos serão convocados para as diferentes
etapas da avaliação pelo Diário Oficial do Estado de São
Paulo, podendo ainda serem avisados por outros meios de
comunicação (telefone, carta, etc.).
8. Dos Resultados:
O resultado final/classificação será publicado no Diário
Oficial do Estado de São Paulo.
9. O processo seletivo terá validade de 1 ano a contar
da data de sua homologação, podendo, a critério da USP,
ser prorrogado por igual período.
10. São condições de admissão;
10.l . apresentar documentação pessoal completa, por
ocasião da convocação.
l0.2. estar apto no exame médico pré-admissional.
10.3. ser autorizada a acumulação caso exerça outro
cargo, emprego ou função pública (inclusive aposentadoria).
Edital Seleção RH nº 70/2002
Abertura de Processo Seletivo e Convocação para as
Provas
A Coordenadoria de Administração Geral da Reitoria
da USP torna público a abertura de processo seletivo para
o preenchimento de 11 vagas e outras que forem surgindo
para função de ADVOGADO II, distribuídas nos seguintes
campus:
* 1 vaga para o Campus de Bauru;
* 1 vaga para o Campus de Piracicaba;
* 1 vaga para o Campus de Ribeirão Preto;
* 1 vaga para o Campus de São Carlos e;
* 7 vagas para o Campus de São Paulo.
I - DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A função será preenchida sob o regime da CLT, em
jornada de 40 horas semanais e o contrato de trabalho será
por tempo determinado ou indeterminado, de acordo com
a necessidade da Administração.
2. O salário inicial, considerando-se o mês de
abril/2002, é de R$ 2.443,63, correspondente ao Superior IIA, da Carreira de Técnicos da USP.
3. A contratação será feita mediante processo classificatório dos candidatos habilitados em uma única fase, com
a aplicação de provas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Redação, todas de caráter eliminatório.
4. A realização do processo seletivo ficará a cargo do
Departamento de Recursos Humanos da Reitoria, a quem
caberá divulgar, com a necessária antecedência, a data e
local das provas, datas e formas de divulgação das listas de
convocados e todas as informações relacionadas ao processo.
5. São algumas atribuições da função:
Dentro do campo jurídico, várias são as áreas a serem
analisadas que requerem atenção do advogado: comercial,
administrativa, trabalhista, penal, entre outras. As leis em
cada um dos campos jurídicos devem ser tratadas e aplicadas aos problemas conforme eles se apresentam. Além
disso, há todo um conjunto de decretos, regulamentos e
portarias dos órgãos próprios governamentais que devem
ser analisados e considerados quando forem discutidas
questões a eles pertinentes. Há todo um estágio de pesquisa, seleção de textos e análise desses textos jurídicos, para
fundamentar legalmente as questões levantadas por indivíduos, grupos ou instituições. Os pareceres devem ser redigidos de forma clara, permitindo a leitura e entendimento
de leigos nos temas jurídicos, porém, sem perder sua configuração técnica. Qualquer documento extra, necessário
para instruir o processo, deverá ser providenciado, tais
como, certidões, escrituras, declarações, comprovantes.
Essa função tem por objetivo auxiliar Procuradores,
Diretores de Unidades de Ensino e Pesquisa, de Órgãos de
Integração, de Órgãos Complementares e Prefeitos dos
Campi a emitirem pareceres, a tomarem decisões administrativas com a adequada instrução e motivação, assim
como instruir processos judiciais e administrativos, por
meio de diligências junto aos Órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo ou da Administração Pública em Geral.
II - DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão realizadas no período de 20 a 29
de maio de 2002 e para inscrever-se, o interessado deverá
retirar, gratuitamente, no horário de expediente bancário,
somente nas agências do Banespa a seguir relacionadas, a
ficha de inscrição, juntamente com o boleto de pagamento.
São Paulo - Capital
* Agência Avenidas - Av. Paulista, 436
* Agência Consolação - Rua da Consolação, 2124/26
* Agência Santana - Rua Voluntários da Pátria, 1638
* Agência Vila Mariana - Rua Domingos de Moraes,
1471
* Agência Tatuapé - Av. Celso Garcia, 3863
* PAB Campus Cidade Universitária - Av.Prof. Luciano
Gualberto, s/nº
Bauru - PAB Campus USP
Piracicaba - PAB Campus USP
Pirassununga - PAB Campus USP
Ribeirão Preto - PAB Campus USP
São Carlos - PAB Campus USP
1.1. O candidato deverá apresentar a ficha de inscrição
inteiramente preenchida e assinada, efetuar o pagamento,
em dinheiro, da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00., a
título de ressarcimento de despesas com material e serviços, no horário de expediente bancário, em qualquer uma
das agências do Banespa, que deverá retê-la.para posterior
encaminhamento ao Departamento de Recursos Humanos
2. São condições para a inscrição:
* 3º Grau Completo em Direito com 2 anos de inscrição
definitiva na Ordem dos Advogados do Brasil;
* .possuir 18 anos completos no ato da inscrição;
* ser brasileiro;
* estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do Serviço Militar;
* não registrar incompatibilidades ou impedimento
para o exercício profissional da função pretendida;
* conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital.
3. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento
da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
4. Não serão aceitas inscrições por depósito em caixa
eletrônico, via postal, fac-símile, condicional e/ou extemporânea. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos o requisitos fixados, será ela
cancelada.
5. Será expressamente vedado ao candidato efetuar
mais de uma inscrição ao processo seletivo, sob pena de
serem anuladas todas as inscrições.
6. Não será aceito, em hipótese alguma, pedido de
alteração de inscrição, bem como não haverá devolução da
importância paga.
7. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição,
prova ou a contratação do candidato, desde que verificadas
falsidades de declarações ou irregularidades nas provas ou
documentos.
III - DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATO PORTADOR
DE DEFICIÊNCIA
1. De conformidade com o disposto no art. 1º da Lei
Complementar nº 683, de 18/09/92, será reservada 1 das
vagas para portador de deficiência,.a ser distribuída para o
campus de São Paulo.
1.1. Aos candidatos portadores de deficiência aplicamse, no que couber, a norma constante do Decreto Federal
nº 3298 de 20/12/99.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57D21.

APARECIDA RASTEIRO; 237619088 / 02002876; ELIZABETE PARTAMIAN
LOPES DE SOUZA; 142081693- SP / 02011140; FERNANDA MARA
FERRARESI; 23486515-5- SP / 01107810; FLORDELICE MAGNA
FERREIRA; 2050867108 / 01067079; GISELE PUGLIESSA ONEDA;
293569976- SP / 01091778; GISELE RIBEIRO BRAGA; M4666976- MG /
01091727; GISELLE CORREA DE CARVALHO; 815524- PI / 02027798;
GRAZIELLA MARIA ZOIRO; 22288513-0- SP / 02010330; HUMBERTO
PEREIRA LIMA; 18342049-4- SP / 01069004; ISA CHAVES ARRUDA
ALVES; 42036896 / 02004437; ISABEL CRISTINA SOUTO PATRONE;
29861689-0- SP / 01091794; IVANE CRUZ FLORES; 23576792X- SP /
02025302; JAIME HENRIQUE FELLER; 19508823-2- SP / 02018764;
KAREN MACIEL TOMAC DEGANI; 20268512-3- SP / 01005669; KELLEN
MARCAL DE JESUS; 243571513 / 02007312; LEDA CRISTINA MARQUES
AVILA; 6801861-7- PR
Sala: 007
Cargo: 467 - Psicólogo
Inscrição; Nome; Documento
02013118; LUCYMARA PACHECO PRINCIPE ALCALA; 20214869-5- SP /
01056450; LUIS FERNANDO BATTISTINI; 6807856- SP / 02024730;
MARCIA ALVES DE FREITAS ZIMERMAM; 19520713- SP / 02005891;
MARCIA CRISTINA NUNES; 28462282-5- SP / 01107860; MARGARETE
ZAGO SIMPLICIO; 227616406- SP / 02013240; MARIA AMALIA
CELESTINO MACEDO DE ALMEIDA; 5.671.629- SP / 01097938; MARIA
APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS; 215717855- SP / 01027395; MARIA
ESTELINA ALVES DO SACRAMENTO; 168584621- SP / 02015242; MARIA
LETICIA DE OLIVEIRA REIS LAURINO; M-6063025- MG / 02002434;
MARIA ODETE RAMOS DOS SANTOS GALLARDO; 5646827- SP / 02027020;
MARIANGELA CIRIOSA; 16602374- SP / 02012464; MARISA APARECIDA
ALVES CEZAR DE CARVALHO; 9.710.004- SP / 01068997; MELINA CURY
HADDAD; 27759893X- SP / 01038958; NADYR MARIA FERRAZ BUENO DOS
REIS; 21574707- SP / 01067958; PATRICIA CATIA RODRIGUES SILVA;
17460373- SP / 02007436; PATRICIA LEITE CASTRO VICENTE;
21234442-0- SP / 01106414; PATRICIA MARCONDES; 183034338- SP /
02029669; PAULA HAYASI PINHO; 24355008-X- SP / 01007866;
RENATO SALLES FRAGOSO; 3789763- SP / 01068946; RITA DE CASSIA
BARRETO C DE P FERNANDES; 151928848- SP / 02018330; ROMILDA
COSTA BARRETO; 206691269- SP / 01107828; ROSA DE FREITAS LUZ;
65839407- SP / 02005700; ROSELI DA SILVA; 28518127-0- SP /
01067931; ROSIMEIRE MARIA REIS; 174612114- SP / 01091840;
SANDRA REGINA ESTACIO DE SOUZA; 11487590X- SP / 01091565;
SILVANA CAMPOS BARROS SOUZA MORAES; 7408172- SP / 01091883;
SUELY MARIA DOS SANTOS; 18066363- SP / 02030667; TANIA
APARECIDA FERREIRA; 10576144- SP / 01001353; TANIA REGINA
SPINELLI ROMERA; 17274036- SP / 01091743; VALERIA CERBONCINI;
7139953 / 01044907; VANESSA STOCKLER DE LIMA; 245869852- SP /
01091832; WANESSA MARTINS DE OLIVEIRA REIS; 221641877
Sala: 008
Cargo: 468 - Psicólogo
Inscrição; Nome; Documento
01002937; ADRIANA DE JESUS DA SILVA; 250678159- SP / 01099728;
ADRIANA RODRIGUES SANTANA; 229632294- SP / 01055046; AFRA
FERNANDES ALVES; 279950391- SP / 02005719; ALEKSANDRA VILELA
DE BRITO; 29564026-1- SP / 02012227; ALESSANDRA RUIVO JACOB;
23232837-7- SP / 02005751; ALINE ALEIXO; 16739480- SP /
01099639; ANA FRANCISCA DE CAMARGO; 9029435X- SP / 01091611;
ANA MARIA HERCULANO RAMOS; 239565976- SP / 02022583; ANA PAULA
PINTO MARTINS; 20920795-4- SP / 01007769; ANA PAULA
SCALAMBRINO MAROTTO; 19247696- SP / 01076248; ANA ROSA
DETILIO; 18281089- SP / 01076116; ANDRE LUIZ GARCIA; 16664239SP / 01097717; ANDREA APARECIDA ALKIMIN; 218940816- SP /
02012987; ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA; 18278764-3- SP /
01099574; APARECIDA DE PAULA TAVARES; 217746925- SP /
01052446; ARIADINE BENETON DE CAMPOS; 9101392- SP / 02003171;
ARISMALDA PEREIRA ASSUNCAO; 7.116.512.5- SP / 01086405; ARTUR
ALVES DE OLIVEIRA CHAGAS; 2380562- SP / 02022435; AURELIA
EDIODATO ALVES DA SILVA; 19764710-8- SP / 02007371; BRIGIDA DE
CASSIA CHAVES; 24798237-4- SP / 01046900; CARLOS YATSUTOYO
KATAYOSE; 9706617- SP / 01009354; CELIA CRISTINA PETRICA;
21320115- SP / 02009560; CELSO TAKASHI YOKOMISO; 19502676- SP
/ 01011502; CLAUDIA ROCCO; 357671302- SP / 01076140; CLEA
AQUILLAS DOS SANTOS; 6322353- SP / 01037056; CREUZA MENDES DE
SOUSA; 162108- SP / 01038974; CRISTIANE APARECIDA SOUZA
GONDIM; 267056734- SP / 01071807; CRISTIANE SILVA LEAL GELK DE
MORAES; 284779787- SP / 01009184; CRISTINA DUQUE DA SILVA;
222184590- SP / 01018361; CRISTINA KEIKO SACAYEMURA;
107854764- SP
Sala: 009
Cargo: 468 - Psicólogo
Inscrição; Nome; Documento
01097873; CRISTINA MARIA DA CONCEICAO MACHADO; 21534412- SP /
02017296; DANIELA PAVONE; 24539578-9- SP / 01026763; DANIELA
PERES GARCIA; 26865508X- SP / 01080008; DANIELA ROSA TELES;
20262400- SP / 01087517; DANIELE CRISTINE VIEIRA DOS SANTOS;
226223577- SP / 02028204; DANIRA APARECIDA BUENO DE SOUZA;
9660797-X- SP / 02005506; DANUZA MACHADO DA SILVA; 24149983-5SP / 01022458; DEBORA CARMEN FERREIRA RECIO; 192209565 /
02002710; DEBORA TERRIANI LAERA; 228027202- SP / 01054317;
DEISE TANIA BUENO; 8868824- SP / 01029720; DENISE RODRIGUES
GOMES; 84624802- SP / 01087371; DIRCE DE FREITAS FERREIRA;
14359046- SP / 01087398; EDIVALDA FERREIRA; 176049368- SP /
01107895; EDNA APARECIDA DE MELO; 117056935- SP / 01097725;
EDNA DE OLIVEIRA SANTOS; 201364645 / 01086391; EDWARD
MAVEGNIER DE ARAUJO; 4204946- SP / 01076191; ELAINE DE JESUS
CONCEICAO; 257567872- SP / 01023110; ELENICE PISSARRO;
6625650- SP / 02012200; ELIANA ROSA SILVA; 22995538-1- SP /
01089633; ELISABETE APARECIDA XAVIER; 236364960- SP /
02013347; ELISABETE GARCIA MARANGOM; 27840094-2- SP /
02024160; EMIDIA CARVALHO DAMASCENO; 25557449-6- SP /
01076132; FABIO SIQUEIRA LESSA; 259072357- SP / 01073893;
FABIOLA DOS SANTOS GUIMARAES; 293119168- SP / 01097903; FATIMA
BEATRIZ DA CONCEICAO; 170416951- SP / 01009370; FATIMA REGINA
FERREIRA GOULO; 10462842X- SP / 02003686; FERNANDA RAQUEL
KOSLOSKI; 21834653-0- SP / 02025493; FERNANDO JOSE SARANTTO DE
PAULA NETO; 14371459-4- SP / 02017717; GABRISE BARRETO DE
MORAES; 30852572-3- SP / 01055100; GILBERTO RODRIGUES DA
SILVA; 161160517- SP
Sala: 010
Cargo: 468 - Psicólogo
Inscrição; Nome; Documento
01099655; IDA JANETE RODRIGUES; 81361087 / 02004445; ISA
LUCIA CAMPELLO DE SOUZA; 27239666-7- SP / 01087290; ISAUMI
ALVES DE MESQUITA OLIVEIRA; 141305848- SP / 01067982; IVONE
ANTONIO CORRADI; 4282186- SP / 01071777; IVONE MARIA DA SILVA
LIMA; 17255199- SP / 01046209; JACI GALLO; 83754428- SP /
01091573; JULIANA REIS FURLANETTO; 24735059X- SP / 02027658;
KARINA BATISTA DE PAULA; 24329338-0- SP / 02024683; KARLA
TRUFELLI; 24175446-X- SP / 01006720; KATIA REGINA ORTEGA;
14243550- SP / 01015613; KELLY CRISTINA OPSFELDER; 230001373SP / 01068164; LIA FRE; 227898527- SP / 01097806; LUCIENE
MARGARIDA DE SANTANA; 231053277- SP / 01006649; LUIS HENRIQUE
DA SILVA; 7685808- SP / 01007750; MARCIA APARECIDA DE SOUZA;
13893454X- SP / 01004107; MARCIA DA NATIVIDADE OLHERO;
106647696- SP / 01018418; MARCIA MARIA BALUZ E FREITAS DA
SILVA; 195564236- SP / 01046756; MARCIO RICARDO GOMES;
294959646- SP / 01086316; MARCOS ROBERTO HAMER; 189840560- SP
/ 02024080; MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA; 219665722- SP /
01087339; MARIA APARECIDA FELIX DE CASTRO; 17861678- SP /
01076108; MARIA APARECIDA ROSSI MAGNOLI; 11782015- SP /
02019736; MARIA CRISTINA MORALES HYPPOLITO; 21486951-9- SP /
01099752; MARIA DAS GRACAS NEVES; 256169512- SP / 01007491;
MARIA ELENE MUINO GARCIA; 250537849- SP / 01089609; MARIA
ELIZABETH DE OLIVEIRA TOLEDO; 59039887- SP / 01003810; MARIA
LUCIA DA SILVA JUNCIONI; 9185743- SP / 01046225; MARIA LUCIA
MARIKO OHOSAKU KURIKI; 103675929- SP / 01092286; MARIA LUCIANA
ALBUQUERQUE; 20726000X- SP / 01018493; MARIA MERCEDES WHITAKER
KEHL B VIEIRA; 23092153X- SP
Sala: 011
Cargo: 468 - Psicólogo
Inscrição; Nome; Documento
01091662; MARIA RITA ALVES CORREIA; 6178322- SP / 01078615;
MARIA ROSIVANDA PINHEIRO BRUNINI; 17640820- SP / 02008033;
MARIA TERESA DE ALMEIDA RAMOS; 5891725- SP / 01076159; MARINA
DAL COLLETTO; 3363193- SP / 02017431; MARJORIE NICOLETTI;
28317107-8- SP / 01021800; MARLENE APARECIDA FELIX; 203662921SP / 02030233; MARLENE PINEHIRO DOS SANTOS SALDANHA;
18.491.302-0- SP / 01019473; MARLI DE LOURDES SIVIERO;
17935295- SP / 01099710; MILTON DOS SANTOS SANTANA; 11947308SP / 02007932; NADIA MANSUR SALMAN; 13172695-X- SP / 01016814;
NADIR APARECIDA LUCHETI; 7834114- SP / 01045857; NADJANE DE
LIMA E SILVA; 257450270- SP / 01026747; NANCI DA SILVA ROSARIO
LIRA; 156875597- SP / 01099825; NEIDE APARECIDA ZACHARIAS;
8421629- SP / 01029754; NELCI DE CASSIA ANDRADE DOS SANTOS;
226206348- SP / 01018400; NEUSA CAMILLO AQUILINA CEZAR;
6818996- SP / 02001802; PATRICIA NOVAES DORNELAS; 21327952- SP
/ 02014955; PAULO CESAR PEREIRA; 21182994-8- SP / 01045792;
PRISCILLA HIGON MADRIGAL; 259234886- SP / 01007483; QUELI
CRISTINA VENITI; 213907112- SP / 01090984; REINALDO ALMAZAN;
180173455- SP / 02016176; REINALDO LOPES DA CRUZ; 6711055- SP
/ 01060562; RENATA BARROSO MEDINA; M6515182- MG / 02006243;
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emprego e função. Responsabilidade dos Agentes Públicos: civil, administrativa e penal. Sindicância e Processo
Administrativo Disciplinar
17) Lei Estadual nº 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo)
18) Bens Públicos: regime jurídico e classificação
19) Bens Públicos: formas de utilização, concessão,
permissão, autorização de uso, alienação
20) Ordenação e Fiscalização dos Atos Administrativos:
Lei de Responsabilidade fiscal (Lei Complementar Federal
nº101, de 04 de maio de 2002); Lei de Orçamento (Lei Federal 4320, de 17 de março de 1964)
21) Regime Próprio de Previdência: Lei Federal nº
9717/98
22) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
9394/96).
Direito Civil
1) Lei. Vigência: Aplicação da lei no tempo e no espaço
2) Integração e interpretação da lei
3) Lei de Introdução ao Código Civil
4) Das pessoas naturais e jurídicas. personalidade.
Capacidade
5) Do domicilio civil
6) Dos bens. Espécies. Das coisas fora do comércio. Do
bem de família
7) Dos fatos jurídicos. Atos jurídicos. Negócios jurídicos. Requisitos
8) Defeitos dos atos jurídicos
9) Modalidades dos atos jurídicos
10) Forma e prova dos atos jurídicos
11) Nulidade e anulabilidade dos atos jurídicos
12) Dos atos ilícitos
13) Prescrição e decadência
14) Da posse. Classificação. Aquisição. Efeitos. Perda
15) Proteção possessória
16) Da propriedade móvel e imóvel. Aquisição e perda
17) Usucapião. Usucapião especial
18) Do condomínio
19) Direitos reais sobre coisas alheias
20) Direitos reais de garantia
21) Das obrigações. Modalidades
22) Cláusula penal
23) Extinção das obrigações sem pagamento
24) Extinção das obrigações com pagamento
25) Inexecução das obrigações. Perdas e danos
26) Dos juros legais
27) Da cessão de crédito
28) Dos contratos. Noções gerais. Teoria da imprevisão
29) Das arras
30) Evicção e vícios redibitórios
31) Da compra e venda: Compromisso de compra e
venda
32) Da troca e da doação
33) Da locação de coisas e serviços. Da empreitada
34) Mútuo e comodato. Do depósito
35) Mandato e gestão de negócios
36) Seguro. Fiança
37) Obrigações por declaração unilateral de vontade.
Liquidação das obrigações
38) Das obrigações por atos ilícitos
39) Do concurso de credores
40) Responsabilidade civil, inclusive por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor e a bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico e paisagístico
41) Alienação fiduciária em garantia
42) Correção monetária
43) Registros Públicos
44) Lei 8.078, de 11.09.80 (Código de Proteção e Defesa
do Consumidor).
Direito Processual Civil
1) Jurisdição: contenciosa e voluntária
2) Órgãos de jurisdição
3) Ação: conceito, natureza jurídica. Condições da
ação. Classificação das ações
4) Processo. Conceito. Natureza jurídica: Princípios fundamentais. Pressupostos processuais
5) Procedimento ordinário e sumaríssimo
6) Competência: absoluta e relativa
7) Competência Internacional. Homologação de sentença estrangeira. Carta rogatória
8) Partes. Capacidade e legitimidade. Substituição processual
9) Litisconsórcio. Assistência: Intervenção de terceiros:
oposição, nomeação à autoria
10) Denunciação da lide e chamamento ao processo.
Ação regressiva
11) Formação, suspensão e extinção do processo
12) Petição inicial. Requisitos. Inépcia da petição inicial
13) Do pedido. Cumulação e espécies de pedido
14) Dos atos processuais. Do tempo e do lugar dos
atos processuais
15) Da comunicação dos atos processuais. Citação e
intimação
16) Despesas Processuais e honorários advocatícios
17) Resposta do réu: exceção, contestação e reconvenção. Revelia. Efeitos da revelia
18) Julgamento conforme o estado do processo
19) Audiência de Instrução e Julgamento
20) Prova: Princípios gerais. Ônus da prova
21) Sentença. Coisa julgada formal e material. Preclusão
22) Duplo grau de jurisdição. Recursos. Incidente de
uniformização de jurisprudência
23) Reclamação e correição
24) Ação rescisória
25) Ação Monitória
26) Liquidação de sentença: Execução. Regras gerais.
Partes. Competência Responsabilidade patrimonial
27) Titulo executivo judicial e extrajudicial
28) Execução por quantia certa contra devedor solvente e contra devedor insolvente
29) Execução para entrega de coisa
30) Execução de obrigação de fazer e de não fazer
31) Execução contra a Fazenda Pública
32) Embargos a execução
33) O Ministério Público no Processo Civil
34) Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei ou ato
Normativo. Declaração Incidental de Inconstitucionalidade.
35) Ação Popular e Ação Civil Pública
36) Mandado de Segurança
37) Ação de consignação em pagamento
38) Ação de Despejo e Renovatória
39) Ações Possessórias
40) Embargos de terceiro
41) Tutela Antecipada
42) Medidas Cautelares.
Direito do Trabalho
1) Direito do trabalho: definição, fontes
2) Contrato individual de trabalho: conceito, requisitos,
classificação
3) Sujeitos do Contrato de Trabalho
4) Responsabilidade solidária de empresas. Sucessão
de empresas
5) Salário e remuneração
6) 13º salário
7) Salário-família. Salário educação. Salário do menor
e do aprendiz
8) Equiparação salarial
9) Suspensão e interrupção do contrato de trabalho

10) Paralisação temporária ou definitiva do trabalho
em decorrência do “factum principis”
11) Força Maior no Direito do Trabalho
12) Alteração do contrato individual de trabalho
13) Justas causas de despedida do empregado
14) Rescisão do Contrato de Trabalho. Culpa recíproca
15) Despedida indireta
16) Dispensa arbitrária
17) Rescisão do Contrato de Trabalho. Conseqüências
18) Aviso Prévio
19) Indenizações em decorrência de dispensa do
empregado
20) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
21) Ação do FGTS
22) Estabilidade
23) Reintegração do Empregado Estável
24) Inquérito para apuração de falta grave
25) Estabilidade Especial
26) Trabalho Extraordinário e Trabalho Noturno
27) Sistema de Compensação de Horas. Adicional de
Horas Extras
28) Repouso Semanal Remunerado
29) Férias: direito do empregado, época de concessão
e remuneração
30) Segurança e Higiene do Trabalho. Periculosidade e
Insalubridade
31) Acidente do Trabalho e Moléstia Profissional
32) Lei Orgânica da Previdência Social. Âmbito. Benefício. Custeio. Benefícios
33) PIS/PASEP
34) Trabalho da Mulher. Estabilidade da Gestante. Trabalho Noturno e Proibido
35) Trabalho do Menor
36) Profissões Regulamentadas
37) Sindical
38) Natureza jurídica, criação, administração e dissolução de Sindicatos
39) Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho.
Mediação e Arbitragem
40) Representação dos trabalhadores nas empresas
41) Direito de Greve. Serviços Essenciais. Procedimentos
42) Fiscalização Trabalhista.
Direito Processual do Trabalho
1) Justiça do Trabalho. Organização. Competência
2) Ministério Público do Trabalho
3) Competência: Justiça do Trabalho e Justiça Federal
4) Princípios Gerais que informam o processo trabalhista
5) Prescrição e Decadência
6) Substituição e representação processuais, assistência judiciária e honorários de advogado
7) Dissídios individuais
8) Dissídios Coletivos
9) Das Nulidades no Processo Trabalhista
10) Os Recursos no Processo Trabalhista
11) Da Execução no Processo Trabalhista
12) Embargos a Execução no processo trabalhista
13) Processos Especiais. Ação Rescisória: Mandado de
Segurança.
2ª Prova: Língua Portuguesa (eliminatória)
A prova será constituída de 40 (quarenta) questões de
Língua Portuguesa, visando avaliar a capacidade de ler,
compreender e interpretar criticamente qualquer tipo de
texto, bem como a capacidade de mobilizar conhecimentos
lingüísticos
As questões serão sob a forma de testes de múltipla
escolha, com 5 alternativas, visando avaliar o conhecimento dos tópicos do programa, a saber:
Programa de Língua Portuguesa
Compreensão, interpretação e reescritura de textos,
com domínio das relações morfossintáticas, semânticas e
discursivas:
1. Tipologia textual;
2. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo;
3. Significação literal e contextual de vocábulos;
4. Processos coesivos de referência;
5. Coordenação, subordinação;
6. Emprego das classes de palavras;
7. Estrutura, formação e representação das palavras;
8. Ortografia oficial;
9. Pontuação;
10. Concordância;
11. Regência.
3ª Prova: Redação (eliminatória):
Dissertação: exposição, argumentação e conclusões a
partir de um tema livre que mobilize conhecimentos e opiniões, demonstrando o domínio dos recursos lingüisticos
necessários para a composição de textos coerentes e que
atendam os requisitos de adequação, correção, coesão textual.
IV - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas realizar-se-ão no Campus de São Paulo Cidade Universitária - S.P., com data prevista para o dia 16
de junho de 2002 (domingo), em dois períodos, a saber:
manhã e tarde, com intervalo entre um período e outro, em
horários e local a serem divulgados pelo Departamento de
Recursos Humanos.
2. O candidato que não estiver relacionado na Lista de
inscritos para as provas deverá, até 2 dias úteis que antecedem a aplicação das provas, dirigir-se ao Departamento de
Recursos Humanos, no horário das 09:00 as 11:00h e das
14:00as 16:00h, sito à Rua da Reitoria, 109 - Anexo do Bloco
L, com o comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
3. O ingresso na sala de provas somente será permitido aos candidatos que apresentarem documento de identificação com foto, tais como: Cédula de Identidade (R.G.),
Cédula de identidade ou Carteira Profissional expedida pela
Ordem dos Advogados do Brasil, Carteira de Trabalho e
Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação.
4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza, a identificação do
candidato.
5. O candidato poderá utilizar-se apenas de legislação
não comentada e não anotada.
6. Não haverá segunda chamada ou repetição de provas.
7. O candidato deverá comparecer no local designado
com 30 minutos de antecedência para realização das provas, munido de caneta esferográfica preta, para o preenchimento dos alvéolos, na folha de respostas.
8. Não serão computadas questões não assinaladas,
questões que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
9. Será excluído do processo seletivo o candidato que:
9.1. apresentar-se após o horário estabelecido;
9.2. não apresentar o documento de identidade que
bem o identifique;
9.3. não comparecer na prova, seja qual for o motivo
alegado;
9.4. ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
9.5. for surpreendido em comunicação com outras pessoas;
9.6 .utilizar legislação comentada e anotada;
9.7.estiver portanto ou fazendo uso de qualquer equipamento eletrônico de comunicação (celulares, pagers,
etc.);
9.8. utilizar meios ilícitos para execução das provas;

9.9. estiver portanto armas;
9.10. não devolver integralmente a prova;
9.11. perturbar a ordem dos trabalhos (prova).
10. Em hipótese alguma será autorizado vista ou revisão de provas.
11. O Departamento de Recursos Humanos não fornecerá exemplares das provas aos candidatos, mesmo após o
encerramento do processo seletivo.
12. Os candidatos serão convocados para as provas,
através de Edital de Convocação publicado no Diário Oficial
do Estado Poder Executivo (Caderno I ), Lista de inscritos
afixada no Posto de Informação do Campus de São Paulo,
nas sedes das Prefeituras dos campus de Bauru, Piracicaba,
Ribeirão Preto, São Carlos e ainda, no site do Departamento de Recursos Humanos da Reitoria - :
www.recad.usp.br/drh, contendo as informações sobre
horário e locais para realização das provas.
V - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
1. A prova de Conhecimentos Específicos será avaliada
numa escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos.
1.1. Caso o candidato obtenha um número de pontos
inferior a 40 (quarenta) nesta
prova, será eliminado do processo seletivo, desobrigando-se a correção das demais provas.
2. A prova de Língua Portuguesa será avaliada numa
escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos.
2.1. Caso o candidato obtenha um número de pontos
inferior a 20 (vinte) nesta
prova, será eliminado do processo seletivo, desobrigando-se a correção da prova de Redação
3. A prova de Redação será avaliada na escala de 0
(zero) a 40 (quarenta) pontos.
3.1. Caso o candidato obtenha um número de pontos
inferior a 10 (dez) nesta prova, será eliminado do processo
seletivo, independentemente do número de pontos obtidos
nas outras provas.
VI - DA CLASSIFICAÇÃO
1. A nota final do candidato habilitado será igual ao
total de pontos obtidos nas 3 (três) provas.
2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, respeitada a nota final.
3. O resultado final/classificação será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno I do Poder
Executivo.
4. O desempate será feito, sucessivamente, por:
2.1. maior número total de pontos obtido na prova de
Conhecimentos Específicos;
2.2. maior número total de pontos obtido na prova de
Redação;
2.3.maior número total de pontos obtido na prova de
Língua Portuguesa;
2.4.maior tempo de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil;
2.5.ter maior idade.
VII - DA VALIDADE
O processo seletivo terá validade de 1 ano, a contar da
data de sua homologação, podendo, a critério da USP ser
prorrogado por igual período.
VIII - DA CONVOCAÇÃO
1. Os candidatos convocados através do Diário Oficial
do Estado deverão apresentar-se em 5 dias úteis, no campus de São Paulo para entrega da documentação discriminada no item IX e, respeitada a ordem de classificação
final, terão livre escolha para o campus de sua preferência,
desde que a vaga não tenha sido escolhida por outro candidato melhor classificado.
2.- Caso o candidato convocado não tenha interesse
por uma das vagas remanescentes num dos campus elencados neste edital, deverá, dentro do mesmo prazo do item
1, formalizar a desistência perante o Departamento de
Recursos Humanos, a fim de que seja convocado o próximo da lista, respeitada a ordem de classificação final.
3.- Ao candidato portador de deficiência não se aplica
o disposto no item 1 com relação a preferência de campus,
vez que, obrigatoriamente, a vaga reservada nos termos da
Lei 683, de 18/09/92, está distribuída para o campus de São
Paulo.
4.- Os candidatos convocados e que não se apresentarem no prazo determinado no item 1, tacitamente serão
considerados desistentes
IX - DA CONTRATAÇÃO
1. Por ocasião da convocação o candidato deverá apresentar documentação pessoal abaixo discriminada, no Serviço de Pessoal da Reitoria, situada na Rua da Reitoria, nº
109, bloco “L”, térreo, Cidade Universitária, Capital, S.P., a
saber:
* Carteira de Trabalho e Previdência Social;
* Certidão de Nascimento (para os solteiros);
* Certidão de Casamento (para casados);
* Cédula de Identidade;
* 2 fotos 3x 4 recentes;
* Cartão de Identificação do Contribuinte (CIC);
* Título de Eleitor (comprovante de votação ou justificativa referente à última eleição);
* Certificado Militar (sexo masculino);
* Certidão de Nascimento dos filhos com até 21 anos
de idade ou até 24 anos, se universitário;
* Caderneta de Vacinação atualizada dos filhos menores de 14 anos;
* Extrato de participação no PIS ou PASEP;
* Certificado de conclusão de curso (cópia autenticada);
* Carteira da Ordem dos Advogados do Brasil.
2. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado pela USP.
3. Ser autorizada a acumulação caso exerça outro
cargo, emprego e função pública (inclusive a aposentadoria).
Edital Seleção RH 71/2002
Resultado Final/Classificação
A Universidade de São Paulo torna público o Resultado Final/Classificação do Processo Seletivo para a contratação de docentes, na função de Professor Colaborador, ref.,
MS-6, conforme Edital Seleção RH 240/2001, de Abertura
de Processo Seletivo.
Clas.
1º - Maria Célia Jamur
2º - Elliot Watanabe Kitajima
3º - Denis Glotz
4º - Roy Edward Bruns
5º - Vladimir Tsypin
6º - Francisco Krmpotic
7º - Jean Jacques Rassial
8º - Dermeval Saviani
9º - Claudia Thereza Guimarães Lemos
10º - Goolam Hussein Rassol
11º - Adalberto Panobiano Bergamasco
12º - Anna Carla Renata Krepel Goldberg

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
EDITAL EESC/USP 22/2002
Abertura de Processo Seletivo e Convocação para as
Provas
A Escola de Engenharia de São Carlos da USP torna
pública a abertura de inscrições ao processo seletivo para
01 vaga e outras que forem surgindo na função de ANALISTA ACADÊMICO. As inscrições serão realizadas no período
de 22 a 24/5 e 27 e 28/5/2002, das 8 às 11h e das 14 às 17h,
no Serviço de Pessoal da Escola de Engenharia de São Car-
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2. Para realizar a inscrição o candidato portador de
deficiência, deverá retirar gratuitamente, a ficha de inscrição nas agências Banespa discriminadas no item anterior,
no período de 20 a 29 de maio de 2002, assinalar e seguir
as orientações contidas no verso, além de efetuar o pagamento da taxa, conforme estabelecido no presente edital.
2.1. O candidato antes de efetuar a inscrição, deverá
observar a síntese das atribuições da função, conforme discriminado no item 5 das Disposições Gerais deste edital,
levando em consideração a compatibilidade da deficiência
de que é portador.
2.2. Uma vez inscrito para a vaga prevista nos termos
da Lei Complementar 683, de 18/09/92, fica vedado qualquer pedido de alteração.
3. Após a efetivação da inscrição, o candidato deverá
encaminhar ao DRH - Seleção de Pessoal, sito à Rua da Reitoria, 109, Anexo do bloco “L”, - Cidade Universitária - CEP
05508-090, via SEDEX, Laudo Médico, atestando a espécie
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência
ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças - CID, bem como provável causa da deficiência,
conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3298 de
20/12/99
4. O candidato que necessitar de condições especiais
para a realização das provas, deverá solicitar ao DRH Seleção de Pessoal, sito à Rua da Reitoria, 109, Anexo do
bloco “L”, - Cidade Universitária - CEP 05508-090, via
SEDEX, até o término do período das inscrições
(29/05/2002), os benefícios do Decreto nº 3298 de 20/12/99,
desde que a deficiência seja compatível com as atividades
da função.
4.1. Serão consideradas pessoas portadoras de deficiência(s) aquelas que se enquadrem na categoria discriminada nos artigos 3º e 4º do Decreto nº 3298 de 20/12/99.
4.2. Não serão considerados como deficiências, os distúrbios passiveis de correção.
5. As pessoas portadoras de deficiência participarão do
processo seletivo em igualdade de condições com os
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e
ao local de aplicação das provas e à pontuação mínima exigida para todos os demais candidatos.
6. A publicação do resultado final/classificação será
feita em duas listas, contendo a primeira, a relação de
todos os candidatos aprovados, e a segunda, especial, com
a relação dos portadores de deficiência.
6.1. Não havendo candidatos aprovados para o atendimento previsto neste item, a vaga reservada será preenchida por candidato não portador de deficiência, na estrita
observância da ordem de classificação geral.
6.2. O candidato portador de deficiência, observada a
ordem de classificação, será convocado e submetido à
exame médico específico pela Divisão de Saúde, Higiene,
Segurança e Medicina do Trabalho - DVSHSMT, que terá
decisão terminativa para avaliação da compatibilidade
entre as atribuições da função e a deficiência declarada.
6.3. Havendo parecer médico contrário à condição de
portador de deficiência, o nome do candidato será excluído
da lista de classificação correspondente.
6.4. O candidato portador de deficiência que, não atender às exigências previstas neste edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
III - DAS PROVAS OBJETIVAS:
1.- O processo seletivo será composto das seguintes
provas:
1ª Prova: Conhecimentos Específicos (eliminatória)
A prova será constituída de 80 questões versando
sobre conhecimentos específicos nas seguintes áreas:
* Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito
Civil, Direito Processual Civil,Direito do Trabalho e Direito
Processual do Trabalho.
As questões serão sob a forma de testes de múltipla
escolha, com 5 alternativas, visando avaliar o conhecimento dos tópicos dos programas de cada área do Direito, a
saber:
Direito Constitucional
1) Constituição. Conceito, classificação, conteúdo
2) Constitucionalismo
3) Poder Constituinte
4) Interpretação Constitucional
5) Controle de Constitucionalidade
6) Tripartição do Poder
6.1) Executivo, Legislativo, Judiciário
6.2) Ministério Público
6.3)Tribunal de Contas
7) Formas de Estado
7.1) Estado Federal. Conceito. Repartição constitucional de competências
8) Organização do Estado
8.1) União, Estados federados, Municípios, Distrito
Federal, territórios
8.2) Administração Pública
8.2.1) servidores públicos
8.3) Direitos e Garantias fundamentais. Ações Constitucionais (Mandado de Segurança, “habeas Corpus”,
“Habeas Data”, Ação Popular e Mandado de Injunção)
8.4) Direitos sociais e políticos
9) Tributação
9.1) limitações
9.2) princípios gerais
10) Ordem econômica e financeira
11) Ordem social
11.1) Seguridade social
11.1.1) Saúde
11.1.2) Previdência social
11.1.3) Assistência social
11.2) Educação, cultura e desporto. Autonomia Universitária
11.3) ciência e tecnologia, meio ambiente.
Direito Administrativo
1) Fontes do Direito Administrativo
2) Administração Pública, estrutura administrativa, atividade administrativa, poderes e deveres do administrador,
uso e abuso do poder
3) Descentralização Administrativa: Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista;
Desconcentração e Descentralização
4) Controle interno e Externo da Administração Pública
5) Poderes administrativos
6) Atos administrativos: noção, atributos, classificação,
espécies
7) Atos administrativos: motivação, anulação, convalidação, revogação, controle jurisdicional
8) Processo e Procedimento Administrativo: conceito,
princípios, requisitos, objetivos e fases
9) Lei Estadual 10.177/98
10) Contratos Administrativos: conceitos, peculiaridades e espécies
11) Licitação: conceito, modalidades e procedimentos,
dispensa de licitação, inexigibilidade
12) Execução do contrato administrativo: princípios,
teoria do fato do principal e da imprevisão
13) Extinção do contrato administrativo, causas da
extinção
14) Serviço Público: conceito, classificação, formas de
prestação
15) Agentes Públicos e Agentes Políticos
16) Servidores públicos: conceito, categorias, regime
jurídico, formas de investidura, direito e deveres. Cargo,

.
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Automação Industrial; 23- x) Diagnóstico da Alimentação
Humana; 27- Filosofia; 28 - Sociologia e considerando a não
ocorrência de inscrições, a ocorrência de candidatos que não
atenderam aos requisitos do Comunicado e a não ocorrência de
candidatos aprovados, ENCERRA, nos componentes curriculares 3- c) Geografia; 12- l) Agências de Viagens e Turismo; 16- p)
Gerenciamento de Obras; 17- q) Instalações de Energia e Redes
ou I, II e III; 19- s) Programação de Computadores I, II e III; 24y) Análise de Riscos I e II; 25- z) Assessoramento Empresarial e
de Eventos I e II; 26 - Espanhol Instrumental I e II.
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
EDITAL Nº 0824/2009 DE DEFERIMENTO/ INDEFERIMENTO
DE INSCRIÇÕES E DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DO
CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO DO CENTRO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - PROCESSO CEETEPS Nº 540/2009.
A Comissão específica, designada pela Diretoria da FATECSP, em atendimento ao disposto no § 2º do artigo 6º da
Deliberação CEETEPS nº 8/2008, faz saber que os candidatos
abaixo relacionados, inscritos no Concurso Público Docente Processo CEETEPS 540/2009, no Edital de Abertura nº
0487/2009, publicado no DOE de 13.03.2009, Seção I, pág. 82,
tiveram suas inscrições:
I. DEFERIDAS:
Nº DE INSCRIÇÃO / NOME / RG Nº
02 / Mariana Barone Beauchamps / 26.291.477-3
03 / Renata Maria de Barros / 25.703.054-2
04 / Rosana Bento da Silva / 27.033.694-1
05 / Dilton Serra / 16.406.841-7
06 / Rosangela Aparecida Ribeiro Carreira / 19.477.070-9
07 / Jairo Galindo / RNE V024689-0
II. INDEFERIDAS:
Nº DE INSCRIÇÃO / RG Nº
01 / RNE W660564-R / não possui graduação e/ou pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado na área da disciplina (item IV, INCISO 5)
Os candidatos com inscrições deferidas ficam convocados
para o Concurso, e deverão se apresentar às 8 horas e 30 minutos do dia 24/06/2009, na Faculdade de Tecnologia de São
Paulo à Avenida Tiradentes, 615 - 6º andar - Bloco B - Bom
Retiro, para início do exame de conhecimentos específicos,
seguindo-se do exame didático e exame de memorial circunstanciado, com previsão de pelo menos dois dias de atividades,
segundo o número de convocados presentes, e cujo objetivo e
detalhes encontram-se descritos na Deliberação CEETEPS nº
8/2008.
A Comissão Julgadora será formada por:
Profª Me. Márcia Polaczek - Mestrado em Linguística
Aplicada e Estudos da Linguagem, Prof. Associado I da FATECSP - (Presidente)
Profª Drª Denise Radanovic Vieira - Especialista em
Tradução de Espanhol - Docente da Escola Suíço-Brasileira de
São Paulo
Profª Me. Maria Oliveira Justo - Mestrado em Letras
(Língua Espanhola) - Docente da Universidade Presbiteriana
Mackenzie
Profª Me. Andréia dos Santos Menezes - Mestre em Letras
(Língua Espanhola) - Docente da USP (suplente)
Prof. Me. José Roberto Lourenço - Mestrado em Linguística
Aplicada e Estudos da Linguagem, Prof. Associado I da FATECSP (suplente)

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REITORIA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL
Edital Seleção RH 20/2009
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO E CONVOCAÇÃO
PARA AS PROVAS
A Coordenadoria de Administração Geral torna pública a
abertura de concurso público para preenchimento de 20 (vinte)
vagas do Grupo Superior Nível I Faixa A e outras que forem surgindo durante a validade deste para a função de ADVOGADO,
a ser exercida na Consultoria Jurídica da Reitoria da
Universidade de São Paulo, na capital ou no interior, de acordo
com a seguinte distribuição:
- 1 vaga para o “campus” de Piracicaba;
- 1 vaga para o “campus” de Pirassununga;
- 2 vagas para o “campus” de Ribeirão Preto;
- 3 vagas para o “campus” de São Carlos e;
- 13 vagas para o “campus” de São Paulo.
Fica reservado a pessoas portadoras de deficiência(s) o percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas preenchidas
durante o prazo de validade do concurso público, conforme disposição das Leis Complementares Estaduais nº 683, de
18/09/92 e nº 932, de 08/11/2002.
1. A função será preenchida sob o Regime da CLT, em jornada de trabalho de 40 horas semanais. O horário de trabalho
será estabelecido pela Universidade de São Paulo, de acordo
com suas necessidades, podendo ser diurno, noturno, misto, em
regime de plantões ou em escala de revezamento.
2. Superado o período de experiência de 90 dias, o contrato de trabalho passará a vigorar por tempo indeterminado (art.
445 da CLT, § único).
3. O salário inicial para o mês de maio/2009 é de R$ R$
3.323,81, que corresponde ao Grupo Superior Nível I Faixa A,
da carreira dos servidores técnico-administrativos, além da
verba honorária prevista na Resolução USP nº 5.459,de
04/07/2008.
4. São atribuições da função aquelas descritas no Plano de
Classificação de Funções - P.C.F. da Universidade de São Paulo,
a seguir explicadas.
Dentre as várias áreas a serem analisadas, que requerem
especial atenção do advogado, destacam-se as seguintes: constitucional, administrativa, tributária, trabalhista, penal e processual, dentre outras. As leis em cada um dos campos jurídicos
devem ser tratadas e aplicadas aos problemas conforme eles se
apresentam, além de decretos, regulamentos, portarias, resoluções e outros, dos órgãos próprios governamentais que devem
ser analisados e considerados quando forem discutidas questões a eles pertinentes. Faz-se necessária a pesquisa, seleção e
análise desses textos jurídicos para fundamentar legalmente as
questões levantadas por indivíduos, grupos ou instituições. Os
pareceres devem ser redigidos de forma clara, permitindo a leitura e entendimento de leigos nos temas jurídicos, porém, sem
perder sua configuração técnica. Qualquer documento extra,
necessário para instruir o processo, deverá ser providenciado,
tal como certidões, escrituras, declarações, comprovantes.
Essa função tem por objetivo auxiliar a Reitoria, Diretores
de Unidades de Ensino e Pesquisa, de Órgãos de Integração, de
Órgãos Complementares e Conselhos Gestores dos “campi” a
emitirem pareceres, tomarem decisões administrativas com a
adequada instrução e motivação, assim como instruir processos
judiciais e administrativos, por meio de diligências junto aos
Órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo ou da Administração
Pública em Geral.
5. É exigência para o desempenho da função o registro na
Ordem dos Advogados do Brasil.
6. São condições para inscrição no processo seletivo:
Ser brasileiro nato ou naturalizado;
Ter concluído o curso de Graduação Completo em Direito,
na modalidade presencial, com carga horária mínima fixada
pelo MEC.

Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação
eleitoral e, se do sexo masculino, também do Serviço Militar;
Conhecer e estar de acordo com as disposições e condições
estabelecidas no presente Edital, das quais não poderá ser alegado desconhecimento, conforme declaração prestada na Ficha
de Inscrição, especialmente em caso de convocação para contratação, com a apresentação da documentação pessoal completa exigida no item 16.1, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação do Edital de Convocação, sob pena de ser
considerado (a) desistente do processo seletivo.
7. Das Inscrições
7.1. Os candidatos devem acessar o “site” www.fuvest.br
e cadastrar-se como usuário da FUVEST - Fundação
Universitária para o Vestibular.
7.2 As inscrições para o concurso público serão efetuadas
no período de 15 de junho a 03 de julho de 2009, exclusivamente pela Internet, no “site” www.fuvest.br
7.3 Não será possível alterar as informações cadastrais já
prestadas. As informações prestadas no ato do cadastramento
como usuário da FUVEST devem ser verdadeiras e são de inteira responsabilidade do candidato, ficando este ciente de que
qualquer falsa alegação, omissão ou erro implicará em sua
exclusão do concurso público, a qualquer momento, e sujeição
às penas da lei.
7.4 A taxa de inscrição é de R$ 85,00 (oitenta e cinco
reais).
7.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito através de boleto bancário que será disponibilizado no ato da inscrição do candidato. Não haverá devolução da taxa em hipótese alguma.
7.6 A lista dos candidatos inscritos será publicada no dia
14/07/2009, no Diário Oficial do Estado de São Paulo podendo
o candidato, sem caráter oficial, acompanhar o concurso público, pelos endereços eletrônicos www.usp.br/drh - “link”:
Editais em Andamento, do Departamento de Recursos
Humanos.
8. Dos candidatos portadores de deficiência.
8.1. É assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de inscrever-se no presente concurso público, em igualdade
de condições com os demais candidatos, para preenchimento
da função cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.
8.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência
aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no
artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99.
8.3. O candidato portador de deficiência(s) deverá declarála(s), por escrito, no ato de sua inscrição, bem como apresentar
laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da(s) deficiência(s), com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doença - CID e entregá-la nos
endereços abaixo ou, alternativamente, enviar SEDEX-10 para o
Campus de São Paulo.
Coordenadoria do Campus “Luiz de Queiroz” (CCLQ)
Av. Pádua Dias, 11 - Vila Independência - Piracicaba - SP.,
das 8h às 11h e das 14h às 16h.
Coordenadoria do Campus de Pirassununga (CCPs)
Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Pirassununga - SP., das
7h às 11h e das 13h às 17h.
Coordenadoria do Campus Ribeirão Preto (CCRP)
Av. Bandeirantes, 3.900 - Monte Alegre - Ribeirão Preto SP., das 7h30min às 12h e das 13h às 17h.
Coordenadoria do Campus de São Carlos (CCSC)
Av. Trabalhador São-carlense, 400, Arnold Schimidt - São
Carlos - São Paulo., das 8h às 11h30min e das 13h às
17h30min.
Campus de São Paulo: Departamento de Recursos
Humanos - Seção Técnica de Recrutamento e Seleção de
Pessoal - Rua do Anfiteatro, nº 181 - Colméias - Favo 5 - Cidade
Universitária - SP. - (CEP: 05508-060), das 8h às 12h e das 13h
às 17h.
8.4. O candidato portador de deficiência que necessitar de
tratamento diferenciado no dia do concurso deverá requerê-lo
em um dos endereços citados no item 8.3., até o término do
período de inscrição, indicando as condições diferenciadas de
que necessita para a realização das provas.
8.5. O candidato portador de deficiência que não atender,
no período da inscrição, às exigências contidas nos itens 8.3. a
8.4. deste edital, não terá sua prova preparada segundo suas
necessidades, devendo realizar os exames com provas iguais
aos demais candidatos.
8.6. O candidato portador de deficiência, tomando conhecimento da síntese das atribuições da função de ADVOGADO,
poderá concorrer, sob sua inteira responsabilidade e desde que
atenda aos requisitos relacionados no item 6 deste Edital, às
vagas reservadas aos portadores de deficiência.
8.7. O candidato portador de deficiência participará do
concurso em igualdade de condições com os demais candidatos
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, à nota mínima exigida o horário de início
e ao local de aplicação das provas.
8.8. O tempo para a realização das provas a que serão submetidos os candidatos portadores de deficiência, conforme disposição do art. 2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº
683/92, poderá ser diferente daquele previsto para os candidatos não portadores de deficiência(s), levando-se em conta o tipo
e o grau de dificuldade para a leitura e escrita em Braille, bem
como o grau de dificuldade decorrente de outras modalidades
de deficiência.
8.9. O candidato portador de deficiência que necessitar de
tempo adicional para a realização das provas deverá requerê-lo,
até o término do período de inscrição, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área em que a
deficiência se situa.
8.10. No prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação das listas de classificação no Diário Oficial do Estado de São
Paulo, os candidatos portadores de deficiência aprovados deverão submeter-se, no local e horário indicados, à perícia médica
para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o
exercício das atribuições da função.
8.11. A perícia médica prevista no item 8.10. não substitui
o exame médico pré-admissional previsto no item 16.3., ao qual
o candidato portador de deficiência também deverá se submeter e ser considerado apto, previamente, à contratação.
8.12. A perícia prevista no item 8.10. será realizada pelos
médicos do trabalho do SESMT/USP, devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
da realização do exame.
8.13. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato portador de deficiência, constituir-se-á junta médica para
nova inspeção, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da qual poderá
participar profissional indicado pelo interessado, o qual terá o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da ciência do laudo
médico, para proceder à indicação.
8.14. A junta médica deverá apresentar laudo conclusivo
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da realização
do novo exame.
8.15. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida
pela junta médica.
8.16. O candidato portador de deficiência considerado
inapto para o exercício da função pelas perícias médicas realizadas na forma estabelecida nos itens 8.10. a 8.14., estará
excluído do processo seletivo.
8.17. Não havendo candidato(s) portador(es) de deficiência(s) aprovados e considerado(s) apto(s) pela perícia médica,
as vagas a ele(s) reservadas serão preenchidas pelos demais
aprovados, com estrita observância da ordem classificatória da
lista de Resultado Final/Classificação.
9. Das Provas
9.1. O concurso público constará das seguintes etapas:
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1ª) Prova de Conhecimentos Específicos (eliminatória), com
80 (oitenta) questões objetivas, de múltipla escolha, distribuídas em oito blocos, nas seguintes áreas: Direito Constitucional,
Direito Administrativo, Direito Civil e Comercial, Direito
Processual Civil, Direito do Trabalho e Previdenciário, Direito
Penal e Processual Penal, Direito Tributário e Direito Financeiro
conforme segue:
1º. Bloco - Direito Constitucional: 15 (quinze) questões;
2º. Bloco - Direito Administrativo: 15 (quinze) questões;
3º. Bloco - Direito Civil e Comercial: 15 (quinze) questões;
4º. Bloco - Direito Processual Civil: 15 (quinze) questões;
5º. Bloco - Direito do Trabalho e Previdenciário: 10 (dez)
questões;
6º. Bloco - Direito Penal e Processual Penal: 5 (cinco) questões;
7º. Bloco - Direito Tributário e Direito Financeiro: 5 (cinco)
questões.
2ª) Prova de Língua Portuguesa (eliminatória), com 40
(quarenta) questões objetivas, de múltipla escolha, visando
avaliar a capacidade de ler, compreender e interpretar criticamente qualquer tipo de texto, bem como a capacidade de mobilizar conhecimentos linguísticos.
3ª) Prova de Redação (eliminatória): exposição, argumentação e conclusões, em forma dissertativa, a partir de um tema
proposto que mobilize conhecimentos e opiniões, demonstrando o domínio dos recursos linguísticos necessários para a composição de textos coerentes e que atendam aos requisitos de
adequação, correção e coesão textual.
9.2. As provas de múltipla escolha de Conhecimentos
Específicos e de Língua Portuguesa versarão sobre os programas indicados no Anexo I.
10. Da Prestação das Provas
10.1 Todas as provas deste concurso público serão realizadas no dia 26 de julho de 2009, no campus de São Paulo Cidade Universitária - SP, em local a ser oportunamente publicado no DOE e divulgado nos “site” www.usp.br/drh - “link”:
Editais em Andamento e www.fuvest.br
A prova de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos
terá a duração de 3h30min e ocorrerá no período matutino, das
8h30min às 12 horas do dia 26 de julho de 2009.
As provas de Língua Portuguesa e Redação terão, juntas, a
duração de 3 horas e serão realizadas no período vespertino,
das 14 às 17 horas, do mesmo dia 26 de julho de 2009.
10.2. O candidato não poderá utilizar, nas provas, qualquer
tipo de legislação.
10.3. Os gabaritos serão divulgados no dia seguinte ao da
realização da Prova de Conhecimentos Específicos e de Língua
Portuguesa, no “site” www.usp.br/drh “link”: Editais em
Andamento.
10.4. Na hipótese de alteração do gabarito de uma prova,
devido a provimento de eventual recurso, tal alteração será
aplicada a todos os candidatos que fizeram a referida prova.
10.5. O candidato deverá comparecer ao local designado
para o exame com, no mínimo, 30 minutos de antecedência,
munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, documento de identificação com foto e comprovante de pagamento
da taxa de inscrição.
10.6. A realização das provas só será permitida ao candidato que se apresentar na data, local e horários constantes do
presente Edital e/ou dos Editais de Convocação para Provas.
10.7. Não será admitido o ingresso, no local de prova, do
candidato que se apresentar após o horário das provas determinado no presente Edital e/ou nos Editais de Convocação para
Provas.
10.8. O início das provas será declarado pelo fiscal do concurso público presente em cada sala de prova, respeitada a
duração estabelecida no item 10.1..
10.9. Ao término das provas, os dois últimos candidatos
deverão sair da sala no mesmo momento. Em hipótese alguma
poderá um único candidato permanecer sozinho em sala de
prova com o fiscal do concurso público.
10.10. Será excluído do concurso público o candidato que,
em qualquer uma das provas ou etapas, além das demais hipóteses previstas neste Edital:
a) apresentar-se após o horário estabelecido no presente
Edital e/ou nos Editais de Convocação para a realização das
provas, não se admitindo qualquer tolerância;
b) não comparecer a qualquer uma das provas, seja qual
for o motivo;
c) desistir no decorrer das provas;
d) não apresentar para este fim documento que bem o
identifique, sendo considerados documentos de identidade:
Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo
Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar;
Nacionalidade Estrangeira (cidadão português a quem tenha
sido deferida a igualdade), Carteiras Profissionais expedidas
por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem
como documento de identidade, como, por exemplo, as
Carteiras do CREA, OAB, CRC etc.; a Carteira de Trabalho e
Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de
Habilitação (com fotografia) na forma da Lei n.º 9.503/97;
e) ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal;
f) ausentar-se do local de provas antes de decorridos 30
minutos do seu início;
g) for surpreendido em comunicação com outra(s) pessoa(s) ou utilizando-se de livros, notas , impressos ou outros;
h) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de
equipamento eletrônico de comunicação (agendas eletrônicas,
telefones celulares, pagers, laptop e outros equipamentos similares);
i) não devolver integralmente o material recebido;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
10.11. Por razões de ordem técnica, de segurança e de
direitos autorais adquiridos, a Universidade de São Paulo não
fornecerá exemplares dos cadernos de questões a candidatos
ou a instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após o
encerramento do processo seletivo. As questões das Provas
Objetivas serão divulgadas no endereço eletrônico:
www.usp.br/drh - “link”: Editais em Andamento, juntamente
com os respectivos gabaritos.
11. Da correção e julgamento das provas
11.1. A prova de múltipla escolha de Conhecimentos
Específicos, a prova de Língua Portuguesa e a Redação serão
avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
11.2. Nas provas de múltipla escolha de Conhecimentos
Específicos e de Língua Portuguesa não serão computadas as
questões objetivas não assinaladas, ou que contenham mais de
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
11.3. Na Prova de Redação o texto será avaliado quanto ao
conteúdo do tema proposto e quanto ao domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa.
11.4. Na Prova de Redação não serão considerados textos
que forem ilegíveis ou feitos a grafite.
11.5.. Para correção das provas serão emitidas cópias eletrônicas, sem identificação do autor.
12. Da classificação
12.1. Serão aprovados os candidatos que obtiverem na
prova de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos,
Língua Portuguesa e Redação, nota igual ou superior a 7 (sete)
pontos em cada uma delas.
12.2. Somente será corrigida a Prova de Língua Portuguesa
dos candidatos habilitados na Prova de Múltipla Escolha de
Conhecimentos Específicos.
12.3. Somente será corrigida a Redação dos candidatos
habilitados na prova de múltipla escolha de Conhecimentos
Específicos e de Língua Portuguesa.

.

15. Após a publicação da homologação do(s) concurso(s)
em DOE, o Diretor de Escola Técnica da ETEC, objetivando
preencher o(s) emprego(s) público(s) permanente(s) incluída(s)
neste(s) certame(s), convocará por meio de edital divulgado em
DOE o(s) candidato(s) aprovado(s) e classificado(s) para manifestar(em)-se quanto ao(s) emprego(s) permanente(s), escolha(s) e atribuição(ões) de aulas e admissão na classe de
Professor.
a) o item 3 do presente inciso e
b) que as aulas escolhidas e atribuídas sejam as oferecidas
no edital e no componente e/ou componente(s) curricular(es)
constante de um grupo de componentes curriculares no qual o
candidato se inscreveu e obteve êxito.
15.1. se o número de emprego público permanente previsto for igual ou superior a 02 (dois), poderá não ser preenchido na sua totalidade, em decorrência da quantidade de aulas
escolhidas e atribuídas ao(s) primeiro(s) classificado(s).
15.2. poder-se-á escolher e ter aulas atribuídas em componente curricular de denominação diferente daquele em que
foi aprovado e classificado, desde que atenda as seguintes condições:
a) proveniente de alteração da organização curricular;
b) seja considerado equivalente ao relacionado no edital,
conste em norma específica a ser expedida pelo CEETEPS e
c) o requisito de titulação seja o mesmo.
16. O docente entrará em exercício somente após:
a)entregar a documentação exigida neste edital e que
declarou possuir à época da inscrição;
b)entregar toda a documentação exigida para a formalização do processo de admissão;
c) a emissão de autorização para lecionar, quando for o
caso;
d) a publicação do Ato Decisório, no caso de encontrar-se
em acumulação remunerada, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.
VII - DOS RECURSOS:
1. O candidato poderá interpor recurso no prazo de três
dias úteis a ser protocolado na ETEC onde se inscreveu, a partir
das datas das publicações dos editais em Diário Oficial do
Estado, exceto os mencionados no inciso VI desse edital.
2. O recurso, fundamentado, será dirigido ao Diretor de
Escola Técnica e não terá efeito suspensivo.
3. Será indeferido o recurso interposto que não atender o
prazo estabelecido e as condições dispostas nos itens anteriores.
VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inscrição importará ao candidato o pleno conhecimento das disposições do edital e na aceitação tácita das condições tais como se acham nele estabelecidas.
2. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de
documentos, ainda que verificadas posteriormente à homologação do concurso, eliminará o candidato, independentemente
de qualquer resultado obtido na(s) prova(s), sem prejuízo das
sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração.
3. Caberá ao candidato comprovar que o diploma ou certificado seja, proveniente de curso reconhecido, credenciado ou
recomendado e, quando realizados no exterior, revalidado por
universidade ou Instituição Oficial, credenciada pelo órgão
competente.
4. A aprovação no concurso não assegura direito de
ingresso automático no quadro docente do Centro Paula Souza,
mas sim a mera expectativa de nele ser admitido de acordo com
as vagas existentes e que possam surgir durante o período de
sua validade.
5. O Diretor de Escola Técnica poderá a qualquer momento solicitar ao candidato a apresentação, esclarecimento ou
informações complementares dos documentos previstos no edital.
5.1. A solicitação será efetuada por meio de comunicado
publicado em DOE.
5.2. Tornar-se-á indeferida e/ou insubsistente a inscrição
do candidato que não atender ao disposto neste item.
6. Terminado o processo, caberá ao Diretor de Escola
Técnica da unidade de ensino homologar o(s) concurso(s), por
delegação do Diretor Superintendente.
7. Na ocorrência de aulas livres, após a divulgação do edital de abertura de inscrições em DOE, no componente e/ou
componentes diferente daquele(s) em que foi admitido, poderse-á ampliar carga horária, desde que:
a) Obedeça as normas internas do CEETEPS que disciplinam a escolha e atribuição de aulas e
b) Atenda o(s) requisito(s) de titulação para o(s) componente(s) curricular(es), conforme disposto no Catálogo de
Requisitos de Titulação.
8. A validade do(s) Concurso(s) é de 02(dois) anos, contado a partir da data da publicação da homologação em DOE,
podendo ser prorrogada por igual período, a critério do Diretor
de Escola Técnica da ETEC.
9. O candidato que não atender à convocação, recusar o
emprego público ou, convocado e admitido, deixar de entrar em
exercício, não atender o disposto no item 16 do inciso VI, terá
exaurido os direitos decorrentes da sua habilitação no concurso.
10. A critério do Diretor de Escola Técnica da Unidade de
Ensino, ocorrendo vagas e aulas livres, respeitando-se a validade do(s) concurso(s) e, após a convocação de todos os aprovados e classificados, poder-se-á aproveitar os candidatos que
não atenderam à convocação ou dela desistiram, bem como
dos que deixaram de ser admitidos por não assumirem o exercício dentro dos prazos fixados.
11. O processo relativo ao(s) concurso(s) público(s) é de
responsabilidade do Diretor de Escola Técnica da ETEC, conforme disposto da Portaria CEETEPS nº 178, de 21/07/2008, publicada no DOE de 22/07/2008.
12. O edital na íntegra encontra-se afixado nas dependências da Unidade de Ensino.
ETEC Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin - Taubaté
CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES - EDITAL Nº
125/01/2009 - PROCESSO Nº 1865/2009
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
22/05/2009
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin, no uso das atribuições conferidas por meio
da Portaria CEETEPS-178, de 21, publicada no DOE de
22/07/2008, ANULA o concurso público de docentes no grupo
de componente curricular: 4. Linguagem, Comunicação e
Tecnologia;
Linguagem,
Trabalho
e
Tecnologia:
(Administração); Linguagem, Trabalho e Tecnologia
(Administração Segurança do Trabalho).
ETEC PRESIDENTE VARGAS - MOGI DAS CRUZES
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS Nº 01, DE 30/01/2009.
AVISO Nº 015/01/2009 DE 12/04/2009. Processo nº
1054/2009
DESPACHO DA DIRETORA DE ESCOLA TÉCNICA DE
02/06/2009.
A Diretora de Escola Técnica da ETEC Presidente Vargas, no
uso das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da
Deliberação CEETEPS - 2, De 28-1-2009, HOMOLOGA o(s)
Processos Seletivos de docentes; no(s) componentes curriculares 1- a) Artes; 2- b) Física; 4- d) História; 5- e) Biologia; 6- f)
Educação Física; 7- g) Matemática; 8 -h) Química; 9 -i) Língua
Portuguesa e Literatura; 10 -j) Língua Estrangeira - Inglês 11 -k)
Gestão Empresarial I e II; 13- m) Controle de Sistemas
Industriais I e II; 14- n) Tendências em Design de Interiores; 15o) Tecnologia de Materiais de Construção I, II e III; 18- r)
Manutenção de Sistemas Industriais I, II e III; 20- t) Tecnologia
de Fabricação I, II e III; 21- u) Dimensionamento de
Componentes para Projetos Mecânicos I e II; 22- v) Controle e
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12.4 Considera-se nota final a média aritmética das notas
atribuídas à Prova de Múltipla Escolha de Conhecimentos
Específicos, Língua Portuguesa e a Redação.
12.5. Os candidatos aprovados no concurso público serão
classificados em ordem decrescente da nota final.
12.6. O Resultado Final/Classificação será publicado no
Diário Oficial do Estado de São Paulo com a indicação do nome
dos candidatos, do número do Registro Geral - R.G., da nota
final e da classificação.
12.7. No caso de igualdade de nota final, o desempate será
feito, sucessivamente, através dos seguintes critérios:
1º) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da inscrição no presente concurso público,
na forma do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei
Federal nº 10.741, de 1/10/2003 (Estatuto do Idoso);
2º) maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos;
3º) maior nota na Redação;
4º) maior nota nas questões de Língua Portuguesa;
5º) data de nascimento mais antiga.
12.8. Será publicado no Diário Oficial do Estado de São
Paulo um único Edital de Classificação contendo uma lista geral
e outra especial para os portador(es) de deficiência(s), com a
indicação do nome do(s) candidato(s), do número do Registro
Geral - R.G., da nota final e da classificação.
12.9. Sendo o candidato portador(es) de deficiência(s)
aprovado na perícia a que se refere o item 8.10. supra, será
publicado Edital de Resultado Final/Classificação no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, contendo uma nova lista geral
e uma especial para o(s) portador(es) de deficiência(s), com a
indicação do nome do(s) candidato(s), do número do Registro
Geral - R.G., da nota final e da classificação.
13. Dos Recursos
13.1. O candidato terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para
apresentar um único recurso contra respostas de questões de
prova, a partir do dia seguinte ao da publicação da prova do
concurso público, nos termos do item 10.11 supra.
13.2. O candidato terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para
apresentar pedido de revisão de nota, a partir do dia seguinte
ao da publicação do resultado de cada prova no Diário Oficial
do Estado de São Paulo.
13.3. Os recursos e os pedidos de revisão de nota que
forem apresentados fora dos prazos estabelecidos nos itens
13.1 e 13.2 não serão aceitos, sejam quais forem os motivos
alegados pelo candidato.
13.4. Não será admitido pedido de revisão de nota após
eventual republicação de resultado de prova no Diário Oficial
do Estado de São Paulo.
13.5. Não caberá qualquer recurso ou pedido de revisão de
nota após a publicação do Resultado Final/Classificação no
Diário Oficial do Estado de São Paulo.
13.6. O candidato deverá dirigir o recurso e/ou o pedido de
revisão de nota à Comissão do Concurso Público e entregá-lo
no Setor de Protocolo da Reitoria, no Campus de São Paulo.
14. Da validade
14.1. O concurso público terá validade de 1 (um) ano a
contar da data da publicação do Despacho de Homologação no
Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo, a critério da
Universidade de São Paulo, ser prorrogado por igual período.
15. Da Convocação
15.1. Os candidatos convocados por meio de publicação no
Diário Oficial do Estado deverão comparecer no “campus” de
São Paulo, munidos de documentos relacionados no item 16 e,
respeitada a ordem de classificação final, terão livre escolha
para o “campus” de sua preferência, desde que a vaga não
tenha sido escolhida por outro candidato melhor classificado.
15.2. Caso o candidato convocado não tenha interesse em
uma das vagas remanescentes dos “campi” elencados neste
edital, deverá, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no
item 16.1, formalizar a desistência perante o Departamento de
Recursos Humanos, a fim de que seja convocado o próximo da
lista.
15.3. Os candidatos convocados que não se apresentarem
no prazo previsto no item 16.1. serão considerados desistentes.
16. Da contratação
16.1. Para contratação deverá o candidato comparecer ao
Serviço de Pessoal da Unidade/Órgão indicado no Edital de
Convocação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de sua
publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e apresentar a documentação pessoal completa abaixo discriminada, sob
pena de ser considerado desistente do concurso público:
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
- Certidão de Nascimento (para solteiros);
- Certidão de Casamento;
- Cédula de Identidade - R.G.;
- 2 fotos 3x4 recentes;
- Cadastro de Pessoa Física (C.P.F./C.I.C.);
- Título de Eleitor acompanhado do comprovante de votação ou da justificativa referente à última eleição;
- Certificado Militar (para o sexo masculino);
- Certidão de Nascimento dos filhos com até 21 anos de
idade ou até 24 anos, se universitários;
- Caderneta de Vacinação atualizada dos filhos menores de
14 anos;
- Extrato de participação no PIS/PASEP;
- Cópia autenticada do diploma de conclusão do Curso de
Graduação Completo em Direito, na modalidade presencial,
devidamente registrado e, se for expedido por instituições
estrangeiras, deverá estar acompanhado da respectiva tradução e revalidação do título;
- Declaração de Acumulação de Cargo, se for o caso;
- Registro no Órgão Profissional, não sendo aceita apresentação de protocolo.
16.2. Caso o candidato já tenha sido funcionário da
Universidade de São Paulo, deverá apresentar declaração da
Seção de Pessoal da Unidade/Órgão à qual pertencia, com a
data e o motivo do desligamento.
16.3. Para contratação deverá o candidato ser considerado
apto em exame médico pré-admissional realizado pelo
SESMT/USP.
16.4. Caso o candidato exerça outro cargo, emprego ou
função pública (inclusive aposentadoria), a contratação dependerá, ainda, da autorização de acumulação de cargo.
16.5. Atestada a aptidão em exame médico pré-admissional realizado pelo SESMT/USP, e, quando for o caso, autorizada
a acumulação de cargo, o candidato deverá iniciar o exercício
da função na data fixada pela Unidade/Órgão, sob pena de ser
considerado desistente do concurso público.
17. Das Disposições Finais
17.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e
a aceitação tácita das instruções e condições estabelecidas no
presente Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
17.2. A inexatidão das informações ou a irregularidade nos
documentos, verificada a qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretará a exclusão do candidato do concurso público, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, civil ou criminal.
17.3. O não atendimento, pelo candidato, das condições
estabelecidas no presente Edital implicará em sua exclusão do
concurso público, a qualquer tempo.
17.4. A falta de pagamento da taxa de inscrição, verificada
a qualquer tempo, acarretará a exclusão do candidato do concurso público.
17.5. O candidato deverá manter atualizado seu endereço
durante todo o prazo de validade do concurso público.
17.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a
providência ou o evento que lhes disser respeito ou até a data
da homologação do concurso público.
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17.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados e demais publicações referentes a este
concurso público, através do Diário Oficial do Estado de São
Paulo.
17.8. Ficam mantidas as inscrições dos candidatos participantes do concurso público anterior (Edital Seleção RH
328/2008), que estiveram presentes nas 2 (duas) provas realizadas no dia 30/11/2008.
ANEXO I
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Direito Constitucional
1) Constituição. Conceito, classificação, conteúdo
2) Constitucionalismo
3) Poder Constituinte originário e derivado
4) Interpretação Constitucional
5) Controle de Constitucionalidade. Não cumprimento de
leis inconstitucionais. Controle jurisdicional: sistema difuso e
concentrado. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação
Declaratória de Constitucionalidade. Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental. Controle de constitucionalidade das leis.
6) Tripartição do Poder
6.1) Executivo, Legislativo, Judiciário
6.2) Ministério Público
6.3)Tribunal de Contas
6.4) Advocacia Pública.
7) Formas de Estado
7.1) Estado Federal. Conceito. Repartição constitucional de
competências
8) Organização do Estado
8.1) União, Estados Federados, Municípios, Distrito
Federal, Territórios
8.2) Direitos e Garantias fundamentais. Ações
Constitucionais (Mandado de Segurança, “Habeas Corpus”,
“Habeas Data”, Ação Popular e Mandado de Injunção)
8.3) Direitos Sociais e Políticos
9)Tributação
9.1) Princípios gerais
9.2) Tributos federais, estaduais e municipais
9.3) Imunidades e isenções tributárias
10) Ordem econômica e financeira
11) Ordem social
11.1) Seguridade social
11.1.1) Saúde
11.1.2) Previdência social
11.1.3) Assistência social
11.2) Educação, Cultura e Desporto. Autonomia
Universitária
11.3) Ciência e Tecnologia, Meio ambiente.
Direito Administrativo
1) Fontes do Direito Administrativo
2) Administração Pública, conceito e princípios, estrutura
administrativa, atividade administrativa, poderes e deveres do
administrador, uso e abuso do poder
3) Descentralização Administrativa: Autarquias,
Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista;
Desconcentração e Descentralização
4) Poderes administrativos
5) Atos administrativos: noção, atributos, classificação,
espécies
6) Atos administrativos: motivação, anulação, convalidação, revogação, controle jurisdicional
7) Ordenação e Fiscalização dos atos administrativos
8) Processo Administrativo: conceito, princípios, requisitos,
objetivos e fases, Lei Federal 9784/ 99 e Lei do Estado de São
Paulo 10.177/98
9) Licitação: conceito, modalidades e procedimentos, dispensa de licitação, inexigibilidade
10) Contratos Administrativos: conceitos, peculiaridades e
espécies. Convênios, consórcios e ajustes.
11) Execução do contrato administrativo: princípios, teoria
do fato do príncipe e da imprevisão
12) Extinção do contrato administrativo, causas da extinção
13) Serviço Público: conceito, classificação, formas de prestação
14) Servidores públicos: conceito, categorias, regime jurídico, formas de investidura, direito e deveres. Cargo, emprego e
função. Responsabilidade dos Agentes Públicos: civil, administrativa e penal. Sindicância e Processo Administrativo
Disciplinar
15) Lei Estadual nº 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo)
16) Bens Públicos: regime jurídico e classificação
17) Bens Públicos: formas de utilização, concessão, permissão, autorização de uso, alienação
18) Regime Próprio de Previdência: Lei Federal nº 9717/98,
Lei Complementar Estadual 1010/2007 e 1012/2007
19) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
9394/96).
20) Controle Interno e Externo da Administração Pública
21) Responsabilidade do Estado.
22) Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000
(Responsabilidade Fiscal) e Lei 4320/64 (Lei do Orçamento)
23) Lei 8429, de 02/06/1995 (Improbidade Administrativa)
Direito Civil
1) Lei. Vigência: Aplicação da lei no tempo e no espaço
2) Integração e interpretação da lei
3) Lei de Introdução ao Código Civil
4) Das pessoas naturais e jurídicas. Personalidade.
Capacidade. Pessoas jurídicas. Espécies. Pessoas jurídicas de
direito público e privado. Associações, sociedades civis e
empresárias. Fundações públicas e privadas. Cooperativas.
Organização Social de Interesse Público. Desconsideração da
personalidade jurídica no direito civil, no direito tributário e no
direito do consumidor. Responsabilidade dos sócios, diretores e
administradores.
5) Do domicílio civil
6) Dos bens. Espécies. Das coisas fora do comércio. Do bem
de família
7) Dos fatos jurídicos. Atos jurídicos. Negócios jurídicos.
Requisitos. Negócio jurídico, ato jurídico lícito e ato jurídico ilícito.
Condições, termo e encargo. Defeitos dos negócios jurídicos. Invalidade dos negócios jurídicos. Forma e prova dos negócios jurídicos.
8) Modalidades dos atos jurídicos
9) Representação
10) Prescrição e decadência. Prazos prescricionais e decadenciais contra as pessoas jurídicas de Direito Público.
11) Da posse. Classificação. Aquisição. Efeitos. Perda
12) Proteção possessória
13) Da propriedade móvel e imóvel. Aquisição e perda
14) Usucapião. Usucapião especial
15) Do condomínio
16) Direitos reais sobre coisas alheias
17) Direitos reais de garantia
18) Das obrigações. Modalidades
19) Cláusula penal
20) Extinção das obrigações sem pagamento
21) Extinção das obrigações com pagamento
22) Inexecução das obrigações. Perdas e danos
23) Dos juros legais
24) Da cessão de crédito
25) Dos contratos. Noções gerais. Teoria da imprevisão
26) Das arras
27) Evicção e vícios redibitórios
28) Da compra e venda: Compromisso de compra e venda
29) Da troca e da doação

30) Da locação de coisas e serviços. Da empreitada
31) Mútuo e comodato. Do depósito
32) Mandato e gestão de negócios
33) Seguro. Fiança
34) Obrigações por declaração unilateral de vontade.
Liquidação das obrigações
35) Das obrigações por atos ilícitos
36) Do concurso de credores
37) Responsabilidade civil, inclusive por danos causados ao
meio-ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico e paisagístico
38) Alienação fiduciária em garantia
39) Correção monetária
40) Registros Públicos
41) Lei 8.078 de 11.09.80 (Código de Proteção e Defesa do
Consumidor) Relações de Consumo. Princípios gerais e âmbito
de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Responsabilidade pelos vícios e pelos fatos dos produtos e dos
serviços. Prescrição, decadência e prazo de garantia. Práticas
abusivas. Oferta e publicidade. Cláusulas abusivas. Contrato de
adesão. Sanções administrativas. Serviços públicos no Código
de Defesa do Consumidor.
Direito Processual Civil
1) Jurisdição: contenciosa e voluntária
2) Órgãos de jurisdição
3) Ação: conceito, natureza jurídica. Condições da ação.
Classificação das ações
4) Processo. Conceito. Natureza jurídica: Princípios fundamentais.
Pressupostos processuais
5) Procedimento ordinário e sumaríssimo
6) Competência: absoluta e relativa
7) Competência Internacional. Homologação de sentença
estrangeira. Carta rogatória
8) Partes. Capacidade e legitimidade. Substituição processual
9) Litisconsórcio. Assistência: Intervenção de terceiros:
oposição, nomeação à autoria
10) Denunciação da lide e chamamento ao processo. Ação
regressiva
11) Formação, suspensão e extinção do processo
12) Petição inicial. Requisitos. Inépcia da petição inicial
13) Do pedido. Cumulação e espécies de pedido
14) Dos atos processuais. Do tempo e do lugar dos atos
processuais
15) Da comunicação dos atos processuais. Citação e intimação
16) Despesas Processuais e honorários advocatícios
17) Resposta do réu: exceção, contestação e reconvenção.
Revelia. Efeitos da revelia
18) Julgamento conforme o estado do processo
19) Audiência de Instrução e Julgamento
20) Prova: Princípios gerais. Ônus da prova
21) Sentença. Coisa julgada formal e material. Preclusão
22) Duplo grau de jurisdição. Recursos. Incidente de uniformização de jurisprudência
23) Reclamação e correição
24) Ação rescisória
25) Ação Monitória
26) Liquidação de sentença: Execução. Regras gerais.
Partes. Competência. Responsabilidade patrimonial
27) Titulo executivo judicial e extrajudicial
28) Execução por quantia certa contra devedor solvente e
contra devedor insolvente
29) Execução para entrega de coisa
30) Execução de obrigação de fazer e de não fazer
31) Execução contra a Fazenda Pública
32) Embargos a execução
33) O Ministério Público no Processo Civil
34) Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei ou ato
Normativo. Declaração Incidental de Inconstitucionalidade.
35) Ação Popular e Ação Civil Pública
36) Mandado de Segurança
37) Ação de consignação em pagamento
38) Ação de Despejo e Renovatória
39) Ações Possessórias
40) Embargos de terceiro
41) Tutela Antecipada
42) Medidas Cautelares.
Direito do Trabalho
1) Direito do trabalho: definição, fontes
2) Contrato individual de trabalho: conceito, requisitos,
classificação
3) Sujeitos do Contrato de Trabalho
4) Responsabilidade solidária de empresas. Sucessão de
empresas
5) Salário e remuneração
6) 13º salário
7) Salário-família. Salário educação. Salário do menor e do
aprendiz
8) Equiparação salarial
9) Suspensão e interrupção do contrato de trabalho
10) Paralisação temporária ou definitiva do trabalho em
decorrência do “factum principis”
11) Força Maior no Direito do Trabalho
12) Alteração do contrato individual de trabalho
13) Justas causas de despedida do empregado
14) Rescisão do Contrato de Trabalho. Culpa recíproca
15) Despedida indireta
16) Dispensa arbitrária
17) Rescisão do Contrato de Trabalho. Conseqüências
18) Aviso Prévio
19) Indenizações em decorrência de dispensa do empregado
20) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
21) Ação do FGTS
22) Estabilidade
23) Reintegração do Empregado Estável
24) Inquérito para apuração de falta grave
25) Estabilidade Especial
26) Trabalho Extraordinário e Trabalho Noturno
27) Sistema de Compensação de Horas. Adicional de Horas
Extras
28) Repouso Semanal Remunerado
29) Férias: direito do empregado, época de concessão e
remuneração
30) Segurança e Higiene do Trabalho. Periculosidade e
Insalubridade
31) Acidente do Trabalho e Moléstia Profissional
32) Lei Orgânica da Previdência Social. Âmbito. Benefício.
Custeio. Benefícios
33) PIS/PASEP
34) Trabalho da Mulher. Estabilidade da Gestante.
Trabalho Noturno e Proibido
35) Trabalho do Menor
36) Profissões Regulamentadas
37) Sindical
38) Natureza jurídica, criação, administração e dissolução
de Sindicatos
39) Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho.
Mediação e Arbitragem
40) Representação dos trabalhadores nas empresas
41) Direito de Greve. Serviços Essenciais. Procedimentos
42) Fiscalização Trabalhista.
Direito Processual do Trabalho
1) Justiça do Trabalho. Organização. Competência
2) Ministério Público do Trabalho
3) Competência: Justiça do Trabalho e Justiça Federal
4) Princípios Gerais que informam o processo trabalhista
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5) Prescrição e Decadência
6) Substituição e representação processuais, assistência
judiciária e honorários de advogado
7) Dissídios Individuais
8) Dissídios Coletivos
9) Das Nulidades no Processo Trabalhista
10) Os Recursos no Processo Trabalhista
11) Da Execução no Processo Trabalhista
12) Embargos a execução no processo trabalhista
13) Processos Especiais. Ação Rescisória: Mandado de
Segurança.
Direito Penal e Processual Penal
1) Crime e imputabilidade penal
2) Aplicação da Lei Penal
3) Inquérito policial
4) Ação penal
5) Efeitos da condenação
6) Crimes em espécie: crimes contra a Administração
Pública, crimes contra a fé pública, crimes contra o patrimônio,
crimes contra a honra
7) Crimes contra as finanças públicas
8) Lei de Imprensa
Língua Portuguesa
Compreensão, interpretação e reescritura de textos, com
domínio das relações morfossintáticas, semânticas e discursivas:
1) Tipologia textual
2) Paráfrase, perífrase, síntese e resumo
3) Significação literal e contextual de vocábulos
4) Processos coesivos de referência
5) Coordenação, subordinação
6) Emprego das classes de palavras
7) Estrutura, formação e representação das palavras
8) Ortografia oficial
9) Pontuação
10) Concordância
11) Regência

ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Comunicado
A Congregação da Escola de Comunicações e Artes, em
reunião ordinária realizada em 27.05.2009, aprovou, em votação secreta, a inscrição da Profa. Dra. Marilda Lopes Ginez de
Lara, ao concurso para a obtenção do título de Livre-Docente
junto ao Departamento de Biblioteconomia e Documentação,
na especialidade “Análise Documentária”. Programa: 1.
Análise Documentária: informação e conhecimento; 2. Análise
Documentária e a análise de texto; 3. Análise Documentária e
análise de discurso; 4. Análise Documentária: definição do objeto, procedimentos e objetivos; 5. Processos de Análise
Documentaria: leitura e síntese; 6. Processos de Análise
Documentaria: condensação de texto; 7. Processos de Análise
Documentaria: representação da informação; 8. Linguagens
Documentárias: especificidade e natureza; 9. Linguagens
Documentárias: uso e funções; 10. Linguagens Documentárias:
metodologias de construção; 11. Representação da informação
versus representação do conhecimento: a função dos produtos
documentários; 12. Os níveis de representação documentária:
os processos de condensação e de tradução; 13. Os níveis de
representação documentária: política de tratamento e recuperação da informação; 14. As funções da linguagem nos processos de Análise Documentária: a Linguagem Documentária e a
Linguagem Natural; 15. Análise Documentária e fluxo dos sistemas de informação.
Integram a Comissão Julgadora, aprovada em votação
secreta na mesma sessão, os Profs. Drs: Mayra Rodrigues
Gomes/Professor Associado/CJE/ECA, Adilson Odair
Citelli/Professor
Associado/CCA/ECA,
Ieda
Maria
Alves/Professor Titular/FFLCH, Mariângela Spotti Lopes
Fujita/Professor Associado/Unesp - Marilia e Leilah Santiago
Bufrem/Professor Titular/UFPR, como Membros Titulares e os
Profs. Drs: Maria Aparecida Baccega/Professor Associado/aposentado/CCA/ECA, Eduardo Peñuela Cañizal/Professor
Titular/aposentado/CTR/ECA, Nair Yumiko Kobashi/Professor
Associado/CBD/ECA, Rosali Fernandez de Souza/Professor
Titular/IBICT, Ida Regina Chitto Stumpf/Professor
Titular/UFRGS, José Augusto Chaves Guimarães/Professor
Adjunto/Unesp - Marilia, Maria Nélida González de
Gomez/Professor Titular/IBICT/MCT, Aldo de Albuquerque
Barreto/Professor Titular/IBICT/MCT e Eduardo Wense
Dias/Professor Titular/UFMG, como Membros Suplentes.

FACULDADE DE CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO
PRETO - USP
EDITAL ATAc/FCFRP 28/2009, de 28-5-2009
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E
PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR TITULAR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ANÁLISES
CLÍNICAS, TOXICOLÓGICAS E BROMATOLÓGICAS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
O Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna público a
todos os interessados que, de acordo com o decidido pela
Congregação em sua 302ª Sessão Ordinária, realizada em 28-52009, estarão abertas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
no período de 4 de junho a 30 de novembro de 2009, de segunda à sexta-feira, das 9 às 11 e das 14 às 17 horas, as inscrições
ao concurso público de títulos e provas para provimento de um
cargo de Professor Titular, referência MS-6, em Regime de
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, cargo/claro número 1027905, junto ao Departamento de Análises Clínicas,
Toxicológicas e Bromatológicas, com salário de R$ 9.092,35
(nove mil e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), para
a área de conhecimento de Biociências Aplicadas à Farmácia
nos termos do Regimento Geral da USP e do Regimento Interno
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto e o
respectivo programa que segue:
1. A mitocôndria como alvo da ação tóxica de xenobióticos;
2. Fitoestrógenos no tratamento da menopausa e na prevenção de doenças cardiovasculares.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e pelo
Regimento Interno da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto - USP (Resolução nº 4050, de 22.11.93, DOE
26.11.93).
1. As inscrições serão feitas na Seção de Apoio Acadêmico
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, sito
à Av. do Café, s/no, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto/SP,
devendo o candidato apresentar requerimento dirigido ao
Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão
Preto - USP, contendo dados pessoais e área de conhecimento
(especialidade) do Departamento a que concorre, acompanhado dos seguintes documentos:
I - memorial circunstanciado, em dez cópias, no qual sejam
comprovados os trabalhos publicados, as atividades realizadas
pertinentes ao concurso e as demais informações que permitam
avaliação de seus méritos;
II - prova de que é portador do título de livre-docente
outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

.

– São Paulo, 119 (102)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2017 às 15:16 , sob o número WFPA17700344450
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2C57D21.

136

dação Universitária para o Vestibular, seguindo as instruções
fornecidas pelo programa de cadastramento.
6.2. As inscrições para o concurso público serão efetuadas
no período de 11 a 25 de fevereiro de 2011, exclusivamente pela
Internet, no site: www.fuvest.br
6.3. Não será possível alterar as informações cadastrais já
prestadas. As informações prestadas no ato do cadastramento
como usuário da FUVEST devem ser verdadeiras e são de inteira
responsabilidade do candidato, ficando este ciente de que
qualquer falsa alegação, omissão ou erro implicará sua exclusão
do concurso público, a qualquer momento, e em sujeição às
penas da lei.
6.4. A taxa de inscrição é de R$ 120,00 (cento e vinte reais).
6.4.1 Será admitido pedido de redução de 50% (cinquenta
por cento) do valor da inscrição, nos termos da Lei Estadual
nº 12.782, de 20/12/2007, desde que o candidato comprove
CUMULATIVAMENTE:
a) Ser estudante regularmente matriculado em curso prévestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pósgraduação.
b) Perceber remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários
mínimos, ou estar desempregado.
6.4.2 Para comprovar a condição de estudante o candidato
deverá encaminhar um dos seguintes documentos:
a) Original ou cópia autenticada de certidão ou declaração,
em papel timbrado, com assinatura e carimbo do setor competente, expedida por instituição de ensino público ou privado.
b) Original ou cópia autenticada em cartório da carteira
de identidade estudantil ou documento similar, expedido por
instituição de ensino público ou privado, ou por entidade de
representação discente.
6.4.3 Para comprovar a condição prevista no item 6.4.1.,
“b”, o candidato deverá encaminhar comprovante de renda ou
declaração, por escrito, da condição de desempregado.
6.4.3.1. A declaração de que trata o item 6.4.3. deverá conter o nome completo do candidato, o número do documento de
identidade, o número do CPF, a data e a assinatura.
6.4.4. Será admitido pedido de isenção do valor da inscrição
ao candidato que comprovar a doação de sangue em conformidade com a Lei Estadual nº 12.147, de 12/12/2005 e na forma
estabelecida nos itens 6.4.4.1. e 6.4.5.
6.4.4.1. O candidato deverá comprovar a doação de sangue
a órgão ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por
Município em número não inferior a 3 (três) vezes em um período de 12 (doze) meses, mediante envio de cópia autenticada
do documento expedido pela entidade coletora no endereço
citado no item 6.4.5.
6.4.5. O pedido de redução do valor da inscrição a que diz
respeito o item 6.4.1. e o pedido de isenção do valor da inscrição
a que diz respeito o item 6.4.4. deverão ser encaminhados à
FUVEST, no período de 24 a 31 de janeiro de 2011, pelo Correio,
em carta registrada, com os seguintes dizeres no envelope:
“FUVEST / PG-USP, Rua Alvarenga, 1945/1951, CEP 05509-004,
São Paulo - SP”.
6.4.6. As listas dos candidatos cujos pedidos de redução
ou de isenção do valor da inscrição forem deferidos serão
publicadas no dia 8 de fevereiro de 2011, no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, bem como disponibilizadas no endereço
eletrônico www.usp.br/drh - link: vagas/editais em andamento,
do Departamento de Recursos Humanos.
6.4.7. O candidato que tiver o pedido de redução ou de
isenção do valor da inscrição indeferido, poderá participar do
certame caso efetue o pagamento do valor integral da taxa, nos
moldes do item 6.5.
6.4.8. Será eliminado do concurso público o candidato que,
não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos previstos no item 6.4.1., ou aos requisitos previstos nos itens 6.4.4.
e 6.4.4.1., tenha obtido, com emprego de fraude ou qualquer
outro meio que evidencie má fé, a redução do valor da inscrição,
nos termos da Lei Estadual nº 12.782, de 20/12/2007, ou sua
isenção nos termos da Lei Estadual nº 12.147, de 12/12/2005.
6.5. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito
por meio de boleto bancário que será disponibilizado no ato
da inscrição do candidato. Não haverá devolução da taxa em
hipótese alguma.
6.6. A lista dos candidatos inscritos será publicada no
dia 11 de março de 2011, no Diário Oficial do Estado de São
Paulo, podendo o candidato, sem caráter oficial, acompanhar
o concurso público, pelo endereço eletrônico: www.usp.br/
drh - link: vagas/editais em andamento, do Departamento de
Recursos Humanos
7. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
7.1. É assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de inscrever-se no presente concurso público, em igualdade
de condições com os demais candidatos, para preenchimento da
função cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que é portador.
7.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º
do Decreto Federal nº 3.298/99.
7.3. Durante o período de inscrição, o candidato portador
de deficiência(s) deverá declará-la(s), por escrito, bem como
apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou
nível da(s) deficiência(s), com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID
e entregá-lo, pessoalmente ou por mandatário, nos endereços
abaixo ou, alternativamente, enviar a documentação por SEDEX
ou meio similar para o Departamento de Recursos Humanos no
campus de São Paulo, atentando para que o recebimento do(s)
documento(s) postado(s) deve ocorrer até 25 de fevereiro de
2011, data do término do período de inscrição, sob pena de
não poder concorrer às vagas reservadas a pessoas portadoras
de deficiência(s).
- Coordenadoria do Campus de Bauru
Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 .. Bauru-SP.
Cep.:17012-901, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
- Coordenadoria do Campus “Luiz de Queiroz” (CCLQ)
Av. Pádua Dias, 11 - Vila Independência - Piracicaba SP.Cep.: 13418-260, das 8h às 11h e das 14h às 16h.
- Coordenadoria do Campus de Pirassununga (CCPs)
Av. Duque de Caxias Norte, 225 - Pirassununga - SP., Cep.:
13635-900 das 7h às 11h e das 13h às 17h.
- Coordenadoria do Campus Ribeirão Preto (CCRP)
Av. Bandeirantes, 3.900 - Monte Alegre - Ribeirão Preto - SP.
Cep.: 14040-900, das 7h30min às 12h e das 13h às 17h.
- Coordenadoria do Campus de São Carlos (CCSC)
Av. Trabalhador São-carlense, 400, Arnold Schimidt - São
Carlos - São Paulo. Cep.: 13566-590, das 8h às 11h30min e das
13h às 17h30min.
- Campus de São Paulo: Departamento de Recursos Humanos - Seção Técnica de Recrutamento e Seleção de Pessoal - Rua
do Anfiteatro, nº 181 - Colméias - Favo 5 - Cidade Universitária
- SP. - Cep.: 05508-060, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
7.4. O candidato portador de deficiência que necessitar de
tratamento diferenciado no dia do concurso deverá requerê-lo
em um dos endereços citados no item 7.3., até o término do
período de inscrição, indicando as condições diferenciadas de
que necessita para a realização das provas.
7.5. O candidato portador de deficiência que não atender,
no período da inscrição, às exigências contidas nos itens 7.3. e
7.4. deste edital, não terá sua prova preparada segundo suas
necessidades, devendo realizar os exames com provas iguais
aos demais candidatos.
7.6. O candidato portador de deficiência, tomando conhecimento da síntese das atribuições da função de Procurador da
USP, poderá concorrer, sob sua inteira responsabilidade e desde
que atenda aos requisitos relacionados no item 4. deste Edital,
às vagas reservadas aos portadores de deficiência.

7.7. O candidato portador de deficiência participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios
de aprovação, à nota mínima exigida, ao horário de início e ao
local de aplicação das provas.
7.8. O tempo para a realização das provas a que serão
submetidos os candidatos portadores de deficiência, conforme
disposição do art. 2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº
683/92, poderá ser diferente daquele previsto para os candidatos não portadores de deficiência(s), levando-se em conta o tipo
e o grau de dificuldade para a leitura e escrita em Braille, bem
como o grau de dificuldade decorrente de outras modalidades
de deficiência.
7.9. O candidato portador de deficiência que necessitar de
tempo adicional para a realização das provas deverá requerê-lo,
até o término do período de inscrição, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área em que a
deficiência se situa.
7.10. No prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação das listas de classificação no Diário Oficial do Estado de
São Paulo, os candidatos portadores de deficiência aprovados
deverão submeter-se, no local e horário indicados, a perícia
médica para verificação da compatibilidade de sua deficiência
com o exercício das atribuições da função.
7.11. A perícia médica prevista no item 7.10. não substitui o
exame médico pré-admissional previsto no item 16.2., ao qual o
candidato portador de deficiência também deverá submeter-se e
ser considerado apto, previamente, à contratação.
7.12. A perícia prevista no item 7.10. será realizada pelos
médicos do trabalho do SESMT/USP, devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
da realização do exame.
7.13. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato
portador de deficiência, constituir-se-á junta médica para nova
inspeção, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da qual poderá participar profissional indicado pelo interessado, o qual terá o prazo de
5 (cinco) dias úteis, contados da ciência do laudo médico, para
proceder à indicação.
7.14. A junta médica deverá apresentar laudo conclusivo
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da realização
do novo exame.
7.15. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida
pela junta médica.
7.16. O candidato portador de deficiência considerado inapto para o exercício da função pelas perícias médicas realizadas
na forma estabelecida nos itens 7.10. a 7.14., estará excluído
do processo seletivo.
7.17. Não havendo candidato(s) portador(es) de
deficiência(s) aprovados e considerado(s) apto(s) pela perícia
médica, as vagas a ele(s) reservadas serão preenchidas pelos
demais candidatos aprovados, com estrita observância da ordem
classificatória da lista de Resultado Final/Classificação.
8. DAS PROVAS
8.1. O concurso público constará das seguintes fases:
1ª fase - Prova Objetiva (eliminatória e classificatória), com
80 (oitenta) questões de múltipla escolha, distribuídas em cinco
blocos, nas seguintes áreas, conforme segue:
- 1º Bloco: Direito Constitucional e Direito Tributário - 18
(dezoito) questões;
- 2º Bloco: Direito Administrativo - 18 (dezoito) questões;
- 3º Bloco: Direito Privado (Direito Civil e Empresarial) e
Direito Processual Civil - 17 (dezessete) questões;
- 4º Bloco: Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Previdenciário - 12 (doze) questões;
- 5º Bloco: Língua Portuguesa - 15 (quinze) questões,
visando avaliar a capacidade de ler, compreender e interpretar
criticamente qualquer tipo de texto, bem como a capacidade de
mobilizar conhecimentos linguísticos.
2ª fase - Prova Discursiva (eliminatória e classificatória),
compreendendo a elaboração de 1 (uma) peça processual (civil
ou trabalhista), versando sobre aspectos de direito material de
quaisquer das matérias indicadas no Anexo I deste edital.
3ª fase - Avaliação de títulos, não podendo a nota atribuída
a estes ultrapassar 0,6 ponto.
8.2. As Provas Objetiva e de Língua Portuguesa versarão
sobre os programas constantes do Anexo I deste edital.
8.3. O conhecimento de Informática previsto como exigência para o desempenho da função no item 4. do presente Edital
será aferido durante o período de experiência.
9. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
9.1. As provas deste concurso público serão realizadas no
campus de São Paulo - Cidade Universitária - SP, em local a ser
oportunamente publicado no Diário Oficial do Estado de São
Paulo e divulgado nos sites: www.usp.br/drh - link: vagas/editais
em andamento e www.fuvest.br.
9.1.1. A Prova Objetiva terá duração de 4 horas e ocorrerá
no período matutino, das 8h30min às 12h30min do dia 20 de
março de 2011.
9.1.2. A Prova Discursiva terá duração de 4 horas e ocorrerá
no período matutino, das 8h30min às 12h30min do dia 17 de
abril de 2011, seguidos os critérios de convocação estabelecidos
no item 10.6.
9.2. Durante a realização da Prova Objetiva, não será
permitido qualquer tipo de consulta. Na Prova Discursiva, será
permitida a consulta a textos legais e súmulas, desde que
desacompanhados de comentários, anotações e jurisprudência.
Esse material será submetido a inspeção antes e/ou durante a
realização da prova, por comissão especialmente designada pela
Procuradoria Geral da Universidade de São Paulo. Somente será
permitida a utilização de legislação impressa pelo próprio candidato se referente às leis estaduais expressamente elencadas
no Anexo I - Conteúdo Programático, impressas diretamente do
navegador da internet e retiradas do site da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (www.al.sp.gov.br).
9.3. O candidato deverá comparecer ao local designado
para o exame com, no mínimo, 30 minutos de antecedência,
munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, documento de identificação com foto e comprovante de pagamento
da taxa de inscrição.
9.4. A realização das provas só será permitida ao candidato
que se apresentar na data, local e horários constantes do presente Edital e/ou dos Editais de Convocação para Provas.
9.5. Não será admitido o ingresso, no local de prova, do candidato que se apresentar após o horário das provas determinado
no presente Edital e/ou nos Editais de Convocação para Provas.
9.6. O início das provas será declarado pelo fiscal do concurso público presente em cada sala de prova, respeitada a duração
estabelecida no item 9.1.
9.7. Ao término das provas, os dois últimos candidatos
deverão sair da sala no mesmo momento, devendo o penúltimo
candidato aguardar que o último finalize a prova. Em hipótese
alguma poderá um único candidato permanecer sozinho em sala
de prova com o fiscal do concurso público.
9.8. Será excluído do concurso público o candidato que, em
qualquer uma das provas ou etapas, além das demais hipóteses
previstas neste Edital:
a) apresentar-se após o horário estabelecido no presente
Edital e/ou nos Editais de Convocação para a realização das
provas, não se admitindo qualquer tolerância;
b) não comparecer a qualquer uma das provas, seja qual
for o motivo;
c) desistir no decorrer das provas;
d) não apresentar para este fim documento que bem o
identifique, sendo considerados documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias
de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério
das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Nacionalidade
Estrangeira (cidadão português a quem tenha sido deferida a
igualdade), Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou
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Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB,
CRC etc.; a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como
a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia) na forma da
Lei n.º 9.503/97;
e) ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal;
f) ausentar-se do local de provas antes de decorridos 30
minutos do seu início;
g) for surpreendido em comunicação com outra(s) pessoa(s)
ou utilizando-se de livros, notas e impressos não autorizados nos
moldes do item 9.2;
h) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de
equipamento eletrônico de comunicação (agendas eletrônicas,
telefones celulares, “pagers”, “laptops” e outros equipamentos
similares);
i) não devolver integralmente o material recebido;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
9.9. Caso a candidata lactante necessite amamentar durante a realização das provas, poderá fazê-lo em sala reservada,
desde que o requeira no ato de sua inscrição pelo site www.
fuvest.br.
9.9.1. Não haverá compensação do tempo de amamentação
em favor da candidata.
9.9.2. A criança deverá ser acompanhada, em ambiente
reservado para este fim, de adulto responsável por sua guarda
(familiar ou terceiro indicado pela candidata).
9.9.3. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de
prova, acompanhada de um fiscal do sexo feminino.
9.9.4. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, a criança e um fiscal, sendo vedada a
permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham
grau de parentesco ou de amizade com a candidata.
9.10. Por razões de ordem técnica, de segurança e de
direitos autorais adquiridos, a Universidade de São Paulo não
fornecerá exemplares dos cadernos de questões a candidatos
ou a instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após o
encerramento do concurso público.
9.11. As questões das Provas Objetiva e Discursiva ficarão
disponíveis durante os 2 (dois) dias úteis seguintes à aplicação e
serão divulgadas no endereço eletrônico www.usp.br/drh - link:
vagas/editais em andamento, juntamente com os respectivos
gabaritos.
10. DA CORREÇÃO E RESULTADO DAS PROVAS
10.1. O gabarito da Prova Objetiva será divulgado no dia
seguinte ao da realização desta, no site: www.usp.br/drh link:
vagas/editais em andamento.
10.2. Na hipótese de alteração do gabarito de uma prova,
devido a provimento de eventual recurso, tal alteração será
aplicada a todos os candidatos que fizeram a referida prova,
independentemente de terem recorrido, podendo isso ocasionar
modificação da pontuação inicialmente atribuída, para mais ou
para menos.
10.3. Havendo anulação de alguma questão, devido a provimento de eventual recurso, o ponto respectivo será atribuído
a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
10.4. A Prova Objetiva e a Prova Discursiva serão avaliadas
na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
10.5. Na Prova Objetiva não serão computadas as questões
de múltipla escolha com as respostas não assinaladas, ou que
contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda
que legível.
10.6. Serão convocados para a Prova Discursiva os 100
(cem) candidatos mais bem colocados na Prova Objetiva, dentre
aqueles que tiverem obtido nota mínima igual ou superior a 7
(sete) pontos.
10.6.1. A convocação dos candidatos para a Prova Discursiva será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo
e divulgada no site: www.usp.br/drh - link: vagas/editais em
andamento, na data provável de 5 de abril de 2011.
10.6.2. O número de convocados para a segunda fase poderá ser superior a 100 (cem), caso outros candidatos obtenham a
mesma nota do 100º colocado na Prova Objetiva.
10.7. Os candidatos que não forem convocados para a
Prova Discursiva na forma do item 10.6. não terão qualquer
classificação no concurso.
10.8. Na avaliação da Prova Discursiva, serão considerados
o acerto das soluções apresentadas, o grau de conhecimento do
tema, a fluência e a coerência da exposição, a correção gramatical, bem como a precisão da linguagem jurídica.
10.9. Na Prova Discursiva, não serão considerados textos
que forem ilegíveis ou feitos a lápis.
10.10. Para correção das provas serão emitidas cópias
eletrônicas, sem identificação do autor.
10.11. Serão considerados aprovados os candidatos que
obtiverem nota igual ou superior a 7 (sete) pontos na Prova
Discursiva.
10.11.1. Os candidatos que não atenderem ao item supra
não terão qualquer classificação no concurso.
10.12. A nota dos candidatos aprovados em cada prova
será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo com a
indicação do nome dos candidatos em ordem alfabética.
11. DOS TÍTULOS
11.1. A atribuição de pontuação aos títulos servirá apenas
para efeito de classificação final dos candidatos.
11.2. A nota atribuída aos títulos não poderá, na sua avaliação total, ultrapassar 0,6 ponto.
11.3. Somente serão considerados títulos, desde que devidamente comprovados, aqueles cuja regulamentação e critérios
de aceitabilidade encontrem-se neste edital.
11.4. Os candidatos aprovados apresentarão seus títulos,
em cópia autenticada, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data
da publicação do resultado da Prova Discursiva.
11.5. Os títulos a serem considerados são os constantes
abaixo, sendo pontuados da seguinte forma:
a) Título de doutor em Direito - diploma ou certificado
devidamente registrado: 0,3 ponto;
b) Título de mestre em Direito - diploma ou certificado
devidamente registrado: 0,2 ponto;
c) Certificado de curso de pós-graduação em nível de
especialização na área jurídica, com carga horária mínima de
360 horas, conferido após atribuição de nota de aproveitamento - diploma ou certificado devidamente registrado: 0,1 ponto;
11.6. Os documentos e diplomas relacionados a cursos realizados no exterior somente serão considerados quando vertidos
para o português, por tradutor oficial, e reconhecidos segundo
a legislação própria.
11.7. Os títulos submetidos a avaliação deverão ser:
a) acompanhados de relação específica, com discriminação
de cada um deles, sem rasuras ou emendas, com indicação do
nome completo do candidato, assinatura e número do documento de identidade; e
b) enviados por meio de SEDEX ou Aviso de Recebimento
(AR) ao Departamento de Recursos Humanos - Seção Técnica de
Recrutamento e Seleção de Pessoal, no endereço do campus de
São Paulo indicado no item 7.3.
11.8. Não serão aceitos títulos encaminhados por fax,
correio eletrônico ou por qualquer outro meio que não o especificado no item anterior.
11.9. Apenas serão considerados para apreciação os títulos
obtidos até a data de publicação deste edital.
11.10. A avaliação dos títulos será feita pela Comissão do
Concurso Público, e o seu resultado será publicado no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e divulgado no site: www.usp.br/
drh - link: vagas/editais em andamento.
11.11. Somente serão aceitos e avaliados os títulos que
estiverem de acordo com as especificações deste edital.
11.12. Será vedada a pontuação de qualquer documento
que não preencher todas as condições previstas neste Item 11.
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vigente contrato de trabalho ao Dirigente da Unidade/Órgão de
lotação do servidor, sendo que a nova contratação ocorrerá nas
condições previstas neste Edital.
14.9. Caso o candidato já tenha sido funcionário público,
deverá apresentar declaração emitida pelo Órgão (o) qual
pertencia com a data e o motivo do desligamento e não será
contratado se demitido ou exonerado do serviço público em
conseqüência de processo administrativo (por justa causa ou a
bem do serviço público).
14.10. O conhecimento de informática previsto como
exigência para o desempenho da função no item 4 do presente
Edital será aferido durante o período de experiência.
15. Das Disposições Finais
15.1 A inexatidão das informações ou a irregularidade
nos documentos, verificada a qualquer tempo, em especial por
ocasião da contratação, acarretará a exclusão do candidato do
concurso público, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, civil ou criminal.
15.2 O não atendimento, pelo candidato, das condições
estabelecidas no presente Edital implicará em sua exclusão do
concurso público, a qualquer tempo.
15.3 A falta de pagamento da taxa de inscrição, verificada
a qualquer tempo, acarretará a exclusão do candidato do concurso público.
15.4 O candidato deverá manter atualizado seu endereço
durante todo o prazo de validade do concurso público.
15.5 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a
providência ou o evento que lhes disser respeito ou até a data
da homologação do concurso público.
15.6 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos comunicados e demais publicações referentes
a este concurso público através do Diário Oficial do Estado de
São Paulo.
Edital Seleção RH 010 /2011
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO E CONVOCAÇÃO PARA
AS PROVAS
A Coordenadoria de Administração Geral torna pública
a abertura de concurso público para preenchimento de 10
(dez) vagas do Grupo Superior Faixa I Nível A e formação de
cadastro de reserva para outras que forem surgindo durante a
validade deste, para a função de PROCURADOR, a ser exercida
na Procuradoria Geral da Universidade de São Paulo, na capital
ou no interior, de acordo com a distribuição abaixo, ressalvada a
possibilidade de posterior remoção.
- 01 (uma) vaga para o campus de Piracicaba;
- 01 (uma) vaga para o campus de Pirassununga;
- 02 (duas) vagas para o campus de São Carlos e;
- 06 (seis) vagas para a cidade de São Paulo, sendo 05
(cinco) vagas para atuar na sede da Procuradoria Geral da USP
e 01 (uma) vaga para atuar junto à USP Leste
Fica reservado a pessoas portadoras de deficiência(s) o
percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas preenchidas durante o prazo de validade do concurso público, conforme disposição das Leis Complementares Estaduais nº 683, de
18/09/1992 e nº 932, de 08/11/2002.
1. A função será preenchida sob o Regime da CLT, em jornada de trabalho de 40 horas semanais.
2. Superado o período de experiência de 90 dias, o contrato
de trabalho passará a viger por tempo indeterminado (§ único
art. 445 da CLT).
3. O salário inicial para o mês de dezembro/2010 é de R$
3.542,20, que corresponde ao Grupo Superior Faixa I Nível A da
carreira dos servidores técnico-administrativos, além da verba
honorária prevista na Resolução USP nº 5.459,de 04/07/2008,
que corresponde ao Nível A da faixa em que se enquadra o
servidor (no caso, também R$ 3.542,20) e benefícios constantes
do site: www.usp.br/drh
4. São exigências para o desempenho da função:
- Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou ser cidadão
português em gozo das prerrogativas previstas no art. 12 da
Constituição Federal e demais disposições de lei;
- Possuir 18 anos completos;
- Curso de graduação completo em Direito, com carga
horária mínima fixada pelo MEC;
- Registro no Órgão Profissional (OAB);
- Conhecimento de informática;
- Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação
eleitoral e, se do sexo masculino, do Serviço Militar;
- Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público em
consequência de processo administrativo (por justa causa ou a
bem do serviço público);
- Não ocupar emprego ou função pública, ressalvados os
acumuláveis previstos no art. 37, inciso XVI, da Constituição
Federal e no Decreto Estadual nº 41.915/1997;
- Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas
no presente Edital.
4.1. O candidato aprovado no presente concurso público
será contratado se atender às exigências para o desempenho da
função no momento da convocação para contratação, devendo
apresentar a documentação comprobatória completa estabelecida no item 16.1. no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado do
primeiro dia útil seguinte ao da publicação da Convocação para
Contratação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, sob pena
de ser considerado desistente do concurso público.
5. São atribuições da função descritas no Plano de Classificação de Funções - P.C.F. da Universidade de São Paulo:
Sumária:
- Prestar consultoria jurídica à Administração; exercer o
controle interno da legalidade dos atos da Universidade e
representá-la judicial e extrajudicialmente.
Detalhada:
- Prestar assistência jurídica ao Reitor, Vice-Reitor, PróReitores, Conselho Universitário e suas Comissões, Conselhos
Centrais, Órgãos que compõem a Reitoria, bem como, por intermédio do Reitor, às Unidades/Órgãos da Universidade.
- Propor ao Reitor medidas jurídicas voltadas à defesa dos
interesses da Universidade, bem como aquelas necessárias à
uniformização da jurisprudência administrativa.
- Opinar previamente sobre a forma de cumprimento de
decisões judiciais e de pedidos de extensão de julgados.
- Analisar aspectos formais dos concursos de Docentes e dos
processos de licitações.
- Elaborar estudos jurídicos, no plano administrativo constitucional e da legislação ordinária complementar, afetas à
atividade acadêmica.
- Redigir pareceres e minutas de atos baixados pelo Reitor.
- Propor ações judiciais, acompanhando todas as fases do
processo, incluindo a sustentação oral.
- Representar a Universidade junto aos órgãos federais,
estaduais e municipais.
- Assessorar a Universidade em matéria de trânsito e direito
administrativo disciplinar, em processos de arrecadação e incorporação de herança jacente ao patrimônio, em administração
de imóveis e outros assuntos relacionados a questões jurídicas.
- Instruir processos judiciais e administrativos, por meio de
diligências junto aos Órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo
ou da Administração Pública em Geral.
- Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como
do local de trabalho.
- Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades
do setor/departamento.
- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade
ou a critério de seu superior.
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. Os candidatos devem, inicialmente, acessar o site:
www.fuvest.br e cadastrar-se como usuários da FUVEST - Fun-
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realizado pelo SESMT/USP e, quando for o caso, autorizada a
acumulação de cargo.
16.7. O candidato que não iniciar o exercício da função na
data fixada pela Unidade/Órgão será considerado desistente do
concurso público.
16.8. A contratação e o início do exercício da função objeto
do presente concurso público para o candidato que já pertencer
aos quadros funcionais da Universidade de São Paulo só será
possível após a conclusão de aptidão em exame médico préadmissional e a apresentação de pedido de demissão relativo ao
vigente contrato de trabalho ao Dirigente da Unidade/Órgão de
lotação do servidor, sendo que a nova contratação ocorrerá nas
condições previstas neste Edital.
16.9. Caso o candidato já tenha sido funcionário público,
deverá apresentar declaração emitida pelo Órgão ao qual
pertencia com a data e o motivo do desligamento e não será
contratado se demitido ou exonerado do serviço público em
conseqüência de processo administrativo (por justa causa ou a
bem do serviço público).
16.10. O conhecimento de Informática previsto como exigência para o desempenho da função no item 4. do presente
Edital será aferido durante o período de experiência.
16.11. No ingresso na carreira, todos os Procuradores, inclusive os que exercerão a função nos campi do interior, passarão
por treinamento de 1 (um) mês na sede da Procuradoria Geral
da USP, na cidade de São Paulo.
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento
e a aceitação tácita das instruções e condições estabelecidas
no presente Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
17.2. A inexatidão das informações ou a irregularidade
nos documentos, verificada a qualquer tempo, em especial por
ocasião da contratação, acarretará a exclusão do candidato do
concurso público, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, civil ou criminal.
17.3. O não atendimento, pelo candidato, das condições
estabelecidas no presente Edital implicará sua exclusão do
concurso público, a qualquer tempo.
17.4. A falta de pagamento da taxa de inscrição, verificada
a qualquer tempo, acarretará a exclusão do candidato do concurso público.
17.5. O candidato deverá manter atualizados seus endereços residencial e de correio eletrônico durante todo o prazo de
validade do concurso público.
17.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a
providência ou o evento a que lhes disser respeito ou até a data
da homologação do concurso público.
17.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados e demais publicações referentes a este
concurso público, por meio do Diário Oficial do Estado de São
Paulo.
ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
DIREITO CONSTITUCIONAL
1) Constituição. Conceito, classificação, conteúdo
2) Constitucionalismo
3) Poder Constituinte originário e derivado
4) Interpretação Constitucional
5) Controle de Constitucionalidade. Não cumprimento de
leis inconstitucionais. Controle jurisdicional: sistema difuso e
concentrado. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental. Controle de constitucionalidade das leis.
6) Tripartição do Poder
6.1) Executivo, Legislativo, Judiciário
6.2) Ministério Público
6.3)Tribunal de Contas
6.4) Advocacia Pública.
7) Formas de Estado
7.1) Estado Federal. Conceito. Repartição constitucional de
competências
8) Organização do Estado
8.1) União, Estados Federados, Municípios, Distrito Federal,
Territórios
8.2) Direitos e Garantias fundamentais. Ações Constitucionais (Mandado de Segurança, “Habeas Corpus”, “Habeas
Data”, Ação Popular e Mandado de Injunção)
8.3) Direitos Sociais e Políticos
9) Tributação
9.1) Princípios gerais
9.2) Tributos federais, estaduais e municipais
9.3) Imunidades e isenções tributárias
10) Ordem econômica e financeira
11) Ordem social
11.1) Seguridade social
11.1.1) Saúde
11.1.2) Previdência social
11.1.3) Assistência social
11.2) Educação, Cultura e Desporto. Autonomia Universitária
11.3) Ciência e Tecnologia, Meio ambiente.
DIREITO TRIBUTÁRIO
1. Conceito de Tributo
2 - Espécies e classificação jurídica dos tributos
3 - Fontes do direito tributário
4 - Imunidades tributárias
5 - Competência Tributária. Extrafiscalidade e parafiscalidade
6 - Regra matriz de incidência tributária - hipótese tributária: o fato jurídico tributário; conseqüente da norma: a relação
jurídica tributária.
7- A Obrigação tributária; Sujeito ativo; Sujeição passiva
tributária. Contribuintes. Responsáveis. Substituição tributária.
9 - Crédito tributário e lançamento tributário
10 - Suspensão da exigibilidade do crédito tributário
11- Extinção do crédito tributário
12 - Decadência e prescrição no direito tributário
13 - Garantias do crédito tributário e administração tributária
14 - Ilícitos e sanções tributárias
DIREITO ADMINISTRATIVO
1) Fontes do Direito Administrativo
2) Administração Pública, conceito e princípios, estrutura
administrativa, atividade administrativa, poderes e deveres do
administrador, uso e abuso do poder
3) Descentralização Administrativa: Autarquias, Fundações,
Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista; Desconcentração e Descentralização
4) Poderes administrativos
5) Atos administrativos: noção, atributos, classificação,
espécies
6) Atos administrativos: motivação, anulação, convalidação,
revogação, controle jurisdicional
7) Ordenação e Fiscalização dos atos administrativos
8) Processo Administrativo: conceito, princípios, requisitos,
objetivos e fases, Lei Federal 9784/ 99 e Lei do Estado de São
Paulo 10.177/98
9) Licitação: conceito, modalidades e procedimentos, dispensa de licitação, inexigibilidade
10) Contratos Administrativos: conceitos, peculiaridades e
espécies. Convênios, consórcios e ajustes.
11) Execução do contrato administrativo: princípios, teoria
do fato do príncipe e da imprevisão
12) Extinção do contrato administrativo, causas da extinção
13) Serviço Público: conceito, classificação, formas de
prestação

14) Servidores públicos: conceito, categorias, regime jurídico, formas de investidura, direito e deveres. Cargo, emprego e
função. Responsabilidade dos Agentes Públicos: civil, administrativa e penal. Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar
15) Lei Estadual nº 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo)
16) Bens Públicos: regime jurídico e classificação
17) Bens Públicos: formas de utilização, concessão, permissão, autorização de uso, alienação
18) Regime Próprio de Previdência: Lei Federal nº 9717/98,
Lei Complementar Estadual 1010/2007 e 1012/2007
19) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
9394/96).
20) Controle Interno e Externo da Administração Pública
21) Responsabilidade do Estado.
22) Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 (Responsabilidade Fiscal) e Lei 4320/64 (Lei do Orçamento)
23) Lei 8429, de 02/06/1995 (Improbidade Administrativa)
DIREITO CIVIL
1) Lei. Vigência: Aplicação da lei no tempo e no espaço
2) Integração e interpretação da lei
3) Lei de Introdução ao Código Civil
4) Das pessoas naturais e jurídicas. Personalidade. Capacidade. Pessoas jurídicas. Espécies. Pessoas jurídicas de direito
público e privado. Associações, sociedades civis e empresárias.
Fundações públicas e privadas. Cooperativas. Organização Social
de Interesse Público. Desconsideração da personalidade jurídica
no direito civil, no direito tributário e no direito do consumidor.
Responsabilidade dos sócios, diretores e administradores.
5) Do domicílio civil
6) Dos bens. Espécies. Das coisas fora do comércio. Do bem
de família
7) Dos fatos jurídicos. Atos jurídicos. Negócios jurídicos.
Requisitos. Negócio jurídico, ato jurídico lícito e ato jurídico
ilícito. Condições, termo e encargo. Defeitos dos negócios
jurídicos. Invalidade dos negócios jurídicos. Forma e prova dos
negócios jurídicos.
8) Modalidades dos atos jurídicos
9) Representação
10) Prescrição e decadência. Prazos prescricionais e decadenciais contra as pessoas jurídicas de Direito Público.
11) Da posse. Classificação. Aquisição. Efeitos. Perda
12) Proteção possessória
13) Da propriedade móvel e imóvel. Aquisição e perda
14) Usucapião. Usucapião especial
15) Do condomínio
16) Direitos reais sobre coisas alheias
17) Direitos reais de garantia
18) Das obrigações. Modalidades
19) Cláusula penal
20) Extinção das obrigações sem pagamento
21) Extinção das obrigações com pagamento
22) Inexecução das obrigações. Perdas e danos
23) Dos juros legais
24) Da cessão de crédito
25) Dos contratos. Noções gerais. Teoria da imprevisão
26) Das arras
27) Evicção e vícios redibitórios
28) Da compra e venda: Compromisso de compra e venda
29) Da troca e da doação
30) Da locação de coisas e serviços. Da empreitada
31) Mútuo e comodato. Do depósito
32) Mandato e gestão de negócios
33) Seguro. Fiança
34) Obrigações por declaração unilateral de vontade. Liquidação das obrigações
35) Das obrigações por atos ilícitos
36) Do concurso de credores
37) Responsabilidade civil, inclusive por danos causados
ao meio-ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico e paisagístico
38) Alienação fiduciária em garantia
39) Correção monetária
40) Registros Públicos
41) Lei 8.078 de 11.09.80 (Código de Proteção e Defesa do
Consumidor) Relações de Consumo. Princípios gerais e âmbito
de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade pelos vícios e pelos fatos dos produtos e dos serviços.
Prescrição, decadência e prazo de garantia. Práticas abusivas.
Oferta e publicidade. Cláusulas abusivas. Contrato de adesão.
Sanções administrativas. Serviços públicos no Código de Defesa
do Consumidor
41) Parentesco e formas de filiação
42) Guarda, tutela e curatela
DIREITO EMPRESARIAL
1) Elementos essenciais da organização societária
2) Personalidade jurídica das sociedades e associações
3) A teoria da desconsideração da personalidade jurídica
4) As associações
5) A sociedade simples
6) As sociedades não personificadas. As sociedades de
pessoas tradicionais
7) A sociedade limitada
8) A sociedade cooperativa
9) A sociedade anônima
10) Dissolução, liquidação e extinção das sociedades e
associações
11) Reorganização societária: transformação, incorporação,
fusão e cisão.
12) Propriedade intelectual, direito industrial e interesse
público
13) Patentes
14) Licenciamento voluntário e compulsório
15) Patentes para biotecnologia
16) Patentes químicas, farmacêuticas e alimentícias - o
pipeline
17) Marcas
18) Desenhos industriais
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
1) Jurisdição: contenciosa e voluntária
2) Órgãos de jurisdição
3) Ação: conceito, natureza jurídica. Condições da ação.
Classificação das ações
4) Processo. Conceito. Natureza jurídica: Princípios fundamentais. Pressupostos processuais
5) Procedimento ordinário e sumaríssimo
6) Competência: absoluta e relativa
7) Competência Internacional. Homologação de sentença
estrangeira. Carta rogatória
8) Partes. Capacidade e legitimidade. Substituição processual
9) Litisconsórcio. Assistência: Intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria
10) Denunciação da lide e chamamento ao processo. Ação
regressiva
11) Formação, suspensão e extinção do processo
12) Petição inicial. Requisitos. Inépcia da petição inicial
13) Do pedido. Cumulação e espécies de pedido
14) Dos atos processuais. Do tempo e do lugar dos atos
processuais
15) Da comunicação dos atos processuais. Citação e
intimação
16) Despesas Processuais e honorários advocatícios
17) Resposta do réu: exceção, contestação e reconvenção.
Revelia. Efeitos da revelia
18) Julgamento conforme o estado do processo
19) Audiência de Instrução e Julgamento
20) Prova: Princípios gerais. Ônus da prova
21) Sentença. Coisa julgada formal e material. Preclusão
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22) Duplo grau de jurisdição. Recursos. Incidente de uniformização de jurisprudência
23) Reclamação e correição
24) Ação rescisória
25) Ação Monitória
26) Liquidação de sentença: Execução. Regras gerais. Partes.
Competência. Responsabilidade patrimonial
27) Titulo executivo judicial e extrajudicial
28) Execução por quantia certa contra devedor solvente e
contra devedor insolvente
29) Execução para entrega de coisa
30) Execução de obrigação de fazer e de não fazer
31) Execução contra a Fazenda Pública
32) Embargos a execução
33) O Ministério Público no Processo Civil
34) Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei ou ato Normativo. Declaração Incidental de Inconstitucionalidade.
35) Ação Popular e Ação Civil Pública
36) Mandado de Segurança
37) Ação de consignação em pagamento
38) Ação de Despejo e Renovatória
39) Ações Possessórias
40) Embargos de terceiro
41) Tutela Antecipada
42) Medidas Cautelares.
DIREITO DO TRABALHO
1) Direito do trabalho: definição, fontes
2) Contrato individual de trabalho: conceito, requisitos,
classificação
3) Sujeitos do Contrato de Trabalho
4) Responsabilidade solidária de empresas. Sucessão de
empresas
5) Salário e remuneração
6) 13º salário
7) Salário-família. Salário educação. Salário do menor e
do aprendiz
8) Equiparação salarial
9) Suspensão e interrupção do contrato de trabalho
10) Paralisação temporária ou definitiva do trabalho em
decorrência do “factum principis”
11) Força Maior no Direito do Trabalho
12) Alteração do contrato individual de trabalho
13) Justas causas de despedida do empregado
14) Rescisão do Contrato de Trabalho. Culpa recíproca
15) Despedida indireta
16) Dispensa arbitrária
17) Rescisão do Contrato de Trabalho. Conseqüências
18) Aviso Prévio
19) Indenizações em decorrência de dispensa do empregado
20) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
21) Ação do FGTS
22) Estabilidade
23) Reintegração do Empregado Estável
24) Inquérito para apuração de falta grave
25) Estabilidade Especial
26) Trabalho Extraordinário e Trabalho Noturno
27) Sistema de Compensação de Horas. Adicional de Horas
Extras
28) Repouso Semanal Remunerado
29) Férias: direito do empregado, época de concessão e
remuneração
30) Segurança e Higiene do Trabalho. Periculosidade e
Insalubridade
31) Acidente do Trabalho e Moléstia Profissional
32) Lei Orgânica da Previdência Social. Âmbito. Benefício.
Custeio. Benefícios
33) PIS/PASEP
34) Trabalho da Mulher. Estabilidade da Gestante. Trabalho
Noturno e Proibido
35) Trabalho do Menor
36) Profissões Regulamentadas
37) Direito Sindical
38) Natureza jurídica, criação, administração e dissolução
de Sindicatos
39) Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho. Mediação
e Arbitragem
40) Representação dos trabalhadores nas empresas
41) Direito de Greve. Serviços Essenciais. Procedimentos
42) Fiscalização Trabalhista.
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
1) Justiça do Trabalho. Organização. Competência
2) Ministério Público do Trabalho
3) Competência: Justiça do Trabalho e Justiça Federal
4) Princípios Gerais que informam o processo trabalhista
5) Prescrição e Decadência
6) Substituição e representação processuais, assistência
judiciária e honorários de advogado
7) Dissídios Individuais
8) Dissídios Coletivos
9) Das Nulidades no Processo Trabalhista
10) Os Recursos no Processo Trabalhista
11) Da Execução no Processo Trabalhista
12) Embargos a execução no processo trabalhista
13) Processos Especiais. Ação Rescisória: Mandado de
Segurança.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
1. Custeio da Seguridade Social. Fontes de custeio. Contribuintes e segurados. Contribuições. Salário-de-contribuição.
Salário-base. Outras contribuições. PIS. Cofins. Contribuição
sobre o lucro. Arrecadação e recolhimento das contribuições.
Responsabilidade solidária. Crédito da Seguridade Social. Decadência e prescrição
2. Previdência Social. Conceito. Princípios. Distinção. Beneficiários. Prestações. Benefícios. Acidente do trabalho. Segurodesemprego. Cumulação de benefícios e prescrição. Tempo de
serviço e contagem recíproca
3. Assistência Social. Conceito. Benefícios. Custeio
4. Saúde. Conceito. Características. Sistema Único de Saúde.
Recursos
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão, interpretação e reescritura de textos, com
domínio das relações morfossintáticas, semânticas e discursivas:
1) Tipologia textual
2) Paráfrase, perífrase, síntese e resumo
3) Significação literal e contextual de vocábulos
4) Processos coesivos de referência
5) Coordenação, subordinação
6) Emprego das classes de palavras
7) Estrutura, formação e representação das palavras
8) Ortografia oficial
9) Pontuação
10) Concordância
11) Regência

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E
HUMANIDADES
Comunicado
Retificação do D.O.E de 12.01.2011
No Edital de Convocação para provas, publicado no D.O.E.
de 12.01.2011, referente ao concurso de títulos e provas visando a obtenção do Título de Livre-Docente, na Escola de Artes,
Ciências e Humanidades; área de conhecimento: Comunicação
e Marketing, na especialidade: Comunicação e Cultura, nos
termos do Edital EACH/ATAc 084/2010, publicado no D.O.E. de
28.08.2010, onde se lê: ´´... Terá início no dia 07 de fevereiro de
2011, segunda-feira, às 8 horas e 30 minutos, no Auditório Vermelho...``, leia-se: ´´... Terá início no dia 07 de fevereiro de 2011,
segunda-feira, às 9 horas, no Auditório Vermelho...``.

.

11.13. Após a entrega dos títulos, não serão aceitos pedidos
de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
11.14. Não serão recebidos títulos apresentados fora do
prazo estabelecido no edital específico ou em desacordo com o
disposto neste Item 11.
11.15. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou
ilegalidade na obtenção dos títulos constantes do item 11.5., o
candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a
sua culpa, será excluído do concurso, sem prejuízo das medidas
penais cabíveis.
11.16. A atribuição de pontuação aos títulos apresentados
será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo com a
indicação do nome dos candidatos em ordem alfabética.
12. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
12.1. Os candidatos aprovados no concurso público serão
classificados em ordem decrescente da nota final, que equivalerá
à média das notas das Provas Objetiva e Discursiva, acrescida da
eventual pontuação decorrente da avaliação de títulos.
12.2. O Resultado Final/Classificação será publicado no
Diário Oficial do Estado de São Paulo com a indicação do nome
dos candidatos, do número do Registro Geral - R.G., da nota final
e da classificação.
12.3. No caso de igualdade de nota final, o desempate será
feito, sucessivamente, através dos seguintes critérios:
1º) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da inscrição no presente concurso público,
na forma do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei
Federal nº 10.741, de 1/10/2003 (Estatuto do Idoso);
2º) Maior nota na Prova Discursiva;
3º) Maior nota na Prova Objetiva;
4º) Data de nascimento mais antiga.
12.4. Será publicado no Diário Oficial do Estado de São
Paulo um único Edital de Classificação contendo uma lista geral
e outra especial para os portador(es) de deficiência(s), com a
indicação do nome do(s) candidato(s), do número do Registro
Geral - R.G., da nota final e da classificação.
12.5. Sendo o(s) candidato(s) portador(es) de deficiência(s)
aprovado(s) na perícia a que se refere o item 7.10. supra, será
publicado Edital de Resultado Final/Classificação no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, contendo uma nova lista geral
e uma especial para o(s) portador(es) de deficiência(s), com a
indicação do nome do(s) candidato(s), do número do Registro
Geral - R.G., da nota final e da classificação.
13. DOS RECURSOS
13.1. O candidato terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para
apresentar um único recurso contra questões ou respostas de
questões de prova, a partir do dia seguinte ao da publicação
destas, nos termos do item 9.11. supra.
13.2. O candidato terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para
apresentar pedido de revisão de nota, a partir do dia seguinte
ao da publicação do resultado de cada prova no Diário Oficial
do Estado de São Paulo.
13.3. Durante o prazo recursal, será concedida vista da
Prova Discursiva digitalizada, no site da FUVEST: www.fuvest.br
13.4. Os recursos e os pedidos de revisão de nota que forem
apresentados fora dos prazos estabelecidos nos itens 13.1. e
13.2. não serão aceitos, sejam quais forem os motivos alegados
pelo candidato.
13.5. Não será admitido pedido de revisão de nota após
eventual republicação de resultado de prova no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
13.6. Não caberá qualquer recurso ou pedido de revisão
de nota após a publicação do Resultado Final/Classificação no
Diário Oficial do Estado de São Paulo.
13.7. O candidato deverá dirigir o recurso e/ou o pedido de
revisão de nota à Comissão do Concurso Público e entregá-lo
no Setor de Protocolo da Reitoria, no campus de São Paulo,
localizado na Rua da Praça do Relógio, 109, Bloco “K”, Cidade
Universitária.
14. DA VALIDADE
14.1. O concurso público terá validade de 18 (dezoito)
meses a contar da data da publicação do Despacho de Homologação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo, a
critério da Universidade de São Paulo, ser prorrogado uma única
vez por igual período.
15. DA CONVOCAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO
15.1. Os candidatos convocados por meio de publicação no
Diário Oficial do Estado deverão comparecer no campus de São
Paulo, munidos de documentos relacionados no item 16. e, respeitada a ordem de classificação final, terão livre escolha para
o campus de sua preferência, desde que a vaga não tenha sido
escolhida por outro candidato mais bem classificado.
15.2. Caso o candidato convocado não tenha interesse em
uma das vagas remanescentes dos campi elencados neste edital,
deverá, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no item 16.1.,
formalizar a desistência perante o Departamento de Recursos
Humanos, a fim de que seja convocado o próximo da lista.
15.3. Os candidatos convocados que não se apresentarem
no prazo previsto no item 16.1. serão considerados desistentes.
16. DA CONTRATAÇÃO
16.1. Para contratação, deverá o candidato comparecer
ao Serviço de Pessoal da Unidade/Órgão indicado no Edital de
Convocação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de sua
publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e apresentar
a documentação pessoal completa abaixo discriminada, sob
pena de ser considerado desistente do concurso público:
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
- Certidão de Nascimento (para solteiros);
- Certidão de Casamento;
- Cédula de Identidade - R.G.;
- 2 fotos 3x4 recentes;
- Cadastro de Pessoa Física (C.P.F./C.I.C.);
- Título de Eleitor acompanhado do comprovante de votação ou da justificativa referente à última eleição;
- Certificado Militar (para os candidatos do sexo masculino);
- Certidão de Nascimento dos filhos com até 21 anos de
idade ou até 24 anos, se universitários;
- Caderneta de Vacinação atualizada dos filhos menores
de 14 anos;
- Extrato de participação no PIS/PASEP;
- Declaração de Acumulação de Cargo, se for o caso;
- Original e cópia simples, ou cópia autenticada, do comprovante de escolaridade (histórico ou diploma) de conclusão
do Curso de Graduação em Direito, com carga horária mínima
fixada pelo MEC que, quando for expedido por instituições
estrangeiras, deverá estar acompanhado da respectiva tradução
e revalidação do título;
- Registro no Órgão Profissional, não sendo aceita apresentação de protocolo.
16.2. Para contratação, deverá o candidato ser considerado
apto em exame médico pré-admissional realizado pelo SESMT/
USP.
16.3. O candidato que, injustificadamente, deixar de comparecer ao exame médico pré-admissional na(s) data(s), local(is)
e horário(s) previstos será considerado desistente do concurso
público.
16.4. Caso o candidato exerça outro cargo, emprego ou função pública (inclusive aposentadoria), a contratação dependerá,
ainda, da autorização de acumulação de cargo.
16.5. O candidato deverá comparecer à Seção de Pessoal
da Unidade/Órgão até o primeiro dia útil seguinte aquele em
que o SESMT/USP tiver concluído por sua aptidão, sob pena de
ser considerado desistente do concurso público, quando será
cientificado, por escrito, da data fixada pela Unidade/Órgão para
o início do exercício da função.
16.6. A Unidade/Órgão fixará a data para o início do
exercício da função dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias
contado do primeiro dia útil seguinte àquele em que o candidato for considerado apto em exame médico pré-admissional
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D.O.E.: 28/07/2016

RESOLUÇÃO Nº 7238, DE 27 DE JULHO
DE 2016
Institui Programa de Incentivo à Redução de Jornada.
O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com fundamento no art 42, incisos I
e IX do Estatuto, à luz da autonomia administrativa e ﬁnanceira conferida pelo artigo 207 da Constituição Federal
às Universidades, tendo em vista o deliberado pela Comissão de Orçamento e Patrimônio, em sessão de 05 de
julho de 2016, e pela Comissão de Legislação e Recursos, em sessão de 06 de julho de 2016 e pelo Conselho
Universitário, em sessão de 12 de julho de 2016, e considerando a continuidade do comprometimento superior
a 100% dos repasses ﬁnanceiros do tesouro do Estado para a Universidade com a folha de pagamento de
pessoal e, por conseguinte, a necessidade do reequilíbrio orçamentário e ﬁnanceiro da Universidade, resolve
baixar a seguinte
RESOLUÇÃO:
Artigo 1º – Fica instituído o Programa de Incentivo à Redução de Jornada (PIRJ), gerenciado pela
Coordenadoria de Administração Geral (CODAGE), destinado aos servidores técnicos e administrativos sujeitos a
módulo semanal de trabalho de 40 horas.
§ 1º – Será expedido edital que preverá o prazo e a forma de inscrição no PIRJ, bem como os termos inicial e
ﬁnal do Programa, que terá duração de 2 (dois) anos.
§ 2º – Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições realizadas fora do prazo.
Artigo 2º – O objetivo do Programa, observada a supremacia do interesse público, será atender,
cumulativamente, aos seguintes interesses:
I – da Universidade:
a) em reduzir o grau de comprometimento dos repasses ﬁnanceiros do tesouro do Estado com a folha de
pagamentos de pessoal;
b) em readequar o seu quadro de recursos humanos, com vistas à racionalização da atividade administrativa;
II – dos servidores: de diminuírem, voluntariamente, sua carga horária semanal de 40 para 30 horas, com
redução proporcional de vencimentos, na razão de ¼ (um quarto), estimulados por um abono concedido de
acordo com o estabelecido no artigo 5º desta Resolução, acrescido, se atendidos os requisitos, de um abono
adicional, nos termos do artigo 6º desta Resolução.
Artigo 3º – Sob pena de responsabilidade, ﬁca vedada:
I – a convocação, pelos superiores hierárquicos, do servidor participante do PIRJ para a prestação de horas
extras;
II – a concessão dos abonos instituídos por esta Resolução após o encerramento do PIRJ.
Artigo 4º – O servidor que se inscrever no PIRJ deverá permanecer trabalhando 40 horas semanais até decisão
ﬁnal acerca do pedido de inscrição.
§ 1º – O pedido de inscrição do servidor será instruído com manifestações do chefe imediato e do dirigente
máximo da Unidade/órgão, e encaminhado para análise da Comissão Central do Programa, composta pelos
seguintes membros:
I – Vice-Reitor;
II – Coordenador de Administração Geral; e
http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7238-de-27-de-julho-de-2016
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III – Diretor do Departamento de Recursos Humanos.
§ 2º – Recebido o pedido, a Comissão de que trata o § 1º analisará, primeiramente, se o seu deferimento
importará grave comprometimento ao serviço público, caso em que denegará, de plano, a continuidade da
tramitação da solicitação.
§ 3º – Da decisão que denegar a continuidade da tramitação do pedido caberá apenas pedido de
reconsideração à Comissão Central, no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 4º – Decididos eventuais pedidos de reconsideração, será elaborada listagem dos pedidos não indeferidos de
plano, em ordem de prioridade, para a qual serão considerados os seguintes critérios, nesta ordem:
I – maior idade;
II – maior tempo de efetivo exercício na USP;
III – maior número de ﬁlhos menores de 6 (seis) anos de idade;
IV – matrícula do servidor em ensino fundamental, médio ou superior, inclusive pós-graduação.
§ 5º – Serão aceitos no Programa os inscritos mais bem classiﬁcados na listagem, até o máximo de 20% (vinte
por cento) dos servidores técnicos e administrativos de cada Unidade/órgão da Universidade.
§ 6º – A partir da decisão ﬁnal de aceitação do pedido, o servidor passará a cumprir, enquanto vigente o
Programa, carga horária semanal de trabalho de 30 horas, distribuídas a critério de sua cheﬁa imediata.
§ 7º – No caso de participação no Programa de servidor que trabalhe de segunda a sexta-feira, se a nova carga
horária reduzida, a que se refere o § 6º, for distribuída em 4 dias úteis, o servidor poderá se ausentar às
segundas ou às sextas-feiras, conforme a escolha de sua cheﬁa imediata.
§ 8º – No dia em que estiver ausente, o servidor não fará jus à percepção de Vale-Refeição.
§ 9º – O deferimento da inscrição de servidor licenciado, afastado e com contrato suspenso ou interrompido
somente surtirá os seus regulares efeitos a partir do dia de seu retorno às atividades, e desde que esse retorno
ocorra antes do término do Programa, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 5º.
Artigo 5º – Os servidores que tiverem sua participação no PIRJ deferida farão jus a um abono, equivalente a um
terço do seu salário.
§ 1º – O valor do abono será calculado de acordo com o salário apurado na data do deferimento da inscrição,
não podendo, após essa data, sofrer a incidência de reajustes, correção monetária ou majoração por vantagens
relativas a tempo de serviço, promoções ou incorporações que venham a ocorrer após a data do deferimento.
§ 2º – O abono não será incorporado para quaisquer efeitos legais, e sobre ele não incidirão vantagens de
qualquer natureza.
§ 3º – O abono será pago a cada 6 (seis) meses de efetivo exercício na jornada reduzida, no mês subsequente
ao cumprimento desta condição, observado o disposto no inciso II do artigo 3º desta Resolução.
§ 4º – Em nenhuma hipótese será pago abono ao servidor que ainda não tenha cumprido 6 (seis) meses de
efetivo exercício na jornada reduzida.
§ 5º – Para ﬁns do disposto neste artigo, considerar-se-á como:
I – salário: o salário-base acrescido tão somente dos quinquênios, da sexta-parte e da gratiﬁcação de
representação;
II – efetivo exercício: o trabalho realmente exercido, bem como os períodos de interrupção contratual e de
licença-maternidade, ressalvados os períodos de suspensão contratual.
Artigo 6º – Se durante os 6 (seis) meses, de que tratam os §§ 3º e 4º do artigo 5º, o servidor vier a receber
auxílio-creche parcial (artigo 4º, inciso II da Portaria GR 4706/10 – atualmente no valor de R$ 316,94), ele
também fará jus, na mesma data de percepção do abono, a um abono adicional, correspondente à soma das
diferenças, nos referidos meses, entre o auxílio-creche integral (artigo 4º, inciso I da Portaria GR 4706/10 –
atualmente no valor de R$ 633,87) e o auxílio-creche parcial.
Parágrafo único – O valor do abono adicional previsto no caput, observado o disposto no § 2º do artigo 5º, não
poderá sofrer a incidência de reajustes ou correção monetária.
Artigo 7º – Até 30 dias antes do término do PIRJ, o servidor, havendo interesse, poderá solicitar a continuidade
da redução de sua jornada, nos termos da Portaria GR nº 6760/2016, cujo eventual deferimento não resultará
no pagamento de abono (inciso II do artigo 3º).
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pedido do dirigente da Unidade/órgão, determinar, no caso de necessidade do serviço público, o retorno do
servidor à jornada inicialmente contratada.
Artigo 9º – Competirá à Comissão Central do Programa resolver os casos omissos nesta Resolução.
Artigo 10 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. (Proc. 16.1.16392.1.6)
Reitoria da Universidade de São Paulo, 27 de julho de 2016.
MARCO ANTONIO ZAGO
Reitor
IGNACIO MARIA POVEDA VELASCO
Secretário Geral
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Até agora, mais de 870 recomendações já foram expedidas e oito ações civis propostas
O Ministério Público Federal quer garantir o
cumprimento da jornada de trabalho de médicos,
enfermeiros, odontólogos e demais profissionais que
atuam no sistema público de saúde. A ação nacional é
coordenada pela Câmara do MPF que trata dos direitos
sociais e atos administrativos. Até o momento, 878
recomendações já foram expedidas em 21 estados
brasileiros.
As recomendações fixam prazo de 90 dias para que as
prefeituras iniciem a instalação do registro eletrônico de
Foto: Banco de Imagens Istock
frequência dos servidores vinculados ao Sistema Único
de Saúde em todas as unidades de saúde no município.
Além disso, pede que sejam disponibilizados ao usuário o nome de todos os profissionais em exercício na
unidade naquele dia; a especialidade; e o horário de início e término da jornada de trabalho. O registro de
frequência dos profissionais também deve ficar disponível para consulta de qualquer cidadão, inclusive na
internet.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticiaspgr/mpfpromoveacaonacionalparacobrarusodepontoeletronicopormedicoseprofissionaisdosus
Os municípios que não atenderem à recomendação serão acionados judicialmente. Até agora, oito ações
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Os municípios que não atenderem à recomendação serão acionados judicialmente. Até agora, oito ações
civis públicas já foram propostas: três na Bahia, três no Piauí e duas em São Paulo. No município paulista de
Jari, o MPF firmou um Termo de Ajustamento de Conduta para regularizar a situação.

Um dos coordenadores da iniciativa, o procurador da República Edilson Vitorelli conta que a atuação nacional
surgiu a partir da demanda da própria população, que costuma fazer representações reclamando da
ausência dos profissionais nas unidades de saúde. Ele explica ainda que, além de cobrar a fiscalização efetiva
da presença dos médicos e demais profissionais da área nos hospitais e postos de saúde, o Ministério
Público tem que zelar pelo uso dos recursos do governo federal em programas como o Saúde da Família.
“O descumprimento da carga horária por parte dos profissionais de saúde compromete o atendimento da
população que necessita de assistência. A transparência das informações relacionadas aos serviço público
de saúde é uma obrigação do Estado e um instrumento de controle social para toda a sociedade”, destaca o
procurador da República.
Resultados – Iniciada em 2012, a ação já gerou resultados positivos, avalia Vitorelli, coordenador do Grupo
de Trabalho Saúde, da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. “A ação ainda está em andamento, mas
os resultados já aparecem. Praticamente a totalidade dos municípios que recebeu a recomendação já a
acatou. Em alguns poucos casos foi necessário o ajuizamento de ações civis públicas e a Justiça Federal foi
sensível e já concedeu liminares determinando compulsoriamente o cumprimento do que foi recomendado”,
destaca.
Para o procurador, a expectativa, a partir de agora, é que “a transparência da gestão pública, que é proposta
por essa ação nacional, leve a população a ajudar o Ministério Público a fiscalizar os casos em que ainda
existem distorções. Com o tempo, nós esperamos que esse tipo de coisa não aconteça mais”, conclui.
Confira a lista (http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/relatorio_1ccr_gtsaude_ponto-eletronicomedicos_29-9.pdf) de municípios que receberam recomendações do MPF.
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria-Geral da República
(61) 3105-6404/6408
Twitter: MPF_PGR
facebook.com/MPFederal
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O diretor do instituto e o coordenador de Assistência Estudantil, que tinham conhecimento dos fatos e se
omitiram, também tiveram bens bloqueados pela Justiça Federal
O Ministério Público Federal (MPF) obteve, no final do ano passado, decisão judicial decretando a
indisponibilidade de bens de R.J.O.D., médico do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), em Bambuí, na
região centro-oeste do estado. A decisão também bloqueou os bens do diretor do IFMG, F.V.G., e do
coordenador de Assistência Estudantil, W.L.E..
O valor total da indisponibilidade é de R$ 716.472,54.
De acordo com a ação de improbidade proposta pelo MPF, os acusados causaram dano ao erário e violaram
dispositivos legais e princípios constitucionais que regem a Administração Pública.
Isso porque desde quando R.J.O.D. assumiu o cargo de médico do IFMG, em 1997, com carga horária de 20
horas semanais, ele vem descumprindo sistematicamente o horário a que está obrigado, trabalhando
apenas metade do expediente (somente duas horas por dia).
A justificativa dada pelo médico,e confirmada pelos demais acusados, é a de que suposto acordo celebrado
com o IFMG lhe permitiria cumprir as dez horas restantes no Hospital Nossa Senhora do Brasil (HNSB), onde
ele possui consultório particular, para onde deveriam ser encaminhados os alunos e servidores que
necessitassem de atendimento quando ele não estivesse na instituição de ensino.
Mas o fato é que, segundo o MPF, tal justificativa não passou de um pretexto para "mascarar a ilicitude do
http://www.mpf.mp.br/mg/saladeimprensa/noticiasmg/medicodoifmgquenaocumpriacargahorariaestacombensbloqueadosapedidodompfmg
que faziam, como se o tempo trabalhado em regime privado no HNSB pudesse ser confundido com o
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que faziam, como se o tempo trabalhado em regime privado no HNSB pudesse ser confundido com o
exercício do cargo público no IFMG", ficando "evidente que houve um lamentável episódio de
patrimonialismo e uma grave ocorrência de improbidade administrativa. Afinal, recursos públicos foram
indevidamente utilizados para remunerar um servidor que, contando com a conivência dos superiores
hierárquicos, deixava de cumprir integralmente sua jornada para dedicar-se a outras atividades no setor
privado".
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A ação lembra que, além de não haver, por parte do IFMG, qualquer controle ou verificação da suposta
jornada que R.J.O.D. cumpria no hospital, na esmagadora maioria dos atendimentos feitos naquele local, os
estudantes e servidores foram atendidos por outros médicos. Esse fato foi confirmado tanto por
depoimentos inclusive de outros médicos, quanto por exemplo, pela listagem de alunos do IFMG
encaminhados ao HNSB entre janeiro de 2009 e dezembro de 2013, que apontou apenas 11 atendimentos
pelo acusado ao longo de cinco anos.
A situação fica ainda mais grave quando se observa que os atendimentos feitos por R.J.O.D. no hospital eram
remunerados com honorários médicos decorrentes de sua condição de membro do corpo clínico do HNSB.
Ou seja, os serviços prestados pelo acusado no hospital "não eram a complementação de sua carga horária
de servidor do IFMG, para a qual, aliás, ele já era remunerado com os vencimentos do cargo público, mas o
desempenho de uma atividade privada".
A ação ainda destaca outra peculiaridade: em seu depoimento ao MPF, o acusado disse que o atendimento
fora do instituto era feito através de prévia marcação com sua secretária, e que o aluno ou servidor que
comparecesse ao seu consultório era atendido imediatamente, às vezes apenas tendo de aguardar outras
consultas previamente agendadas.
Para o Ministério Público Federal, "o acusado era servidor público e simplesmente deveria desempenhar as
funções nas quais estava investido e para as quais era remunerado, independentemente de qualquer
agendamento com sua secretária, o que, aliás, é mais um exemplo da confusão entre público e privado. No
mesmo sentido, é inconcebível que ele, que alegadamente estava à disposição do IFMG no hospital,
priorizasse as consultas particulares em detrimento dos atendimentos ao público da instituição de ensino,
os quais, como já foi visto, ocorriam em números irrisórios e eram remunerados via honorários".
Apesar de todas as irregularidades, R.J.O.D. recebeu integralmente sua remuneração nos últimos 19 anos,
sem nenhum desconto das horas não-trabalhadas e sem que seus superiores hierárquicos lhe aplicassem
qualquer penalidade disciplinar.
Na verdade, os demais acusados - o diretor e o coordenador de Assistência Estudantil - foram omissos e
coniventes com a ilegalidade, porque sempre tiveram conhecimento dos fatos, recebendo inúmeras
reclamações ao longo dos anos, e jamais tomaram qualquer providência, aceitando que ela ocorresse sem
nada fazer para revertê-la.
Segundo o MPF, está configurada a improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, da qual se
beneficiou o médico e para a qual concorreram, por omissão, seus superiores hierárquicos, conforme artigo
9º da Lei 8.429/92.
Ao decretar liminarmente a indisponibilidade de bens, o juízo federal de Divinópolis, considerando
suficientes os indícios da prática de atos de improbidade, ressaltou que a medida é necessária "para se
http://www.mpf.mp.br/mg/saladeimprensa/noticiasmg/medicodoifmgquenaocumpriacargahorariaestacombensbloqueadosapedidodompfmg
resguardar a efetividade do processo, no intuito de ressarcir o erário público lesado, até porque não haverá
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resguardar a efetividade do processo, no intuito de ressarcir o erário público lesado, até porque não haverá
prejuízo imediato aos Requeridos".
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Se condenados ao final da ação, os réus estarão sujeitos às sanções da Lei de Improbidade Administrativa
(Lei 8.429/92), entre elas, perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa,
proibição de contratar com o Poder Público e de receber incentivos fiscais e creditícios de instituições
financeiras públicas.
(ACP nº 5567-98.2016.4.01.3811)
Assessoria de Comunicação Social
Ministério Público Federal em Minas Gerais
(31) 2123.9008
No twitter: mpf_mg
registrado em: *5CCR (http://www.mpf.mp.br/mg/@@search?Subject%3Alist=%2A5CCR), *1CCR
(http://www.mpf.mp.br/mg/@@search?Subject%3Alist=%2A1CCR)

Contatos

Atendimento de 2ª
a 6ª feira, de 12 às 18

Endereço da

horas

Unidade

Procuradoria da
República em Minas
Gerais
Av. Brasil, 1877
Bairro Funcionários Belo Horizonte/MG
CEP 30140-007

Como chegar

Sites relacionados
Área Restrita

Visualizar mapa ampliado

Dados cartográ뎹�cos ©2017 Google

(31) 21239000

Mapa do site (http://www.mpf.mp.br/sitemap) | Acessar (http://www.mpf.mp.br/login_form)

Contatos

Áreas de atuação

Procuradoria Geral da República
SAF Sul Quadra 4 Conjunto C
Brasília/DF – CEP 70050-900

Direitos sociais e fiscalização de

PABX: (61) 3105-5100
Atendimento de segunda a sexta
das 10h às 18h
Como chegar

atos administrativos em geral
(http://www.mpf.mp.br/../atuacao‐
tematica/ccr1)
Criminal
(http://www.mpf.mp.br/../atuacao‐
tematica/ccr2)
Consumidor e ordem econômica

(http://www.mpf.mp.br/../atuacao‐
Outras unidades
tematica/ccr3)
(http://www.mpf.mp.br/unidades)
Lista de Contatos
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Ato Ordinatório
Vista ao Ministério Público.
São Paulo, 20 de março de 2017.
Eu, ___, Fabrício Domingues Ferreira, Escrevente Técnico
Judiciário.
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CERTIDÃO DE REMESSA DA INTIMAÇÃO PARA O PORTAL ELETRÔNICO
Processo n°:
Classe – Assunto:
Requerente:

Requerido:
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Mandado de Segurança Coletivo - Garantias Constitucionais
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Coordenador de Administração Geral da Usp e outro
[]

[]
Justiça Pública
Justiça Pública[][]

CERTIFICA-SE, que em 20/03/2017 o ato abaixo foi encaminhado para
intimação no portal eletrônico.
Teor do ato: Vista ao Ministério Público.

São Paulo, (SP), 20 de março de 2017
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANDADOS DE SEGURANÇA E DE AÇÕES POPULARES

Manifestação do Ministério Público

Meritíssimo Juiz:

Trata-se de Mandado de Segurança que versa sobre direito
disponível, envolvendo partes maiores e capazes.
Ora, as regras normativas, ordinárias e codificadas anteriores à
promulgação da Constituição de 1988 devem ser interpretadas em harmonia com as diretrizes
constitucionais, especialmente no que diz respeito ao disposto nos artigos 127 e 129.

O tema foi objeto de apreciação e decisão pela E. Procuradoria
Geral de Justiça deste Estado, cuja ementa aqui se reproduz:
Mandado de Segurança. Art. 28 do CPP (por analogia). Inteligência do art.
10, da Lei nº 1.533/51. Interpretação conforme a Constituição Federal (art.
127, caput). Critério para a intervenção do Ministério Público. Manutenção do
posicionamento do Dr. Promotor de Justiça, que não viu razão para intervir
na demanda (Protocolado nº 78.409/02-Itapeva, DOE, Poder Executivo,
Seção I, 11.10.2002, pp. 38-40).

Destarte, em litígios sobre direitos de notória disponibilidade,
como ocorre na espécie, o Ministério Público deixa de atuar no feito, como, aliás, vem se
orientando as Egrégias Procuradoria-Geral de Justiça e a Corregedoria-Geral do Ministério
Público (Ato nº 313, de 24.6.2003 - PGJ/CGMP - DOE 25.6.2003).
Finalmente, conforme Assento nº 61, aprovado pelo Colégio de
Procuradores de Justiça, por meio de seu Órgão Especial, publicado no DOE de 07/10/2006:
“O Ministério Público intervirá em mandados de segurança sempre que
estiverem em litígio interesses sociais e individuais indisponíveis, em
conformidade com o que determina o art. 127, “caput”, da Constituição
Federal, notadamente nas hipóteses de inquérito civil, licitação, contrato
administrativo, bens públicos, saúde pública, defesa das prerrogativas de
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órgãos públicos, existência de interesses de incapazes ou instituições em
regime falimentar, recuperação judicial ou liquidação extrajudicial”.

A novel legislação atinente ao Mandado de Segurança – Lei
12.016 de 10 de agosto de 2009 - em nada alterou a hermenêutica dada, reiterando o
entendimento já sedimentado de possibilidade de manifestações não interventivas, conforme
dispõe o art. 12 da Lei sob comento:
Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7º desta Lei,
o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do
prazo improrrogável de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão
conclusos ao juiz, para a decisão, a qual deverá ser necessariamente
proferida em 30 (trinta) dias (g.n.).

Assim sendo, esta Promotoria não se manifestará no caso
vertente, diante dos argumentos lançados em epígrafe.

São Paulo, ds.

ANA PAULA WESTMANN ANDERLINI
25ª PROMOTORA DE JUSTIÇA DA CAPITAL
2ª PROMOTORA DE JUSTIÇA DE MANDADOS DE SEGURANÇA-DESIGNADA
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ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO
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Autos nº: 1000117-19.2017.8.26.0053
Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do
ato transcrito abaixo.
Data da intimação: 23/03/2017 20:03
Prazo: 10 dias
Intimado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Teor do Ato: Vista ao Ministério Público.

São Paulo, 23 de Março de 2017
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 5ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL

Proc. nº
1000117-19.2017.8.26.0053

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DE SÃO
PAULO – serviço público federal, com sede em São Paulo/SP, na Rua Maria
Paula, 35, Bela Vista (CEP 01319-903), com inscrição no CNPJ/MF sob o nº
43.419.613/0001-70 – vem, por seu advogado (instrumento de mandato
anexo), nos autos em epígrafe, do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo
SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO , DAS AUTARQUIAS , DAS
FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO – SINDIPROESP contra atos praticados pelo Coordenador de
Administração Geral e do Reitor, expor o que segue, para no final requerer.
1.

DA IMPETRAÇÃO

Questionam-se, na inicial, a legalidade e a adequação constitucional
da imposição, aos advogados da USP, do controle de ponto, por meio
biométrico.
2.

DA OAB/SP

A Requerente pode e deve agir quando se trate de interesses gerais da
classe dos advogados, ou mesmo de interesses individuais, relacionados
com o exercício da advocacia, como já se assentou na jurisprudência
pátria.
Em decisão pioneira e ainda atual, conquanto proferida na vigência
da Lei nº 4.215/63, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que,
porque autorizada por seu estatuto “a representar em juízo e fora dele os
interesses gerais da classe …, não se pode recusar à Ordem dos
1
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Advogados legitimidade para requerer mandado de segurança contra ato
administrativo que considera lesivo à coletividade dos advogados” (MS
nº 20.170, DJ de 30/03/1979). Na mesma linha: MS 20.327, DJ de
09.03.1984; MS 20.512, DJ de 20/06/1986; MS 20.702-7, DJ de
06/11/1987; MS 20.930-5, DJ de 28/06/1989).

Também o Superior Tribunal de Justiça adotou o mesmo e abalizado
entendimento: a OAB “está legitimada, por força de lei, para representar
os interesses gerais de seus associados, em juízo e for a dele, inclusive no
que se refere à impetração de mandado de segurança contra ato que
considera lesivo à classe” (RMS 5588, DJ de 16/02/1998).
A doutrina não discrepa:
“Curial, enfim, que a Ordem dos Advogados do Brasil, igualmente,
possui ampla legitimidade ativa para o ajuizamento de mandado de
segurança: podendo pleitear em nome próprio a defesa dos direitos
institucionais da classe dos advogados, visando assegurar o livre e
independente exercício da profissão”
(Alexandre de Moraes, “Constituição do Brasil Interpretada e legislação
constitucional”, Atlas Jurídico, 4ª ed. 2004, p. 2.549)

Já a competência da Secional paulista deriva da conjugação das
normas do EAOAB. No art. 54, II, atribui-se ao Conselho Federal a
capacidade de “representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos
ou individuais dos advogados”; e o art. 57 comete ao Conselho Secional “as
competências, vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal, no
que couber e no âmbito de sua competência material e territorial”.
3.

A INTERVENÇÃO COMO AMICUS CURIAE

Essa figura processual recebeu tratamento específico no CPC/2015,
mais especificamente no artigo 138; admite-se, pela norma aí positivada,
“a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com
representatividade adequada”. Vale ressaltar que, na lição de Eduardo Talamini,
mesmo em procedimentos especiais admite-se essa intervenção:
“A atuação do amicus curiae, dada sua limitada esfera de poderes (e,
consequentemente, sua restrita interferência procedimental), é cabível inclusive em
procedimentos especiais regulados por leis esparsas em que se veda genericamente
a intervenção de terceiros. Tal proibição deve ser interpretada como aplicável
apenas às formas de intervenção em que o terceiro torna-se parte ou assume
subsidiariamente os poderes da parte. Assim, cabe ingresso de amicus em processo
do juizado especial, bem como no mandado de segurança.”


“Amicus curiae no CPC/15”, em http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI234923,71043-Amicus+curiae+no+CPC15.
Baixado em 2403.17.
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À vista de sua condição peculiar, explicitada no capítulo antecedente,
tem a Ordem dos Advogados do Brasil, inelutavelmente, capacidade para
fornecer subsídios para a melhor definição da questão posta em Juízo, sempre
em homenagem à garantia da plenitude da tutela jurisdicional (CF, art. 5º,
XXV).
4.

DA CONTROVÉRSIA

Examinadas em seu conjunto, a peça inicial e as informações denotam
visões distintas da questão posta – possibilidade jurídica da implantação de
controle de ponto biométrico para os advogados substituídos pela entidade
sindical impetrante.
A Impetrante apoia-se primeiro no texto constitucional, que trouxe
inovação avançada e prenhe de substância jurídica, ao conceber a atividade
judiciária como sistema e, bem por isso, consagrar as funções essenciais à
Justiça – dentre as quais a Advocacia Pública; e depois no Estatuto da
Advocacia, que consagra a indispensabilidade do advogado à administração da
justiça (art. 2º), faz exortação geral à tratamento do advogado em
compatibilidade à dignidade da advocacia (art. 6º) e insta os advogados à
observância do dever correlato (art. 31). Esse quadro normativo, mais o dever
de eficiência, recomendariam tratamento menos burocrático do controle.
Já os Impetrados firmam-se no entendimento de que o controle
biométrico opera apenas mudança de meio, não de fundo; textualmente: “essa
rotina de registro de frequência impõe um comportamento praticamente idêntico ao controle
antes realizado”; batem-se pela prevalência da autonomia universitária, que a seu
ver impossibilitaria o cotejo de sua Procuradoria Jurídica com as instituições
estatais referidas na inicial – Procuradoria Geral do Estado e Advocacia Geral
da União; e, enfim, manifestam-se pela inexistência da violação de
prerrogativas, normativas institucionais e da Constituição Federal.
5.

POSIÇÃO INSTITUCIONAL DA OAB

A inicial já refere, adequadamente, o entendimento claro e inelutável da
Ordem dos Advogados do Brasil a propósito do tema, mercê do que assentou
na Súmula 9*.
O que se pretende não é tratamento privilegiado, mas apenas que se
atenda à decorrência própria do princípio da igualdade, com o tratamento
similar de iguais, iníquo que seria o trato igualitário de desiguais.
*

O controle de ponto é incompatível com as atividades do Advogado Público, cuja atividade
intelectual exige flexibilidade de horário.
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Nessa linha, salienta-se que não se põem em xeque a autonomia
universitária, nem o poder disciplinar das autoridades, mas tão só que o meio
adotado não se compadece com a tipicidade das funções do advogado,
incontidas em controles rígidos de horário, senão que afeiçoadas ao controle
da produção, do cumprimento das funções a ele cometidas, não raro
incontidas ao horário do expediente regular. A OAB não pugna, dada o
contraste evidente com a probidade, pelo descumprimento de jornada regular
de trabalho;
alinha-se, isto sim, com o descompasso entre o trablaho
do advogado e o controle rigoroso do ponto, mormente por meio biométrico.
A tal meio de controle permanecem infensos os Magistrados, sem que
isso importe em diminuição da relevância do mister que executam e malgrado
a reconhecidamente elevada carga de trabalho a que submetidos; assim
também os membros do Ministério Público, também assoberbados com a
cura dos interesses da sociedade; e, porque partícipes da mesma natureza de
função essencial, os integrantes da Defensoria Pública, da Advocacia Geral da
União e da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, requer sua admissão como amicus curiae, com sua
intimação de todos os atos processuais, doravante.
São Paulo, 19 de abril de 2017.

CARLOS FIGUEIREDO MOURÃO
OAB/SP 92108

4
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SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que
aos cinco (05) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2.016), nesta
cidade e comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, República Federativa do
Brasil, em cartório, perante mim, Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, que esta
subscreve, e da Escrevente Autorizada, Lílian Silvia Ferreira Murta Zuchini, compareceu como
"OUTORGANTE", a empresa INDÚSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS
NATURA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Via de Acesso Km 30,5,
Prédio "C", Bairro Itaim Empresarial, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP
07790-190, inscrita no CNPJ/MF n° 00.190.373/0001-72 e NIRE 35.212.487.191, neste ato
representada pelos Diretores, Sr. ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 4.455.053-4-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF. n° 860.196.518-00; e Sr. JOSÉ ROBERTO LETTIERE, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 8.292.387-5-SSPSP, inscrito no CPF/MF. n° 054.147.548-70, ambos com endereço profissional à Avenida
Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, em São Paulo, Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 5° parágrafo único e artigo 6° parágrafo 2°, de sua 43' alteração
contratual consolidada, datada de 04/05/2016, registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (JUCESP) sob n° 246.900/16-7, em 06/06/2016, e ficha cadastral da junta comercial
obtida via internet em .data de 16/08/2016, cujas cópias ficam arquivadas neste cartório em
pasta própria nas ordens n° 8792.- Os representantes da outorgante declaram, sob as penas da
Lei, que não existem alterações estatutárias da outorgante, registradas na JUCESP, posteriores
aos seus atos societários supra mencionados.- Os presentes, juridicamente capazes, aqui vindos
especialmente para este ato, identificados por mim escrevente, face aos documentos originais
apresentados e acima mencionados, do que dou fé. E, perante mim, pela OUTORGANTE, na
forma como vem representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma
de direito, NOMEIA E CONSTITUI, seus bastante "PROCURADORES",: FABIANA
UTRABO RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 155.130, e no
CPF/IVfF. n° 016.663.059-44; KASSIA REIS DE PAULA, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB/SP n° 195.362 e no CPF/MF. n° 252.000.648-05; PAMMELA BELLUCCI
ORTOLAN, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 271.974 e no CPF/MF. n°
310.345.048-60; SUYANG CASSIANO DE MELO, brasileira, casada, advogada, inscrita na
OAB/SP n° 224.354 e no CPF/MF. n° 218.640.818-05; RENATA DOS SANTOS DE
CAMPOS, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 285.796 e no!CPF/MF. n°
330.900.278-01; ANA GABRIELA GUILHERME MARQUES BRANDÃO, brasileira,
casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 278.889 e no CPF/MF. n° 068.913.426-60; FÁBIO
FERNANDES GERIBELLO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n° 211.763 e
no CPF/MF. n° 222.481.428-38 e DEYSE CRISTINA DE OLIVEIRA FELISBERTO
NEVES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 292.189 e no CPF/MF. n°
250.475.848-01, todos com endereço profissional na Rua WemeriVon Siemens, n° 111, Torre
A, 14° andar, Lapa, CEP 05069-010, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; aos !jJ
quais confere amplos e ilimitados poderes para, na defesa dos direitos e interesses da
outorgante, agirem em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de omàigg,
\) OPAN
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com todos os poderes da Cláusula "ad judicia et extra' e os especiais para transigir, desistir,
fazer acordos, receber importâncias, dar quitação, solicitar e retirar saldos e extratos de contas
de depósitos judiciais e em especial para: A) renunciar ao direito a que se fundaa ação, nos
termos do artigo 38 do Código de Processo Civil; B) representar a outorgante perante qualquer
juízo, instância ou tribunal, Justiça Cível, Tribunal de; Impostos e Taxas, Tribunais de
Julgamento Estaduais, Câmara Superior de Recursos Fiscais, em quaisquer instâncias
administrativas, Previdência Social, Gerências Executivas, Conselho de Recursos da
Previdência; Social, repartições públicas federais, estaduais e municipais,- sediados em
quaisquer EStados ou Territórios da República Federativa do Brasil, e qualquer outro órgão do
Poder Público Federal, Estadual e Municipal, bem como a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Caixa Econômica Estadual (Nossa Caixa) e quaisquer outras instituições financeiras; C)
requerer e assinar regimes especiais de tributação e/ou de simplificação de obrigações, termos
de acordo em geral com órgãos de quaisquer Unidades Federativas do território nacional,
incluindo e não se limitando, as Secretarias de Fazendas dos Estados e do Distrito Federal, em
nome da outorgante e/ou das Revendedoras Ambulantes de produtos Natura, Consultoras
Natura, assim como requerer a restituição de tributos recolhidos indevidamente; D) oferecer
defesas e recursos contra autos de infração de qualquer natureza; E) propor ações em nome da
outorgante contra qualquer entidade pública ou privada e defendê-la nas contrárias, podendo
indicar os respectivos prepostos; F)- representar a outorgante em procedimentos inquisitórios
cíveis, trabalhistas e criminais, perante os Ministérios Públicos Estaduais e Federais, inclusive
do Trabalho; G) recorrer das decisões proferidas em processos judiciais ou administrativos, até
última e superior instância, podendo ainda interpor Recurso Especial ou Recurso
Extraordinário; H) nomear prepostos para representar a outorgante perante a Justiça Cível,
Trabolhista,; Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Justiça Criminal, Procon e,
enfim, tudo mais praticar para os fins indicados, ao fiel cumprimento do presente mandato; 1)
substabelecer, com reservas de iguais poderes, no todo ou em parte os poderes da presente
procuração.- O presente mandato é outorgado por prazo indeterminado.- De como assim o
disseram e dou fé.- A pedido da outorgante lavrei a presente procuração, a qual feita e lhes
sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e
assinam em minha presença; de tudo dou fé.- Eu, (a.) Lilian Silvia Ferreira Murta Zuchini,
Escrevente Autorizada, a lavrei.- Eu, (a.) Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, a
subscrevo.- COTAÇÃO: Ao Cartório R$ 44,94; Ao:Estado R$ 12,77; Ao IPESP R$ 6,58; Ao
Município R$ 0,89; Ao MP R$ 2,16; Ao Fundo Reg. Civil R$ 2,37; Ao Trib. de Justiça R$
R b? BERTO OLIVEIRA DE LIMA //
3,08; Santa 1 Casa R$ 0,45; Total R$ 73,24.- (
Devidame
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r vea çqnf9guia arquivada em
JOSÉ ROBERTO LETTIERE.(Lilian Silvia
Cartório.- Trasladada em seguida, dou .- Eu,
Lei Federal 8.935/94 art. 20
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1° TABELIÃODE NOTAS E DE PROTESTO DELETRAS E TÍTULOS DE SANTANA DE PA2NAÍBA
Município e'Comarca de Santana de Parnalba - Estado de São Paulo
.
ARTÓRIO
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
OUTORGANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
OUTORGADOS: FABIANA UTRABO RODRIG

-130
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2017
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el.: (tf) 4622-7700
ADT TfCAÇÃOà Autentico a presente
.ta reprográti , conforme o origina
mim apresentado, do que dou fé.
Ciaudio Ferreira de Araújo
ESCREVENítE AUTORIZADO

TICOS NATURA LTDA.
e outros
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SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que
aos cinco (05) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2.016), nesta
cidade e comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, República Federativa do
Brasil, em cartório, perante mim, Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, que esta
subscreve, e da Escrevente Autorizada, Lílian Silvia Ferreira Murta Zuchini, compareceu como
"OUTORGANTE", a empresa INDÚSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS
NATURA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Via de Acesso Km 30,5,
Prédio "C", Bairro Itaim Empresarial, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP
07790-190, inscrita no CNPJ/MF n° 00.190.373/0001-72 e NIRE 35.212.487.191, neste ato
representada pelos Diretores, Sr. ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 4.455.053-4-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF. n° 860.196.518-00; e Sr. JOSÉ ROBERTO LETTIERE, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 8.292.387-5-SSPSP, inscrito no CPF/MF. n° 054.147.548-70, ambos com endereço profissional à Avenida
Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, em São Paulo, Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 5° parágrafo único e artigo 6° parágrafo 2°, de sua 43' alteração
contratual consolidada, datada de 04/05/2016, registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (JUCESP) sob n° 246.900/16-7, em 06/06/2016, e ficha cadastral da junta comercial
obtida via internet em .data de 16/08/2016, cujas cópias ficam arquivadas neste cartório em
pasta própria nas ordens n° 8792.- Os representantes da outorgante declaram, sob as penas da
Lei, que não existem alterações estatutárias da outorgante, registradas na JUCESP, posteriores
aos seus atos societários supra mencionados.- Os presentes, juridicamente capazes, aqui vindos
especialmente para este ato, identificados por mim escrevente, face aos documentos originais
apresentados e acima mencionados, do que dou fé. E, perante mim, pela OUTORGANTE, na
forma como vem representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma
de direito, NOMEIA E CONSTITUI, seus bastante "PROCURADORES",: FABIANA
UTRABO RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 155.130, e no
CPF/IVfF. n° 016.663.059-44; KASSIA REIS DE PAULA, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB/SP n° 195.362 e no CPF/MF. n° 252.000.648-05; PAMMELA BELLUCCI
ORTOLAN, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 271.974 e no CPF/MF. n°
310.345.048-60; SUYANG CASSIANO DE MELO, brasileira, casada, advogada, inscrita na
OAB/SP n° 224.354 e no CPF/MF. n° 218.640.818-05; RENATA DOS SANTOS DE
CAMPOS, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 285.796 e no!CPF/MF. n°
330.900.278-01; ANA GABRIELA GUILHERME MARQUES BRANDÃO, brasileira,
casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 278.889 e no CPF/MF. n° 068.913.426-60; FÁBIO
FERNANDES GERIBELLO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n° 211.763 e
no CPF/MF. n° 222.481.428-38 e DEYSE CRISTINA DE OLIVEIRA FELISBERTO
NEVES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 292.189 e no CPF/MF. n°
250.475.848-01, todos com endereço profissional na Rua WemeriVon Siemens, n° 111, Torre
A, 14° andar, Lapa, CEP 05069-010, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; aos !jJ
quais confere amplos e ilimitados poderes para, na defesa dos direitos e interesses da
outorgante, agirem em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de omàigg,
\) OPAN
111 II 11111111111 11111111111#1111

Cep 06501-130 Rua Pedro Procópi 100 -Centros
Ed. Catara Rodrigues Cruz - Santan de Param - SP
Fone 11-4622-7700 Faz 11-4 2-7707

te

"

.

com todos os poderes da Cláusula "ad judicia et extra' e os especiais para transigir, desistir,
fazer acordos, receber importâncias, dar quitação, solicitar e retirar saldos e extratos de contas
de depósitos judiciais e em especial para: A) renunciar ao direito a que se fundaa ação, nos
termos do artigo 38 do Código de Processo Civil; B) representar a outorgante perante qualquer
juízo, instância ou tribunal, Justiça Cível, Tribunal de; Impostos e Taxas, Tribunais de
Julgamento Estaduais, Câmara Superior de Recursos Fiscais, em quaisquer instâncias
administrativas, Previdência Social, Gerências Executivas, Conselho de Recursos da
Previdência; Social, repartições públicas federais, estaduais e municipais,- sediados em
quaisquer EStados ou Territórios da República Federativa do Brasil, e qualquer outro órgão do
Poder Público Federal, Estadual e Municipal, bem como a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Caixa Econômica Estadual (Nossa Caixa) e quaisquer outras instituições financeiras; C)
requerer e assinar regimes especiais de tributação e/ou de simplificação de obrigações, termos
de acordo em geral com órgãos de quaisquer Unidades Federativas do território nacional,
incluindo e não se limitando, as Secretarias de Fazendas dos Estados e do Distrito Federal, em
nome da outorgante e/ou das Revendedoras Ambulantes de produtos Natura, Consultoras
Natura, assim como requerer a restituição de tributos recolhidos indevidamente; D) oferecer
defesas e recursos contra autos de infração de qualquer natureza; E) propor ações em nome da
outorgante contra qualquer entidade pública ou privada e defendê-la nas contrárias, podendo
indicar os respectivos prepostos; F)- representar a outorgante em procedimentos inquisitórios
cíveis, trabalhistas e criminais, perante os Ministérios Públicos Estaduais e Federais, inclusive
do Trabalho; G) recorrer das decisões proferidas em processos judiciais ou administrativos, até
última e superior instância, podendo ainda interpor Recurso Especial ou Recurso
Extraordinário; H) nomear prepostos para representar a outorgante perante a Justiça Cível,
Trabolhista,; Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Justiça Criminal, Procon e,
enfim, tudo mais praticar para os fins indicados, ao fiel cumprimento do presente mandato; 1)
substabelecer, com reservas de iguais poderes, no todo ou em parte os poderes da presente
procuração.- O presente mandato é outorgado por prazo indeterminado.- De como assim o
disseram e dou fé.- A pedido da outorgante lavrei a presente procuração, a qual feita e lhes
sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e
assinam em minha presença; de tudo dou fé.- Eu, (a.) Lilian Silvia Ferreira Murta Zuchini,
Escrevente Autorizada, a lavrei.- Eu, (a.) Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, a
subscrevo.- COTAÇÃO: Ao Cartório R$ 44,94; Ao:Estado R$ 12,77; Ao IPESP R$ 6,58; Ao
Município R$ 0,89; Ao MP R$ 2,16; Ao Fundo Reg. Civil R$ 2,37; Ao Trib. de Justiça R$
R b? BERTO OLIVEIRA DE LIMA //
3,08; Santa 1 Casa R$ 0,45; Total R$ 73,24.- (
Devidame
selada
r vea çqnf9guia arquivada em
JOSÉ ROBERTO LETTIERE.(Lilian Silvia
Cartório.- Trasladada em seguida, dou .- Eu,
Lei Federal 8.935/94 art. 20
Ferreira Murta Zuchini), Substituta do abelião (su.
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Pelb presente Instijumento,•partiCular,:órnou potse JoÃO'.
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CaSecio,. ;.engenheiro elép=ico; :Portador- da )
• GONÇALVES •
Çed'ula• de Identidade. RG 'n.o
inscrito no • .Ç,12F/MF .sob
n„ce
-050.269;1376-00,.(coni endereçoprofissibál na 'cidade de São Paulo,. Êstadoee. São
• ;pauJo, na Avenida 'Alexandre ,QDiares, n° 4180, Vila'..JagUara, ÇEP.05106,900„ doCargo' de Diretor - da INDÚSTRIA_ IE: COM,ÉRCIO:-:eE Çóstorgissi
LTDÀ:; sociedade.ernpreSárie jiMitade Corá Sede na.Cidade de Cajama,. eStadb
:"
São •Paylb,..ria Via de , AceSsO gm
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O Sr. 3041. PAULO: Moro' GONÇALy,ÈS:•MEIRREIRA; deCiara, :nos termos db,
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SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que
aos cinco (05) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2.016), nesta
cidade e comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, República Federativa do
Brasil, em cartório, perante mim, Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, que esta
subscreve, e da Escrevente Autorizada, Lílian Silvia Ferreira Murta Zuchini, compareceu como
"OUTORGANTE", a empresa INDÚSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS
NATURA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Via de Acesso Km 30,5,
Prédio "C", Bairro Itaim Empresarial, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP
07790-190, inscrita no CNPJ/MF n° 00.190.373/0001-72 e NIRE 35.212.487.191, neste ato
representada pelos Diretores, Sr. ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 4.455.053-4-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF. n° 860.196.518-00; e Sr. JOSÉ ROBERTO LETTIERE, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 8.292.387-5-SSPSP, inscrito no CPF/MF. n° 054.147.548-70, ambos com endereço profissional à Avenida
Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, em São Paulo, Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 5° parágrafo único e artigo 6° parágrafo 2°, de sua 43' alteração
contratual consolidada, datada de 04/05/2016, registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (JUCESP) sob n° 246.900/16-7, em 06/06/2016, e ficha cadastral da junta comercial
obtida via internet em .data de 16/08/2016, cujas cópias ficam arquivadas neste cartório em
pasta própria nas ordens n° 8792.- Os representantes da outorgante declaram, sob as penas da
Lei, que não existem alterações estatutárias da outorgante, registradas na JUCESP, posteriores
aos seus atos societários supra mencionados.- Os presentes, juridicamente capazes, aqui vindos
especialmente para este ato, identificados por mim escrevente, face aos documentos originais
apresentados e acima mencionados, do que dou fé. E, perante mim, pela OUTORGANTE, na
forma como vem representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma
de direito, NOMEIA E CONSTITUI, seus bastante "PROCURADORES",: FABIANA
UTRABO RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 155.130, e no
CPF/IVfF. n° 016.663.059-44; KASSIA REIS DE PAULA, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB/SP n° 195.362 e no CPF/MF. n° 252.000.648-05; PAMMELA BELLUCCI
ORTOLAN, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 271.974 e no CPF/MF. n°
310.345.048-60; SUYANG CASSIANO DE MELO, brasileira, casada, advogada, inscrita na
OAB/SP n° 224.354 e no CPF/MF. n° 218.640.818-05; RENATA DOS SANTOS DE
CAMPOS, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 285.796 e no!CPF/MF. n°
330.900.278-01; ANA GABRIELA GUILHERME MARQUES BRANDÃO, brasileira,
casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 278.889 e no CPF/MF. n° 068.913.426-60; FÁBIO
FERNANDES GERIBELLO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n° 211.763 e
no CPF/MF. n° 222.481.428-38 e DEYSE CRISTINA DE OLIVEIRA FELISBERTO
NEVES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 292.189 e no CPF/MF. n°
250.475.848-01, todos com endereço profissional na Rua WemeriVon Siemens, n° 111, Torre
A, 14° andar, Lapa, CEP 05069-010, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; aos !jJ
quais confere amplos e ilimitados poderes para, na defesa dos direitos e interesses da
outorgante, agirem em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de omàigg,
\) OPAN
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com todos os poderes da Cláusula "ad judicia et extra' e os especiais para transigir, desistir,
fazer acordos, receber importâncias, dar quitação, solicitar e retirar saldos e extratos de contas
de depósitos judiciais e em especial para: A) renunciar ao direito a que se fundaa ação, nos
termos do artigo 38 do Código de Processo Civil; B) representar a outorgante perante qualquer
juízo, instância ou tribunal, Justiça Cível, Tribunal de; Impostos e Taxas, Tribunais de
Julgamento Estaduais, Câmara Superior de Recursos Fiscais, em quaisquer instâncias
administrativas, Previdência Social, Gerências Executivas, Conselho de Recursos da
Previdência; Social, repartições públicas federais, estaduais e municipais,- sediados em
quaisquer EStados ou Territórios da República Federativa do Brasil, e qualquer outro órgão do
Poder Público Federal, Estadual e Municipal, bem como a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Caixa Econômica Estadual (Nossa Caixa) e quaisquer outras instituições financeiras; C)
requerer e assinar regimes especiais de tributação e/ou de simplificação de obrigações, termos
de acordo em geral com órgãos de quaisquer Unidades Federativas do território nacional,
incluindo e não se limitando, as Secretarias de Fazendas dos Estados e do Distrito Federal, em
nome da outorgante e/ou das Revendedoras Ambulantes de produtos Natura, Consultoras
Natura, assim como requerer a restituição de tributos recolhidos indevidamente; D) oferecer
defesas e recursos contra autos de infração de qualquer natureza; E) propor ações em nome da
outorgante contra qualquer entidade pública ou privada e defendê-la nas contrárias, podendo
indicar os respectivos prepostos; F)- representar a outorgante em procedimentos inquisitórios
cíveis, trabalhistas e criminais, perante os Ministérios Públicos Estaduais e Federais, inclusive
do Trabalho; G) recorrer das decisões proferidas em processos judiciais ou administrativos, até
última e superior instância, podendo ainda interpor Recurso Especial ou Recurso
Extraordinário; H) nomear prepostos para representar a outorgante perante a Justiça Cível,
Trabolhista,; Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Justiça Criminal, Procon e,
enfim, tudo mais praticar para os fins indicados, ao fiel cumprimento do presente mandato; 1)
substabelecer, com reservas de iguais poderes, no todo ou em parte os poderes da presente
procuração.- O presente mandato é outorgado por prazo indeterminado.- De como assim o
disseram e dou fé.- A pedido da outorgante lavrei a presente procuração, a qual feita e lhes
sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e
assinam em minha presença; de tudo dou fé.- Eu, (a.) Lilian Silvia Ferreira Murta Zuchini,
Escrevente Autorizada, a lavrei.- Eu, (a.) Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, a
subscrevo.- COTAÇÃO: Ao Cartório R$ 44,94; Ao:Estado R$ 12,77; Ao IPESP R$ 6,58; Ao
Município R$ 0,89; Ao MP R$ 2,16; Ao Fundo Reg. Civil R$ 2,37; Ao Trib. de Justiça R$
R b? BERTO OLIVEIRA DE LIMA //
3,08; Santa 1 Casa R$ 0,45; Total R$ 73,24.- (
Devidame
selada
r vea çqnf9guia arquivada em
JOSÉ ROBERTO LETTIERE.(Lilian Silvia
Cartório.- Trasladada em seguida, dou .- Eu,
Lei Federal 8.935/94 art. 20
Ferreira Murta Zuchini), Substituta do abelião (su.
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1° TABELIÃODE NOTAS E DE PROTESTO DELETRAS E TÍTULOS DE SANTANA DE PA2NAÍBA
Município e'Comarca de Santana de Parnalba - Estado de São Paulo
.
ARTÓRIO
AR100 u451;2 NOTAS
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
OUTORGANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
OUTORGADOS: FABIANA UTRABO RODRIG

-130
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17

2017
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el.: (tf) 4622-7700
ADT TfCAÇÃOà Autentico a presente
.ta reprográti , conforme o origina
mim apresentado, do que dou fé.
Ciaudio Ferreira de Araújo
ESCREVENítE AUTORIZADO

TICOS NATURA LTDA.
e outros
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SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que
aos cinco (05) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2.016), nesta
cidade e comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, República Federativa do
Brasil, em cartório, perante mim, Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, que esta
subscreve, e da Escrevente Autorizada, Lílian Silvia Ferreira Murta Zuchini, compareceu como
"OUTORGANTE", a empresa INDÚSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS
NATURA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Via de Acesso Km 30,5,
Prédio "C", Bairro Itaim Empresarial, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP
07790-190, inscrita no CNPJ/MF n° 00.190.373/0001-72 e NIRE 35.212.487.191, neste ato
representada pelos Diretores, Sr. ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 4.455.053-4-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF. n° 860.196.518-00; e Sr. JOSÉ ROBERTO LETTIERE, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 8.292.387-5-SSPSP, inscrito no CPF/MF. n° 054.147.548-70, ambos com endereço profissional à Avenida
Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, em São Paulo, Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 5° parágrafo único e artigo 6° parágrafo 2°, de sua 43' alteração
contratual consolidada, datada de 04/05/2016, registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (JUCESP) sob n° 246.900/16-7, em 06/06/2016, e ficha cadastral da junta comercial
obtida via internet em .data de 16/08/2016, cujas cópias ficam arquivadas neste cartório em
pasta própria nas ordens n° 8792.- Os representantes da outorgante declaram, sob as penas da
Lei, que não existem alterações estatutárias da outorgante, registradas na JUCESP, posteriores
aos seus atos societários supra mencionados.- Os presentes, juridicamente capazes, aqui vindos
especialmente para este ato, identificados por mim escrevente, face aos documentos originais
apresentados e acima mencionados, do que dou fé. E, perante mim, pela OUTORGANTE, na
forma como vem representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma
de direito, NOMEIA E CONSTITUI, seus bastante "PROCURADORES",: FABIANA
UTRABO RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 155.130, e no
CPF/IVfF. n° 016.663.059-44; KASSIA REIS DE PAULA, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB/SP n° 195.362 e no CPF/MF. n° 252.000.648-05; PAMMELA BELLUCCI
ORTOLAN, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 271.974 e no CPF/MF. n°
310.345.048-60; SUYANG CASSIANO DE MELO, brasileira, casada, advogada, inscrita na
OAB/SP n° 224.354 e no CPF/MF. n° 218.640.818-05; RENATA DOS SANTOS DE
CAMPOS, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 285.796 e no!CPF/MF. n°
330.900.278-01; ANA GABRIELA GUILHERME MARQUES BRANDÃO, brasileira,
casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 278.889 e no CPF/MF. n° 068.913.426-60; FÁBIO
FERNANDES GERIBELLO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n° 211.763 e
no CPF/MF. n° 222.481.428-38 e DEYSE CRISTINA DE OLIVEIRA FELISBERTO
NEVES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 292.189 e no CPF/MF. n°
250.475.848-01, todos com endereço profissional na Rua WemeriVon Siemens, n° 111, Torre
A, 14° andar, Lapa, CEP 05069-010, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; aos !jJ
quais confere amplos e ilimitados poderes para, na defesa dos direitos e interesses da
outorgante, agirem em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de omàigg,
\) OPAN
111 II 11111111111 11111111111#1111

Cep 06501-130 Rua Pedro Procópi 100 -Centros
Ed. Catara Rodrigues Cruz - Santan de Param - SP
Fone 11-4622-7700 Faz 11-4 2-7707

te

"

.

com todos os poderes da Cláusula "ad judicia et extra' e os especiais para transigir, desistir,
fazer acordos, receber importâncias, dar quitação, solicitar e retirar saldos e extratos de contas
de depósitos judiciais e em especial para: A) renunciar ao direito a que se fundaa ação, nos
termos do artigo 38 do Código de Processo Civil; B) representar a outorgante perante qualquer
juízo, instância ou tribunal, Justiça Cível, Tribunal de; Impostos e Taxas, Tribunais de
Julgamento Estaduais, Câmara Superior de Recursos Fiscais, em quaisquer instâncias
administrativas, Previdência Social, Gerências Executivas, Conselho de Recursos da
Previdência; Social, repartições públicas federais, estaduais e municipais,- sediados em
quaisquer EStados ou Territórios da República Federativa do Brasil, e qualquer outro órgão do
Poder Público Federal, Estadual e Municipal, bem como a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Caixa Econômica Estadual (Nossa Caixa) e quaisquer outras instituições financeiras; C)
requerer e assinar regimes especiais de tributação e/ou de simplificação de obrigações, termos
de acordo em geral com órgãos de quaisquer Unidades Federativas do território nacional,
incluindo e não se limitando, as Secretarias de Fazendas dos Estados e do Distrito Federal, em
nome da outorgante e/ou das Revendedoras Ambulantes de produtos Natura, Consultoras
Natura, assim como requerer a restituição de tributos recolhidos indevidamente; D) oferecer
defesas e recursos contra autos de infração de qualquer natureza; E) propor ações em nome da
outorgante contra qualquer entidade pública ou privada e defendê-la nas contrárias, podendo
indicar os respectivos prepostos; F)- representar a outorgante em procedimentos inquisitórios
cíveis, trabalhistas e criminais, perante os Ministérios Públicos Estaduais e Federais, inclusive
do Trabalho; G) recorrer das decisões proferidas em processos judiciais ou administrativos, até
última e superior instância, podendo ainda interpor Recurso Especial ou Recurso
Extraordinário; H) nomear prepostos para representar a outorgante perante a Justiça Cível,
Trabolhista,; Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Justiça Criminal, Procon e,
enfim, tudo mais praticar para os fins indicados, ao fiel cumprimento do presente mandato; 1)
substabelecer, com reservas de iguais poderes, no todo ou em parte os poderes da presente
procuração.- O presente mandato é outorgado por prazo indeterminado.- De como assim o
disseram e dou fé.- A pedido da outorgante lavrei a presente procuração, a qual feita e lhes
sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e
assinam em minha presença; de tudo dou fé.- Eu, (a.) Lilian Silvia Ferreira Murta Zuchini,
Escrevente Autorizada, a lavrei.- Eu, (a.) Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, a
subscrevo.- COTAÇÃO: Ao Cartório R$ 44,94; Ao:Estado R$ 12,77; Ao IPESP R$ 6,58; Ao
Município R$ 0,89; Ao MP R$ 2,16; Ao Fundo Reg. Civil R$ 2,37; Ao Trib. de Justiça R$
R b? BERTO OLIVEIRA DE LIMA //
3,08; Santa 1 Casa R$ 0,45; Total R$ 73,24.- (
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SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que
aos cinco (05) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2.016), nesta
cidade e comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, República Federativa do
Brasil, em cartório, perante mim, Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, que esta
subscreve, e da Escrevente Autorizada, Lílian Silvia Ferreira Murta Zuchini, compareceu como
"OUTORGANTE", a empresa INDÚSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS
NATURA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Via de Acesso Km 30,5,
Prédio "C", Bairro Itaim Empresarial, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP
07790-190, inscrita no CNPJ/MF n° 00.190.373/0001-72 e NIRE 35.212.487.191, neste ato
representada pelos Diretores, Sr. ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 4.455.053-4-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF. n° 860.196.518-00; e Sr. JOSÉ ROBERTO LETTIERE, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 8.292.387-5-SSPSP, inscrito no CPF/MF. n° 054.147.548-70, ambos com endereço profissional à Avenida
Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, em São Paulo, Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 5° parágrafo único e artigo 6° parágrafo 2°, de sua 43' alteração
contratual consolidada, datada de 04/05/2016, registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (JUCESP) sob n° 246.900/16-7, em 06/06/2016, e ficha cadastral da junta comercial
obtida via internet em .data de 16/08/2016, cujas cópias ficam arquivadas neste cartório em
pasta própria nas ordens n° 8792.- Os representantes da outorgante declaram, sob as penas da
Lei, que não existem alterações estatutárias da outorgante, registradas na JUCESP, posteriores
aos seus atos societários supra mencionados.- Os presentes, juridicamente capazes, aqui vindos
especialmente para este ato, identificados por mim escrevente, face aos documentos originais
apresentados e acima mencionados, do que dou fé. E, perante mim, pela OUTORGANTE, na
forma como vem representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma
de direito, NOMEIA E CONSTITUI, seus bastante "PROCURADORES",: FABIANA
UTRABO RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 155.130, e no
CPF/IVfF. n° 016.663.059-44; KASSIA REIS DE PAULA, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB/SP n° 195.362 e no CPF/MF. n° 252.000.648-05; PAMMELA BELLUCCI
ORTOLAN, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 271.974 e no CPF/MF. n°
310.345.048-60; SUYANG CASSIANO DE MELO, brasileira, casada, advogada, inscrita na
OAB/SP n° 224.354 e no CPF/MF. n° 218.640.818-05; RENATA DOS SANTOS DE
CAMPOS, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 285.796 e no!CPF/MF. n°
330.900.278-01; ANA GABRIELA GUILHERME MARQUES BRANDÃO, brasileira,
casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 278.889 e no CPF/MF. n° 068.913.426-60; FÁBIO
FERNANDES GERIBELLO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n° 211.763 e
no CPF/MF. n° 222.481.428-38 e DEYSE CRISTINA DE OLIVEIRA FELISBERTO
NEVES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 292.189 e no CPF/MF. n°
250.475.848-01, todos com endereço profissional na Rua WemeriVon Siemens, n° 111, Torre
A, 14° andar, Lapa, CEP 05069-010, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; aos !jJ
quais confere amplos e ilimitados poderes para, na defesa dos direitos e interesses da
outorgante, agirem em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de omàigg,
\) OPAN
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com todos os poderes da Cláusula "ad judicia et extra' e os especiais para transigir, desistir,
fazer acordos, receber importâncias, dar quitação, solicitar e retirar saldos e extratos de contas
de depósitos judiciais e em especial para: A) renunciar ao direito a que se fundaa ação, nos
termos do artigo 38 do Código de Processo Civil; B) representar a outorgante perante qualquer
juízo, instância ou tribunal, Justiça Cível, Tribunal de; Impostos e Taxas, Tribunais de
Julgamento Estaduais, Câmara Superior de Recursos Fiscais, em quaisquer instâncias
administrativas, Previdência Social, Gerências Executivas, Conselho de Recursos da
Previdência; Social, repartições públicas federais, estaduais e municipais,- sediados em
quaisquer EStados ou Territórios da República Federativa do Brasil, e qualquer outro órgão do
Poder Público Federal, Estadual e Municipal, bem como a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Caixa Econômica Estadual (Nossa Caixa) e quaisquer outras instituições financeiras; C)
requerer e assinar regimes especiais de tributação e/ou de simplificação de obrigações, termos
de acordo em geral com órgãos de quaisquer Unidades Federativas do território nacional,
incluindo e não se limitando, as Secretarias de Fazendas dos Estados e do Distrito Federal, em
nome da outorgante e/ou das Revendedoras Ambulantes de produtos Natura, Consultoras
Natura, assim como requerer a restituição de tributos recolhidos indevidamente; D) oferecer
defesas e recursos contra autos de infração de qualquer natureza; E) propor ações em nome da
outorgante contra qualquer entidade pública ou privada e defendê-la nas contrárias, podendo
indicar os respectivos prepostos; F)- representar a outorgante em procedimentos inquisitórios
cíveis, trabalhistas e criminais, perante os Ministérios Públicos Estaduais e Federais, inclusive
do Trabalho; G) recorrer das decisões proferidas em processos judiciais ou administrativos, até
última e superior instância, podendo ainda interpor Recurso Especial ou Recurso
Extraordinário; H) nomear prepostos para representar a outorgante perante a Justiça Cível,
Trabolhista,; Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Justiça Criminal, Procon e,
enfim, tudo mais praticar para os fins indicados, ao fiel cumprimento do presente mandato; 1)
substabelecer, com reservas de iguais poderes, no todo ou em parte os poderes da presente
procuração.- O presente mandato é outorgado por prazo indeterminado.- De como assim o
disseram e dou fé.- A pedido da outorgante lavrei a presente procuração, a qual feita e lhes
sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e
assinam em minha presença; de tudo dou fé.- Eu, (a.) Lilian Silvia Ferreira Murta Zuchini,
Escrevente Autorizada, a lavrei.- Eu, (a.) Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, a
subscrevo.- COTAÇÃO: Ao Cartório R$ 44,94; Ao:Estado R$ 12,77; Ao IPESP R$ 6,58; Ao
Município R$ 0,89; Ao MP R$ 2,16; Ao Fundo Reg. Civil R$ 2,37; Ao Trib. de Justiça R$
R b? BERTO OLIVEIRA DE LIMA //
3,08; Santa 1 Casa R$ 0,45; Total R$ 73,24.- (
Devidame
selada
r vea çqnf9guia arquivada em
JOSÉ ROBERTO LETTIERE.(Lilian Silvia
Cartório.- Trasladada em seguida, dou .- Eu,
Lei Federal 8.935/94 art. 20
Ferreira Murta Zuchini), Substituta do abelião (su.
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1° TABELIÃODE NOTAS E DE PROTESTO DELETRAS E TÍTULOS DE SANTANA DE PA2NAÍBA
Município e'Comarca de Santana de Parnalba - Estado de São Paulo
.
ARTÓRIO
AR100 u451;2 NOTAS
40s
Rottriguej Cruz . •
:41; a PRCYrT
SAN%,OS
,
PARNAIBA -SP
.Antortio _ Augusto RocCriljues C
.....ntoi~rounovuon.b-

'rabeado

Autonia Augusto*Adrigues Cruz -Ta

R. Pedro PrOcróPát. 100 -* CO")'"
Edifício Lázara m
. odriguea C
Val0 gago
rd autnot
R$ 3,50,

LIVRO N° 740 PÁGINA N° 305

ebi
fim, I'St 1H0

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
OUTORGANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
OUTORGADOS: FABIANA UTRABO RODRIG

-130

mim

17

2017

o f;:g
o o t"

sig
el.: (tf) 4622-7700
ADT TfCAÇÃOà Autentico a presente
.ta reprográti , conforme o origina
mim apresentado, do que dou fé.
Ciaudio Ferreira de Araújo
ESCREVENítE AUTORIZADO

TICOS NATURA LTDA.
e outros
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SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que
aos cinco (05) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2.016), nesta
cidade e comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, República Federativa do
Brasil, em cartório, perante mim, Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, que esta
subscreve, e da Escrevente Autorizada, Lílian Silvia Ferreira Murta Zuchini, compareceu como
"OUTORGANTE", a empresa INDÚSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS
NATURA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Via de Acesso Km 30,5,
Prédio "C", Bairro Itaim Empresarial, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP
07790-190, inscrita no CNPJ/MF n° 00.190.373/0001-72 e NIRE 35.212.487.191, neste ato
representada pelos Diretores, Sr. ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 4.455.053-4-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF. n° 860.196.518-00; e Sr. JOSÉ ROBERTO LETTIERE, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 8.292.387-5-SSPSP, inscrito no CPF/MF. n° 054.147.548-70, ambos com endereço profissional à Avenida
Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, em São Paulo, Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 5° parágrafo único e artigo 6° parágrafo 2°, de sua 43' alteração
contratual consolidada, datada de 04/05/2016, registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (JUCESP) sob n° 246.900/16-7, em 06/06/2016, e ficha cadastral da junta comercial
obtida via internet em .data de 16/08/2016, cujas cópias ficam arquivadas neste cartório em
pasta própria nas ordens n° 8792.- Os representantes da outorgante declaram, sob as penas da
Lei, que não existem alterações estatutárias da outorgante, registradas na JUCESP, posteriores
aos seus atos societários supra mencionados.- Os presentes, juridicamente capazes, aqui vindos
especialmente para este ato, identificados por mim escrevente, face aos documentos originais
apresentados e acima mencionados, do que dou fé. E, perante mim, pela OUTORGANTE, na
forma como vem representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma
de direito, NOMEIA E CONSTITUI, seus bastante "PROCURADORES",: FABIANA
UTRABO RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 155.130, e no
CPF/IVfF. n° 016.663.059-44; KASSIA REIS DE PAULA, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB/SP n° 195.362 e no CPF/MF. n° 252.000.648-05; PAMMELA BELLUCCI
ORTOLAN, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 271.974 e no CPF/MF. n°
310.345.048-60; SUYANG CASSIANO DE MELO, brasileira, casada, advogada, inscrita na
OAB/SP n° 224.354 e no CPF/MF. n° 218.640.818-05; RENATA DOS SANTOS DE
CAMPOS, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 285.796 e no!CPF/MF. n°
330.900.278-01; ANA GABRIELA GUILHERME MARQUES BRANDÃO, brasileira,
casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 278.889 e no CPF/MF. n° 068.913.426-60; FÁBIO
FERNANDES GERIBELLO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n° 211.763 e
no CPF/MF. n° 222.481.428-38 e DEYSE CRISTINA DE OLIVEIRA FELISBERTO
NEVES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 292.189 e no CPF/MF. n°
250.475.848-01, todos com endereço profissional na Rua WemeriVon Siemens, n° 111, Torre
A, 14° andar, Lapa, CEP 05069-010, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; aos !jJ
quais confere amplos e ilimitados poderes para, na defesa dos direitos e interesses da
outorgante, agirem em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de omàigg,
\) OPAN
111 II 11111111111 11111111111#1111

Cep 06501-130 Rua Pedro Procópi 100 -Centros
Ed. Catara Rodrigues Cruz - Santan de Param - SP
Fone 11-4622-7700 Faz 11-4 2-7707

te

"

.

com todos os poderes da Cláusula "ad judicia et extra' e os especiais para transigir, desistir,
fazer acordos, receber importâncias, dar quitação, solicitar e retirar saldos e extratos de contas
de depósitos judiciais e em especial para: A) renunciar ao direito a que se fundaa ação, nos
termos do artigo 38 do Código de Processo Civil; B) representar a outorgante perante qualquer
juízo, instância ou tribunal, Justiça Cível, Tribunal de; Impostos e Taxas, Tribunais de
Julgamento Estaduais, Câmara Superior de Recursos Fiscais, em quaisquer instâncias
administrativas, Previdência Social, Gerências Executivas, Conselho de Recursos da
Previdência; Social, repartições públicas federais, estaduais e municipais,- sediados em
quaisquer EStados ou Territórios da República Federativa do Brasil, e qualquer outro órgão do
Poder Público Federal, Estadual e Municipal, bem como a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Caixa Econômica Estadual (Nossa Caixa) e quaisquer outras instituições financeiras; C)
requerer e assinar regimes especiais de tributação e/ou de simplificação de obrigações, termos
de acordo em geral com órgãos de quaisquer Unidades Federativas do território nacional,
incluindo e não se limitando, as Secretarias de Fazendas dos Estados e do Distrito Federal, em
nome da outorgante e/ou das Revendedoras Ambulantes de produtos Natura, Consultoras
Natura, assim como requerer a restituição de tributos recolhidos indevidamente; D) oferecer
defesas e recursos contra autos de infração de qualquer natureza; E) propor ações em nome da
outorgante contra qualquer entidade pública ou privada e defendê-la nas contrárias, podendo
indicar os respectivos prepostos; F)- representar a outorgante em procedimentos inquisitórios
cíveis, trabalhistas e criminais, perante os Ministérios Públicos Estaduais e Federais, inclusive
do Trabalho; G) recorrer das decisões proferidas em processos judiciais ou administrativos, até
última e superior instância, podendo ainda interpor Recurso Especial ou Recurso
Extraordinário; H) nomear prepostos para representar a outorgante perante a Justiça Cível,
Trabolhista,; Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Justiça Criminal, Procon e,
enfim, tudo mais praticar para os fins indicados, ao fiel cumprimento do presente mandato; 1)
substabelecer, com reservas de iguais poderes, no todo ou em parte os poderes da presente
procuração.- O presente mandato é outorgado por prazo indeterminado.- De como assim o
disseram e dou fé.- A pedido da outorgante lavrei a presente procuração, a qual feita e lhes
sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e
assinam em minha presença; de tudo dou fé.- Eu, (a.) Lilian Silvia Ferreira Murta Zuchini,
Escrevente Autorizada, a lavrei.- Eu, (a.) Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, a
subscrevo.- COTAÇÃO: Ao Cartório R$ 44,94; Ao:Estado R$ 12,77; Ao IPESP R$ 6,58; Ao
Município R$ 0,89; Ao MP R$ 2,16; Ao Fundo Reg. Civil R$ 2,37; Ao Trib. de Justiça R$
R b? BERTO OLIVEIRA DE LIMA //
3,08; Santa 1 Casa R$ 0,45; Total R$ 73,24.- (
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SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que
aos cinco (05) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2.016), nesta
cidade e comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, República Federativa do
Brasil, em cartório, perante mim, Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, que esta
subscreve, e da Escrevente Autorizada, Lílian Silvia Ferreira Murta Zuchini, compareceu como
"OUTORGANTE", a empresa INDÚSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS
NATURA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Via de Acesso Km 30,5,
Prédio "C", Bairro Itaim Empresarial, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP
07790-190, inscrita no CNPJ/MF n° 00.190.373/0001-72 e NIRE 35.212.487.191, neste ato
representada pelos Diretores, Sr. ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 4.455.053-4-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF. n° 860.196.518-00; e Sr. JOSÉ ROBERTO LETTIERE, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 8.292.387-5-SSPSP, inscrito no CPF/MF. n° 054.147.548-70, ambos com endereço profissional à Avenida
Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, em São Paulo, Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 5° parágrafo único e artigo 6° parágrafo 2°, de sua 43' alteração
contratual consolidada, datada de 04/05/2016, registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (JUCESP) sob n° 246.900/16-7, em 06/06/2016, e ficha cadastral da junta comercial
obtida via internet em .data de 16/08/2016, cujas cópias ficam arquivadas neste cartório em
pasta própria nas ordens n° 8792.- Os representantes da outorgante declaram, sob as penas da
Lei, que não existem alterações estatutárias da outorgante, registradas na JUCESP, posteriores
aos seus atos societários supra mencionados.- Os presentes, juridicamente capazes, aqui vindos
especialmente para este ato, identificados por mim escrevente, face aos documentos originais
apresentados e acima mencionados, do que dou fé. E, perante mim, pela OUTORGANTE, na
forma como vem representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma
de direito, NOMEIA E CONSTITUI, seus bastante "PROCURADORES",: FABIANA
UTRABO RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 155.130, e no
CPF/IVfF. n° 016.663.059-44; KASSIA REIS DE PAULA, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB/SP n° 195.362 e no CPF/MF. n° 252.000.648-05; PAMMELA BELLUCCI
ORTOLAN, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 271.974 e no CPF/MF. n°
310.345.048-60; SUYANG CASSIANO DE MELO, brasileira, casada, advogada, inscrita na
OAB/SP n° 224.354 e no CPF/MF. n° 218.640.818-05; RENATA DOS SANTOS DE
CAMPOS, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 285.796 e no!CPF/MF. n°
330.900.278-01; ANA GABRIELA GUILHERME MARQUES BRANDÃO, brasileira,
casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 278.889 e no CPF/MF. n° 068.913.426-60; FÁBIO
FERNANDES GERIBELLO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n° 211.763 e
no CPF/MF. n° 222.481.428-38 e DEYSE CRISTINA DE OLIVEIRA FELISBERTO
NEVES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 292.189 e no CPF/MF. n°
250.475.848-01, todos com endereço profissional na Rua WemeriVon Siemens, n° 111, Torre
A, 14° andar, Lapa, CEP 05069-010, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; aos !jJ
quais confere amplos e ilimitados poderes para, na defesa dos direitos e interesses da
outorgante, agirem em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de omàigg,
\) OPAN
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com todos os poderes da Cláusula "ad judicia et extra' e os especiais para transigir, desistir,
fazer acordos, receber importâncias, dar quitação, solicitar e retirar saldos e extratos de contas
de depósitos judiciais e em especial para: A) renunciar ao direito a que se fundaa ação, nos
termos do artigo 38 do Código de Processo Civil; B) representar a outorgante perante qualquer
juízo, instância ou tribunal, Justiça Cível, Tribunal de; Impostos e Taxas, Tribunais de
Julgamento Estaduais, Câmara Superior de Recursos Fiscais, em quaisquer instâncias
administrativas, Previdência Social, Gerências Executivas, Conselho de Recursos da
Previdência; Social, repartições públicas federais, estaduais e municipais,- sediados em
quaisquer EStados ou Territórios da República Federativa do Brasil, e qualquer outro órgão do
Poder Público Federal, Estadual e Municipal, bem como a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Caixa Econômica Estadual (Nossa Caixa) e quaisquer outras instituições financeiras; C)
requerer e assinar regimes especiais de tributação e/ou de simplificação de obrigações, termos
de acordo em geral com órgãos de quaisquer Unidades Federativas do território nacional,
incluindo e não se limitando, as Secretarias de Fazendas dos Estados e do Distrito Federal, em
nome da outorgante e/ou das Revendedoras Ambulantes de produtos Natura, Consultoras
Natura, assim como requerer a restituição de tributos recolhidos indevidamente; D) oferecer
defesas e recursos contra autos de infração de qualquer natureza; E) propor ações em nome da
outorgante contra qualquer entidade pública ou privada e defendê-la nas contrárias, podendo
indicar os respectivos prepostos; F)- representar a outorgante em procedimentos inquisitórios
cíveis, trabalhistas e criminais, perante os Ministérios Públicos Estaduais e Federais, inclusive
do Trabalho; G) recorrer das decisões proferidas em processos judiciais ou administrativos, até
última e superior instância, podendo ainda interpor Recurso Especial ou Recurso
Extraordinário; H) nomear prepostos para representar a outorgante perante a Justiça Cível,
Trabolhista,; Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Justiça Criminal, Procon e,
enfim, tudo mais praticar para os fins indicados, ao fiel cumprimento do presente mandato; 1)
substabelecer, com reservas de iguais poderes, no todo ou em parte os poderes da presente
procuração.- O presente mandato é outorgado por prazo indeterminado.- De como assim o
disseram e dou fé.- A pedido da outorgante lavrei a presente procuração, a qual feita e lhes
sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e
assinam em minha presença; de tudo dou fé.- Eu, (a.) Lilian Silvia Ferreira Murta Zuchini,
Escrevente Autorizada, a lavrei.- Eu, (a.) Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, a
subscrevo.- COTAÇÃO: Ao Cartório R$ 44,94; Ao:Estado R$ 12,77; Ao IPESP R$ 6,58; Ao
Município R$ 0,89; Ao MP R$ 2,16; Ao Fundo Reg. Civil R$ 2,37; Ao Trib. de Justiça R$
R b? BERTO OLIVEIRA DE LIMA //
3,08; Santa 1 Casa R$ 0,45; Total R$ 73,24.- (
Devidame
selada
r vea çqnf9guia arquivada em
JOSÉ ROBERTO LETTIERE.(Lilian Silvia
Cartório.- Trasladada em seguida, dou .- Eu,
Lei Federal 8.935/94 art. 20
Ferreira Murta Zuchini), Substituta do abelião (su.
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parágrafo 45, a digitei, conferi, achei
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1° TABELIÃODE NOTAS E DE PROTESTO DELETRAS E TÍTULOS DE SANTANA DE PA2NAÍBA
Município e'Comarca de Santana de Parnalba - Estado de São Paulo
.
ARTÓRIO
AR100 u451;2 NOTAS
40s
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
OUTORGANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
OUTORGADOS: FABIANA UTRABO RODRIG

-130

mim

17

2017

o f;:g
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sig
el.: (tf) 4622-7700
ADT TfCAÇÃOà Autentico a presente
.ta reprográti , conforme o origina
mim apresentado, do que dou fé.
Ciaudio Ferreira de Araújo
ESCREVENítE AUTORIZADO

TICOS NATURA LTDA.
e outros
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SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que
aos cinco (05) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2.016), nesta
cidade e comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, República Federativa do
Brasil, em cartório, perante mim, Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, que esta
subscreve, e da Escrevente Autorizada, Lílian Silvia Ferreira Murta Zuchini, compareceu como
"OUTORGANTE", a empresa INDÚSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS
NATURA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Via de Acesso Km 30,5,
Prédio "C", Bairro Itaim Empresarial, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP
07790-190, inscrita no CNPJ/MF n° 00.190.373/0001-72 e NIRE 35.212.487.191, neste ato
representada pelos Diretores, Sr. ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 4.455.053-4-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF. n° 860.196.518-00; e Sr. JOSÉ ROBERTO LETTIERE, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 8.292.387-5-SSPSP, inscrito no CPF/MF. n° 054.147.548-70, ambos com endereço profissional à Avenida
Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, em São Paulo, Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 5° parágrafo único e artigo 6° parágrafo 2°, de sua 43' alteração
contratual consolidada, datada de 04/05/2016, registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (JUCESP) sob n° 246.900/16-7, em 06/06/2016, e ficha cadastral da junta comercial
obtida via internet em .data de 16/08/2016, cujas cópias ficam arquivadas neste cartório em
pasta própria nas ordens n° 8792.- Os representantes da outorgante declaram, sob as penas da
Lei, que não existem alterações estatutárias da outorgante, registradas na JUCESP, posteriores
aos seus atos societários supra mencionados.- Os presentes, juridicamente capazes, aqui vindos
especialmente para este ato, identificados por mim escrevente, face aos documentos originais
apresentados e acima mencionados, do que dou fé. E, perante mim, pela OUTORGANTE, na
forma como vem representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma
de direito, NOMEIA E CONSTITUI, seus bastante "PROCURADORES",: FABIANA
UTRABO RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 155.130, e no
CPF/IVfF. n° 016.663.059-44; KASSIA REIS DE PAULA, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB/SP n° 195.362 e no CPF/MF. n° 252.000.648-05; PAMMELA BELLUCCI
ORTOLAN, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 271.974 e no CPF/MF. n°
310.345.048-60; SUYANG CASSIANO DE MELO, brasileira, casada, advogada, inscrita na
OAB/SP n° 224.354 e no CPF/MF. n° 218.640.818-05; RENATA DOS SANTOS DE
CAMPOS, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 285.796 e no!CPF/MF. n°
330.900.278-01; ANA GABRIELA GUILHERME MARQUES BRANDÃO, brasileira,
casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 278.889 e no CPF/MF. n° 068.913.426-60; FÁBIO
FERNANDES GERIBELLO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n° 211.763 e
no CPF/MF. n° 222.481.428-38 e DEYSE CRISTINA DE OLIVEIRA FELISBERTO
NEVES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 292.189 e no CPF/MF. n°
250.475.848-01, todos com endereço profissional na Rua WemeriVon Siemens, n° 111, Torre
A, 14° andar, Lapa, CEP 05069-010, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; aos !jJ
quais confere amplos e ilimitados poderes para, na defesa dos direitos e interesses da
outorgante, agirem em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de omàigg,
\) OPAN
111 II 11111111111 11111111111#1111

Cep 06501-130 Rua Pedro Procópi 100 -Centros
Ed. Catara Rodrigues Cruz - Santan de Param - SP
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com todos os poderes da Cláusula "ad judicia et extra' e os especiais para transigir, desistir,
fazer acordos, receber importâncias, dar quitação, solicitar e retirar saldos e extratos de contas
de depósitos judiciais e em especial para: A) renunciar ao direito a que se fundaa ação, nos
termos do artigo 38 do Código de Processo Civil; B) representar a outorgante perante qualquer
juízo, instância ou tribunal, Justiça Cível, Tribunal de; Impostos e Taxas, Tribunais de
Julgamento Estaduais, Câmara Superior de Recursos Fiscais, em quaisquer instâncias
administrativas, Previdência Social, Gerências Executivas, Conselho de Recursos da
Previdência; Social, repartições públicas federais, estaduais e municipais,- sediados em
quaisquer EStados ou Territórios da República Federativa do Brasil, e qualquer outro órgão do
Poder Público Federal, Estadual e Municipal, bem como a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Caixa Econômica Estadual (Nossa Caixa) e quaisquer outras instituições financeiras; C)
requerer e assinar regimes especiais de tributação e/ou de simplificação de obrigações, termos
de acordo em geral com órgãos de quaisquer Unidades Federativas do território nacional,
incluindo e não se limitando, as Secretarias de Fazendas dos Estados e do Distrito Federal, em
nome da outorgante e/ou das Revendedoras Ambulantes de produtos Natura, Consultoras
Natura, assim como requerer a restituição de tributos recolhidos indevidamente; D) oferecer
defesas e recursos contra autos de infração de qualquer natureza; E) propor ações em nome da
outorgante contra qualquer entidade pública ou privada e defendê-la nas contrárias, podendo
indicar os respectivos prepostos; F)- representar a outorgante em procedimentos inquisitórios
cíveis, trabalhistas e criminais, perante os Ministérios Públicos Estaduais e Federais, inclusive
do Trabalho; G) recorrer das decisões proferidas em processos judiciais ou administrativos, até
última e superior instância, podendo ainda interpor Recurso Especial ou Recurso
Extraordinário; H) nomear prepostos para representar a outorgante perante a Justiça Cível,
Trabolhista,; Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Justiça Criminal, Procon e,
enfim, tudo mais praticar para os fins indicados, ao fiel cumprimento do presente mandato; 1)
substabelecer, com reservas de iguais poderes, no todo ou em parte os poderes da presente
procuração.- O presente mandato é outorgado por prazo indeterminado.- De como assim o
disseram e dou fé.- A pedido da outorgante lavrei a presente procuração, a qual feita e lhes
sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e
assinam em minha presença; de tudo dou fé.- Eu, (a.) Lilian Silvia Ferreira Murta Zuchini,
Escrevente Autorizada, a lavrei.- Eu, (a.) Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, a
subscrevo.- COTAÇÃO: Ao Cartório R$ 44,94; Ao:Estado R$ 12,77; Ao IPESP R$ 6,58; Ao
Município R$ 0,89; Ao MP R$ 2,16; Ao Fundo Reg. Civil R$ 2,37; Ao Trib. de Justiça R$
R b? BERTO OLIVEIRA DE LIMA //
3,08; Santa 1 Casa R$ 0,45; Total R$ 73,24.- (
Devidame
selada
r vea çqnf9guia arquivada em
JOSÉ ROBERTO LETTIERE.(Lilian Silvia
Cartório.- Trasladada em seguida, dou .- Eu,
Lei Federal 8.935/94 art. 20
Ferreira Murta Zuchini), Substituta do abelião (su.
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1° TABELIÃODE NOTAS E DE PROTESTO DELETRAS E TÍTULOS DE SANTANA DE PA2NAÍBA
Município e'Comarca de Santana de Parnalba - Estado de São Paulo
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SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que
aos cinco (05) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2.016), nesta
cidade e comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, República Federativa do
Brasil, em cartório, perante mim, Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, que esta
subscreve, e da Escrevente Autorizada, Lílian Silvia Ferreira Murta Zuchini, compareceu como
"OUTORGANTE", a empresa INDÚSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS
NATURA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Via de Acesso Km 30,5,
Prédio "C", Bairro Itaim Empresarial, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP
07790-190, inscrita no CNPJ/MF n° 00.190.373/0001-72 e NIRE 35.212.487.191, neste ato
representada pelos Diretores, Sr. ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 4.455.053-4-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF. n° 860.196.518-00; e Sr. JOSÉ ROBERTO LETTIERE, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 8.292.387-5-SSPSP, inscrito no CPF/MF. n° 054.147.548-70, ambos com endereço profissional à Avenida
Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, em São Paulo, Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 5° parágrafo único e artigo 6° parágrafo 2°, de sua 43' alteração
contratual consolidada, datada de 04/05/2016, registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (JUCESP) sob n° 246.900/16-7, em 06/06/2016, e ficha cadastral da junta comercial
obtida via internet em .data de 16/08/2016, cujas cópias ficam arquivadas neste cartório em
pasta própria nas ordens n° 8792.- Os representantes da outorgante declaram, sob as penas da
Lei, que não existem alterações estatutárias da outorgante, registradas na JUCESP, posteriores
aos seus atos societários supra mencionados.- Os presentes, juridicamente capazes, aqui vindos
especialmente para este ato, identificados por mim escrevente, face aos documentos originais
apresentados e acima mencionados, do que dou fé. E, perante mim, pela OUTORGANTE, na
forma como vem representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma
de direito, NOMEIA E CONSTITUI, seus bastante "PROCURADORES",: FABIANA
UTRABO RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 155.130, e no
CPF/IVfF. n° 016.663.059-44; KASSIA REIS DE PAULA, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB/SP n° 195.362 e no CPF/MF. n° 252.000.648-05; PAMMELA BELLUCCI
ORTOLAN, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 271.974 e no CPF/MF. n°
310.345.048-60; SUYANG CASSIANO DE MELO, brasileira, casada, advogada, inscrita na
OAB/SP n° 224.354 e no CPF/MF. n° 218.640.818-05; RENATA DOS SANTOS DE
CAMPOS, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 285.796 e no!CPF/MF. n°
330.900.278-01; ANA GABRIELA GUILHERME MARQUES BRANDÃO, brasileira,
casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 278.889 e no CPF/MF. n° 068.913.426-60; FÁBIO
FERNANDES GERIBELLO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n° 211.763 e
no CPF/MF. n° 222.481.428-38 e DEYSE CRISTINA DE OLIVEIRA FELISBERTO
NEVES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 292.189 e no CPF/MF. n°
250.475.848-01, todos com endereço profissional na Rua WemeriVon Siemens, n° 111, Torre
A, 14° andar, Lapa, CEP 05069-010, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; aos !jJ
quais confere amplos e ilimitados poderes para, na defesa dos direitos e interesses da
outorgante, agirem em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de omàigg,
\) OPAN
111 II 11111111111 11111111111#1111

Cep 06501-130 Rua Pedro Procópi 100 -Centros
Ed. Catara Rodrigues Cruz - Santan de Param - SP
Fone 11-4622-7700 Faz 11-4 2-7707
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com todos os poderes da Cláusula "ad judicia et extra' e os especiais para transigir, desistir,
fazer acordos, receber importâncias, dar quitação, solicitar e retirar saldos e extratos de contas
de depósitos judiciais e em especial para: A) renunciar ao direito a que se fundaa ação, nos
termos do artigo 38 do Código de Processo Civil; B) representar a outorgante perante qualquer
juízo, instância ou tribunal, Justiça Cível, Tribunal de; Impostos e Taxas, Tribunais de
Julgamento Estaduais, Câmara Superior de Recursos Fiscais, em quaisquer instâncias
administrativas, Previdência Social, Gerências Executivas, Conselho de Recursos da
Previdência; Social, repartições públicas federais, estaduais e municipais,- sediados em
quaisquer EStados ou Territórios da República Federativa do Brasil, e qualquer outro órgão do
Poder Público Federal, Estadual e Municipal, bem como a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Caixa Econômica Estadual (Nossa Caixa) e quaisquer outras instituições financeiras; C)
requerer e assinar regimes especiais de tributação e/ou de simplificação de obrigações, termos
de acordo em geral com órgãos de quaisquer Unidades Federativas do território nacional,
incluindo e não se limitando, as Secretarias de Fazendas dos Estados e do Distrito Federal, em
nome da outorgante e/ou das Revendedoras Ambulantes de produtos Natura, Consultoras
Natura, assim como requerer a restituição de tributos recolhidos indevidamente; D) oferecer
defesas e recursos contra autos de infração de qualquer natureza; E) propor ações em nome da
outorgante contra qualquer entidade pública ou privada e defendê-la nas contrárias, podendo
indicar os respectivos prepostos; F)- representar a outorgante em procedimentos inquisitórios
cíveis, trabalhistas e criminais, perante os Ministérios Públicos Estaduais e Federais, inclusive
do Trabalho; G) recorrer das decisões proferidas em processos judiciais ou administrativos, até
última e superior instância, podendo ainda interpor Recurso Especial ou Recurso
Extraordinário; H) nomear prepostos para representar a outorgante perante a Justiça Cível,
Trabolhista,; Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Justiça Criminal, Procon e,
enfim, tudo mais praticar para os fins indicados, ao fiel cumprimento do presente mandato; 1)
substabelecer, com reservas de iguais poderes, no todo ou em parte os poderes da presente
procuração.- O presente mandato é outorgado por prazo indeterminado.- De como assim o
disseram e dou fé.- A pedido da outorgante lavrei a presente procuração, a qual feita e lhes
sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e
assinam em minha presença; de tudo dou fé.- Eu, (a.) Lilian Silvia Ferreira Murta Zuchini,
Escrevente Autorizada, a lavrei.- Eu, (a.) Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, a
subscrevo.- COTAÇÃO: Ao Cartório R$ 44,94; Ao:Estado R$ 12,77; Ao IPESP R$ 6,58; Ao
Município R$ 0,89; Ao MP R$ 2,16; Ao Fundo Reg. Civil R$ 2,37; Ao Trib. de Justiça R$
R b? BERTO OLIVEIRA DE LIMA //
3,08; Santa 1 Casa R$ 0,45; Total R$ 73,24.- (
Devidame
selada
r vea çqnf9guia arquivada em
JOSÉ ROBERTO LETTIERE.(Lilian Silvia
Cartório.- Trasladada em seguida, dou .- Eu,
Lei Federal 8.935/94 art. 20
Ferreira Murta Zuchini), Substituta do abelião (su.
tu» «enforme, subscrevo e assino em público e
parágrafo 45, a digitei, conferi, achei
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AUTENTICAÇÃO - Autentico a presen e
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Cláudio Ferreira de Araújdi
ESCREVENTE AUTORIZADO
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1° TABELIÃODE NOTAS E DE PROTESTO DELETRAS E TÍTULOS DE SANTANA DE PA2NAÍBA
Município e'Comarca de Santana de Parnalba - Estado de São Paulo
.
ARTÓRIO
AR100 u451;2 NOTAS
40s
Rottriguej Cruz . •
:41; a PRCYrT
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,
PARNAIBA -SP
.Antortio _ Augusto RocCriljues C
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Autonia Augusto*Adrigues Cruz -Ta

R. Pedro PrOcróPát. 100 -* CO")'"
Edifício Lázara m
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rd autnot
R$ 3,50,

LIVRO N° 740 PÁGINA N° 305
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fim, I'St 1H0

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
OUTORGANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
OUTORGADOS: FABIANA UTRABO RODRIG

-130

mim

17

2017

o f;:g
o o t"

sig
el.: (tf) 4622-7700
ADT TfCAÇÃOà Autentico a presente
.ta reprográti , conforme o origina
mim apresentado, do que dou fé.
Ciaudio Ferreira de Araújo
ESCREVENítE AUTORIZADO

TICOS NATURA LTDA.
e outros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS FIGUEIREDO MOURAO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/04/2017 às 17:11 , sob o número WFPA17701078479
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2F9C387.

fls. 237

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que
aos cinco (05) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2.016), nesta
cidade e comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, República Federativa do
Brasil, em cartório, perante mim, Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, que esta
subscreve, e da Escrevente Autorizada, Lílian Silvia Ferreira Murta Zuchini, compareceu como
"OUTORGANTE", a empresa INDÚSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS
NATURA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Via de Acesso Km 30,5,
Prédio "C", Bairro Itaim Empresarial, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP
07790-190, inscrita no CNPJ/MF n° 00.190.373/0001-72 e NIRE 35.212.487.191, neste ato
representada pelos Diretores, Sr. ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 4.455.053-4-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF. n° 860.196.518-00; e Sr. JOSÉ ROBERTO LETTIERE, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 8.292.387-5-SSPSP, inscrito no CPF/MF. n° 054.147.548-70, ambos com endereço profissional à Avenida
Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, em São Paulo, Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 5° parágrafo único e artigo 6° parágrafo 2°, de sua 43' alteração
contratual consolidada, datada de 04/05/2016, registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (JUCESP) sob n° 246.900/16-7, em 06/06/2016, e ficha cadastral da junta comercial
obtida via internet em .data de 16/08/2016, cujas cópias ficam arquivadas neste cartório em
pasta própria nas ordens n° 8792.- Os representantes da outorgante declaram, sob as penas da
Lei, que não existem alterações estatutárias da outorgante, registradas na JUCESP, posteriores
aos seus atos societários supra mencionados.- Os presentes, juridicamente capazes, aqui vindos
especialmente para este ato, identificados por mim escrevente, face aos documentos originais
apresentados e acima mencionados, do que dou fé. E, perante mim, pela OUTORGANTE, na
forma como vem representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma
de direito, NOMEIA E CONSTITUI, seus bastante "PROCURADORES",: FABIANA
UTRABO RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 155.130, e no
CPF/IVfF. n° 016.663.059-44; KASSIA REIS DE PAULA, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB/SP n° 195.362 e no CPF/MF. n° 252.000.648-05; PAMMELA BELLUCCI
ORTOLAN, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 271.974 e no CPF/MF. n°
310.345.048-60; SUYANG CASSIANO DE MELO, brasileira, casada, advogada, inscrita na
OAB/SP n° 224.354 e no CPF/MF. n° 218.640.818-05; RENATA DOS SANTOS DE
CAMPOS, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 285.796 e no!CPF/MF. n°
330.900.278-01; ANA GABRIELA GUILHERME MARQUES BRANDÃO, brasileira,
casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 278.889 e no CPF/MF. n° 068.913.426-60; FÁBIO
FERNANDES GERIBELLO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n° 211.763 e
no CPF/MF. n° 222.481.428-38 e DEYSE CRISTINA DE OLIVEIRA FELISBERTO
NEVES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 292.189 e no CPF/MF. n°
250.475.848-01, todos com endereço profissional na Rua WemeriVon Siemens, n° 111, Torre
A, 14° andar, Lapa, CEP 05069-010, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; aos !jJ
quais confere amplos e ilimitados poderes para, na defesa dos direitos e interesses da
outorgante, agirem em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de omàigg,
\) OPAN
111 II 11111111111 11111111111#1111

Cep 06501-130 Rua Pedro Procópi 100 -Centros
Ed. Catara Rodrigues Cruz - Santan de Param - SP
Fone 11-4622-7700 Faz 11-4 2-7707

te

"

.

com todos os poderes da Cláusula "ad judicia et extra' e os especiais para transigir, desistir,
fazer acordos, receber importâncias, dar quitação, solicitar e retirar saldos e extratos de contas
de depósitos judiciais e em especial para: A) renunciar ao direito a que se fundaa ação, nos
termos do artigo 38 do Código de Processo Civil; B) representar a outorgante perante qualquer
juízo, instância ou tribunal, Justiça Cível, Tribunal de; Impostos e Taxas, Tribunais de
Julgamento Estaduais, Câmara Superior de Recursos Fiscais, em quaisquer instâncias
administrativas, Previdência Social, Gerências Executivas, Conselho de Recursos da
Previdência; Social, repartições públicas federais, estaduais e municipais,- sediados em
quaisquer EStados ou Territórios da República Federativa do Brasil, e qualquer outro órgão do
Poder Público Federal, Estadual e Municipal, bem como a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Caixa Econômica Estadual (Nossa Caixa) e quaisquer outras instituições financeiras; C)
requerer e assinar regimes especiais de tributação e/ou de simplificação de obrigações, termos
de acordo em geral com órgãos de quaisquer Unidades Federativas do território nacional,
incluindo e não se limitando, as Secretarias de Fazendas dos Estados e do Distrito Federal, em
nome da outorgante e/ou das Revendedoras Ambulantes de produtos Natura, Consultoras
Natura, assim como requerer a restituição de tributos recolhidos indevidamente; D) oferecer
defesas e recursos contra autos de infração de qualquer natureza; E) propor ações em nome da
outorgante contra qualquer entidade pública ou privada e defendê-la nas contrárias, podendo
indicar os respectivos prepostos; F)- representar a outorgante em procedimentos inquisitórios
cíveis, trabalhistas e criminais, perante os Ministérios Públicos Estaduais e Federais, inclusive
do Trabalho; G) recorrer das decisões proferidas em processos judiciais ou administrativos, até
última e superior instância, podendo ainda interpor Recurso Especial ou Recurso
Extraordinário; H) nomear prepostos para representar a outorgante perante a Justiça Cível,
Trabolhista,; Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Justiça Criminal, Procon e,
enfim, tudo mais praticar para os fins indicados, ao fiel cumprimento do presente mandato; 1)
substabelecer, com reservas de iguais poderes, no todo ou em parte os poderes da presente
procuração.- O presente mandato é outorgado por prazo indeterminado.- De como assim o
disseram e dou fé.- A pedido da outorgante lavrei a presente procuração, a qual feita e lhes
sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e
assinam em minha presença; de tudo dou fé.- Eu, (a.) Lilian Silvia Ferreira Murta Zuchini,
Escrevente Autorizada, a lavrei.- Eu, (a.) Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, a
subscrevo.- COTAÇÃO: Ao Cartório R$ 44,94; Ao:Estado R$ 12,77; Ao IPESP R$ 6,58; Ao
Município R$ 0,89; Ao MP R$ 2,16; Ao Fundo Reg. Civil R$ 2,37; Ao Trib. de Justiça R$
R b? BERTO OLIVEIRA DE LIMA //
3,08; Santa 1 Casa R$ 0,45; Total R$ 73,24.- (
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JOSÉ ROBERTO LETTIERE.(Lilian Silvia
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1° TABELIÃODE NOTAS E DE PROTESTO DELETRAS E TÍTULOS DE SANTANA DE PA2NAÍBA
Município e'Comarca de Santana de Parnalba - Estado de São Paulo
.
ARTÓRIO
AR100 u451;2 NOTAS
40s
Rottriguej Cruz . •
:41; a PRCYrT
SAN%,OS
,
PARNAIBA -SP
.Antortio _ Augusto RocCriljues C
.....ntoi~rounovuon.b-

'rabeado

Autonia Augusto*Adrigues Cruz -Ta

R. Pedro PrOcróPát. 100 -* CO")'"
Edifício Lázara m
. odriguea C
Val0 gago
rd autnot
R$ 3,50,

LIVRO N° 740 PÁGINA N° 305

ebi
fim, I'St 1H0

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
OUTORGANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
OUTORGADOS: FABIANA UTRABO RODRIG

-130

mim

17

2017

o f;:g
o o t"

sig
el.: (tf) 4622-7700
ADT TfCAÇÃOà Autentico a presente
.ta reprográti , conforme o origina
mim apresentado, do que dou fé.
Ciaudio Ferreira de Araújo
ESCREVENítE AUTORIZADO

TICOS NATURA LTDA.
e outros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS FIGUEIREDO MOURAO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/04/2017 às 17:11 , sob o número WFPA17701078479
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2F9C387.

fls. 238

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que
aos cinco (05) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2.016), nesta
cidade e comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, República Federativa do
Brasil, em cartório, perante mim, Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, que esta
subscreve, e da Escrevente Autorizada, Lílian Silvia Ferreira Murta Zuchini, compareceu como
"OUTORGANTE", a empresa INDÚSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS
NATURA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Via de Acesso Km 30,5,
Prédio "C", Bairro Itaim Empresarial, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP
07790-190, inscrita no CNPJ/MF n° 00.190.373/0001-72 e NIRE 35.212.487.191, neste ato
representada pelos Diretores, Sr. ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 4.455.053-4-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF. n° 860.196.518-00; e Sr. JOSÉ ROBERTO LETTIERE, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 8.292.387-5-SSPSP, inscrito no CPF/MF. n° 054.147.548-70, ambos com endereço profissional à Avenida
Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, em São Paulo, Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 5° parágrafo único e artigo 6° parágrafo 2°, de sua 43' alteração
contratual consolidada, datada de 04/05/2016, registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (JUCESP) sob n° 246.900/16-7, em 06/06/2016, e ficha cadastral da junta comercial
obtida via internet em .data de 16/08/2016, cujas cópias ficam arquivadas neste cartório em
pasta própria nas ordens n° 8792.- Os representantes da outorgante declaram, sob as penas da
Lei, que não existem alterações estatutárias da outorgante, registradas na JUCESP, posteriores
aos seus atos societários supra mencionados.- Os presentes, juridicamente capazes, aqui vindos
especialmente para este ato, identificados por mim escrevente, face aos documentos originais
apresentados e acima mencionados, do que dou fé. E, perante mim, pela OUTORGANTE, na
forma como vem representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma
de direito, NOMEIA E CONSTITUI, seus bastante "PROCURADORES",: FABIANA
UTRABO RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 155.130, e no
CPF/IVfF. n° 016.663.059-44; KASSIA REIS DE PAULA, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB/SP n° 195.362 e no CPF/MF. n° 252.000.648-05; PAMMELA BELLUCCI
ORTOLAN, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 271.974 e no CPF/MF. n°
310.345.048-60; SUYANG CASSIANO DE MELO, brasileira, casada, advogada, inscrita na
OAB/SP n° 224.354 e no CPF/MF. n° 218.640.818-05; RENATA DOS SANTOS DE
CAMPOS, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 285.796 e no!CPF/MF. n°
330.900.278-01; ANA GABRIELA GUILHERME MARQUES BRANDÃO, brasileira,
casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 278.889 e no CPF/MF. n° 068.913.426-60; FÁBIO
FERNANDES GERIBELLO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n° 211.763 e
no CPF/MF. n° 222.481.428-38 e DEYSE CRISTINA DE OLIVEIRA FELISBERTO
NEVES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 292.189 e no CPF/MF. n°
250.475.848-01, todos com endereço profissional na Rua WemeriVon Siemens, n° 111, Torre
A, 14° andar, Lapa, CEP 05069-010, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; aos !jJ
quais confere amplos e ilimitados poderes para, na defesa dos direitos e interesses da
outorgante, agirem em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de omàigg,
\) OPAN
111 II 11111111111 11111111111#1111

Cep 06501-130 Rua Pedro Procópi 100 -Centros
Ed. Catara Rodrigues Cruz - Santan de Param - SP
Fone 11-4622-7700 Faz 11-4 2-7707
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com todos os poderes da Cláusula "ad judicia et extra' e os especiais para transigir, desistir,
fazer acordos, receber importâncias, dar quitação, solicitar e retirar saldos e extratos de contas
de depósitos judiciais e em especial para: A) renunciar ao direito a que se fundaa ação, nos
termos do artigo 38 do Código de Processo Civil; B) representar a outorgante perante qualquer
juízo, instância ou tribunal, Justiça Cível, Tribunal de; Impostos e Taxas, Tribunais de
Julgamento Estaduais, Câmara Superior de Recursos Fiscais, em quaisquer instâncias
administrativas, Previdência Social, Gerências Executivas, Conselho de Recursos da
Previdência; Social, repartições públicas federais, estaduais e municipais,- sediados em
quaisquer EStados ou Territórios da República Federativa do Brasil, e qualquer outro órgão do
Poder Público Federal, Estadual e Municipal, bem como a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Caixa Econômica Estadual (Nossa Caixa) e quaisquer outras instituições financeiras; C)
requerer e assinar regimes especiais de tributação e/ou de simplificação de obrigações, termos
de acordo em geral com órgãos de quaisquer Unidades Federativas do território nacional,
incluindo e não se limitando, as Secretarias de Fazendas dos Estados e do Distrito Federal, em
nome da outorgante e/ou das Revendedoras Ambulantes de produtos Natura, Consultoras
Natura, assim como requerer a restituição de tributos recolhidos indevidamente; D) oferecer
defesas e recursos contra autos de infração de qualquer natureza; E) propor ações em nome da
outorgante contra qualquer entidade pública ou privada e defendê-la nas contrárias, podendo
indicar os respectivos prepostos; F)- representar a outorgante em procedimentos inquisitórios
cíveis, trabalhistas e criminais, perante os Ministérios Públicos Estaduais e Federais, inclusive
do Trabalho; G) recorrer das decisões proferidas em processos judiciais ou administrativos, até
última e superior instância, podendo ainda interpor Recurso Especial ou Recurso
Extraordinário; H) nomear prepostos para representar a outorgante perante a Justiça Cível,
Trabolhista,; Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Justiça Criminal, Procon e,
enfim, tudo mais praticar para os fins indicados, ao fiel cumprimento do presente mandato; 1)
substabelecer, com reservas de iguais poderes, no todo ou em parte os poderes da presente
procuração.- O presente mandato é outorgado por prazo indeterminado.- De como assim o
disseram e dou fé.- A pedido da outorgante lavrei a presente procuração, a qual feita e lhes
sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e
assinam em minha presença; de tudo dou fé.- Eu, (a.) Lilian Silvia Ferreira Murta Zuchini,
Escrevente Autorizada, a lavrei.- Eu, (a.) Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, a
subscrevo.- COTAÇÃO: Ao Cartório R$ 44,94; Ao:Estado R$ 12,77; Ao IPESP R$ 6,58; Ao
Município R$ 0,89; Ao MP R$ 2,16; Ao Fundo Reg. Civil R$ 2,37; Ao Trib. de Justiça R$
R b? BERTO OLIVEIRA DE LIMA //
3,08; Santa 1 Casa R$ 0,45; Total R$ 73,24.- (
Devidame
selada
r vea çqnf9guia arquivada em
JOSÉ ROBERTO LETTIERE.(Lilian Silvia
Cartório.- Trasladada em seguida, dou .- Eu,
Lei Federal 8.935/94 art. 20
Ferreira Murta Zuchini), Substituta do abelião (su.
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1° TABELIÃODE NOTAS E DE PROTESTO DELETRAS E TÍTULOS DE SANTANA DE PA2NAÍBA
Município e'Comarca de Santana de Parnalba - Estado de São Paulo
.
ARTÓRIO
AR100 u451;2 NOTAS
40s
Rottriguej Cruz . •
:41; a PRCYrT
SAN%,OS
,
PARNAIBA -SP
.Antortio _ Augusto RocCriljues C
.....ntoi~rounovuon.b-

'rabeado

Autonia Augusto*Adrigues Cruz -Ta

R. Pedro PrOcróPát. 100 -* CO")'"
Edifício Lázara m
. odriguea C
Val0 gago
rd autnot
R$ 3,50,

LIVRO N° 740 PÁGINA N° 305
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fim, I'St 1H0

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
OUTORGANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
OUTORGADOS: FABIANA UTRABO RODRIG

-130

mim

17

2017

o f;:g
o o t"

sig
el.: (tf) 4622-7700
ADT TfCAÇÃOà Autentico a presente
.ta reprográti , conforme o origina
mim apresentado, do que dou fé.
Ciaudio Ferreira de Araújo
ESCREVENítE AUTORIZADO

TICOS NATURA LTDA.
e outros
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SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que
aos cinco (05) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezesseis (2.016), nesta
cidade e comarca de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, República Federativa do
Brasil, em cartório, perante mim, Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, que esta
subscreve, e da Escrevente Autorizada, Lílian Silvia Ferreira Murta Zuchini, compareceu como
"OUTORGANTE", a empresa INDÚSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS
NATURA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Via de Acesso Km 30,5,
Prédio "C", Bairro Itaim Empresarial, no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP
07790-190, inscrita no CNPJ/MF n° 00.190.373/0001-72 e NIRE 35.212.487.191, neste ato
representada pelos Diretores, Sr. ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 4.455.053-4-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF. n° 860.196.518-00; e Sr. JOSÉ ROBERTO LETTIERE, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG. n° 8.292.387-5-SSPSP, inscrito no CPF/MF. n° 054.147.548-70, ambos com endereço profissional à Avenida
Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, em São Paulo, Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 5° parágrafo único e artigo 6° parágrafo 2°, de sua 43' alteração
contratual consolidada, datada de 04/05/2016, registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (JUCESP) sob n° 246.900/16-7, em 06/06/2016, e ficha cadastral da junta comercial
obtida via internet em .data de 16/08/2016, cujas cópias ficam arquivadas neste cartório em
pasta própria nas ordens n° 8792.- Os representantes da outorgante declaram, sob as penas da
Lei, que não existem alterações estatutárias da outorgante, registradas na JUCESP, posteriores
aos seus atos societários supra mencionados.- Os presentes, juridicamente capazes, aqui vindos
especialmente para este ato, identificados por mim escrevente, face aos documentos originais
apresentados e acima mencionados, do que dou fé. E, perante mim, pela OUTORGANTE, na
forma como vem representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma
de direito, NOMEIA E CONSTITUI, seus bastante "PROCURADORES",: FABIANA
UTRABO RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 155.130, e no
CPF/IVfF. n° 016.663.059-44; KASSIA REIS DE PAULA, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB/SP n° 195.362 e no CPF/MF. n° 252.000.648-05; PAMMELA BELLUCCI
ORTOLAN, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 271.974 e no CPF/MF. n°
310.345.048-60; SUYANG CASSIANO DE MELO, brasileira, casada, advogada, inscrita na
OAB/SP n° 224.354 e no CPF/MF. n° 218.640.818-05; RENATA DOS SANTOS DE
CAMPOS, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP n° 285.796 e no!CPF/MF. n°
330.900.278-01; ANA GABRIELA GUILHERME MARQUES BRANDÃO, brasileira,
casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 278.889 e no CPF/MF. n° 068.913.426-60; FÁBIO
FERNANDES GERIBELLO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP n° 211.763 e
no CPF/MF. n° 222.481.428-38 e DEYSE CRISTINA DE OLIVEIRA FELISBERTO
NEVES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP n° 292.189 e no CPF/MF. n°
250.475.848-01, todos com endereço profissional na Rua WemeriVon Siemens, n° 111, Torre
A, 14° andar, Lapa, CEP 05069-010, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; aos !jJ
quais confere amplos e ilimitados poderes para, na defesa dos direitos e interesses da
outorgante, agirem em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de omàigg,
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com todos os poderes da Cláusula "ad judicia et extra' e os especiais para transigir, desistir,
fazer acordos, receber importâncias, dar quitação, solicitar e retirar saldos e extratos de contas
de depósitos judiciais e em especial para: A) renunciar ao direito a que se fundaa ação, nos
termos do artigo 38 do Código de Processo Civil; B) representar a outorgante perante qualquer
juízo, instância ou tribunal, Justiça Cível, Tribunal de; Impostos e Taxas, Tribunais de
Julgamento Estaduais, Câmara Superior de Recursos Fiscais, em quaisquer instâncias
administrativas, Previdência Social, Gerências Executivas, Conselho de Recursos da
Previdência; Social, repartições públicas federais, estaduais e municipais,- sediados em
quaisquer EStados ou Territórios da República Federativa do Brasil, e qualquer outro órgão do
Poder Público Federal, Estadual e Municipal, bem como a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
Caixa Econômica Estadual (Nossa Caixa) e quaisquer outras instituições financeiras; C)
requerer e assinar regimes especiais de tributação e/ou de simplificação de obrigações, termos
de acordo em geral com órgãos de quaisquer Unidades Federativas do território nacional,
incluindo e não se limitando, as Secretarias de Fazendas dos Estados e do Distrito Federal, em
nome da outorgante e/ou das Revendedoras Ambulantes de produtos Natura, Consultoras
Natura, assim como requerer a restituição de tributos recolhidos indevidamente; D) oferecer
defesas e recursos contra autos de infração de qualquer natureza; E) propor ações em nome da
outorgante contra qualquer entidade pública ou privada e defendê-la nas contrárias, podendo
indicar os respectivos prepostos; F)- representar a outorgante em procedimentos inquisitórios
cíveis, trabalhistas e criminais, perante os Ministérios Públicos Estaduais e Federais, inclusive
do Trabalho; G) recorrer das decisões proferidas em processos judiciais ou administrativos, até
última e superior instância, podendo ainda interpor Recurso Especial ou Recurso
Extraordinário; H) nomear prepostos para representar a outorgante perante a Justiça Cível,
Trabolhista,; Juizado Especial Cível, Juizado Especial Criminal, Justiça Criminal, Procon e,
enfim, tudo mais praticar para os fins indicados, ao fiel cumprimento do presente mandato; 1)
substabelecer, com reservas de iguais poderes, no todo ou em parte os poderes da presente
procuração.- O presente mandato é outorgado por prazo indeterminado.- De como assim o
disseram e dou fé.- A pedido da outorgante lavrei a presente procuração, a qual feita e lhes
sendo lida em voz alta e clara, acharam-na em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e
assinam em minha presença; de tudo dou fé.- Eu, (a.) Lilian Silvia Ferreira Murta Zuchini,
Escrevente Autorizada, a lavrei.- Eu, (a.) Antonio Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, a
subscrevo.- COTAÇÃO: Ao Cartório R$ 44,94; Ao:Estado R$ 12,77; Ao IPESP R$ 6,58; Ao
Município R$ 0,89; Ao MP R$ 2,16; Ao Fundo Reg. Civil R$ 2,37; Ao Trib. de Justiça R$
R b? BERTO OLIVEIRA DE LIMA //
3,08; Santa 1 Casa R$ 0,45; Total R$ 73,24.- (
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JOSÉ ROBERTO LETTIERE.(Lilian Silvia
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Lei Federal 8.935/94 art. 20
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL

Proc. nº
1000117-19.2017.8.26.0053

O signatário, constituído pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL – SEÇÃO DE SÃO PAULO para intervenção nos autos em epígrafe,
do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo SINDICATO DOS
PROCURADORES DO ESTADO , DAS A UTARQUIAS , DAS FUNDAÇÕES E
DAS U NIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDIPROESP
contra atos praticados pelo Coordenador de Administração Geral e pelo
Reitor da Universidade de São Paulo, vem (i) penitenciar-se pelo equívoco na
menção ao Juízo, na petição de fls. 224/227; e (ii) exibir o anexo instrumento
de mandato, do qual requer a juntada.
Termos em que, requerendo ainda a supressão imediata dos
arquivos dos documentos de fls. 228/240,
Pede deferimento.
São Paulo, 26 de abril de 2017.

CARLOS FIGUEIREDO MOURÃO
OAB/SP 92.108

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS FIGUEIREDO MOURAO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/04/2017 às 15:34 , sob o número WFPA17701146474
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 2FEC560.
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DE SÃO PAULO

PROCURAÇÃO
A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DE SÃO PAULO, entidade de
serviço público, inscrita no CNPJ sob o n.° 43.419.613/0001-70, com sede na Praça
da Sé, 385, Cidade e Estado de São Paulo, por seu Presidente MARCOS DA
COSTA, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB SP sob o n.° 90.282, nomeia e
constitui seu bastante procurador o advogado CARLOS FIGUEIREDO MOURÃO,
brasileiro, casado, inscrito na OAB SP sob o n.° 92.108, com endereço profissional
nesta Capital, na Rua Diogo Moreira, 132, 18° andar, Pinheiros, CEP: 05423-010, ao
qual confere poderes da cláusula ad judicia, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal,
podendo propor contra quem de direito as ações competentes vinculadas ao feito
para o qual se outorga esta, usando dos recursos legais e acompanhando-os, até
final decisão, conferindo-lhes poderes especiais para confessar, desistir, transigir,
firmar compromissos ou acordos e, ainda, substabelecer a presente, com ou sem
reservas, para ingresso na condição de amicus curiae no Mandado de Segurança
Coletivo n.° 1000117-19.2017.8.26.0053, impetrado pelo Sindicato dos Procuradores
do Estado, das Autarquias, das Fundações e d a. Universidades Públicas do Estado
de São Paulo em face do Coordenador de A►; inistração Geral da USP e Reitor da
Universidade de São Paulo.
São Paulo, 9 de ; rço de 2017.
Marco a Costa
Presi • ente

Rua Maria Paula, 35 — São Paulo — SP — 01319-001 - Tel.: 3291-4900 http:// www.oabsp.org.br
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ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB
Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994
Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DA ADVOCACIA
CAPÍTULO I
DA ATIVIDADE DE ADVOCACIA1
Art. 1º São atividades privativas de advocacia:
I – a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais;2
II – as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.
§ 1º Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus
em qualquer instância ou tribunal.
§ 2º Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só
podem ser admitidos a registro, nos órgãos competentes, quando visados por
advogados.3
§ 3º É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. 4
Art. 2º O advogado é indispensável à administração da justiça. 5
§ 1º No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função
social.
§ 2º No processo judicial, o advogado contribui, na postulação de decisão favorável ao
seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus público.
§ 3º No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações,
nos limites desta Lei. 6
Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de
advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.7
§ 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta Lei, além do regime
próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da
Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e
Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das
respectivas entidades de administração indireta e fundacional. 8

Publicada no Diário Oficial de 5 de julho de 1994, Seção 1, p. 10093/10099.
1

Ver Provimento n. 66/88 e art. 5o do Regulamento Geral.
Ver anexo: decisão do STF proferida na ADI 1127.
3
Ver anexo: STF - ADI 1194. Ver art. 2o, parágrafo único, do Regulamento Geral e Provimento n. 49/81.
4
Ver Provimento n. 94/2000.
5
Ver Provimento n. 97/2002.
6
Ver anexo: decisão do STF proferida na ADI 1127.
7
Ver Provimentos n. 37/69 e 91/2000.
8
Ver Lei n. 9.527/1997. Ver Título I, Capítulo V, do Estatuto. Ver anexo: decisão do STF proferida na
2

ADI 1552.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS FIGUEIREDO MOURAO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/04/2017 às 15:34 , sob o número WFPA17701146474
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§ 2º O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no
art. 1º, na forma do Regulamento Geral, em conjunto com advogado e sob
responsabilidade deste.9
Art. 4º São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na
OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.
Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido – no
âmbito do impedimento – suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade
incompatível com a advocacia.
Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.
§ 1º O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a
apresentá-la no prazo de quinze dias, prorrogável por igual período.
§ 2º A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos
judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. 10
§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à
notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do
término desse prazo.
CAPÍTULO II
DOS DIREITOS DO ADVOGADO11
Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros
do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos.
Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça
devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a
dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho.
Art. 7º São direitos do advogado:
I – exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional;
II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus
instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e
telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia;12
III – comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem
procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos
civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis;
IV – ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivo
ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob pena de
nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB; 13
V – não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de
Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela
OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar;14
VI – ingressar livremente:
a) nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte
reservada aos magistrados;
9

Ver arts. 37 e seguintes do Regulamento Geral.
Ver art. 6o do Regulamento Geral.
11
Ver arts. 15 e seguintes do Regulamento Geral e Provimento n. 48/81.
12
Ver Lei n. 11.767 (DOU, 08.08.2008, p. 1, S. 1).
13
Ver anexo: decisão do STF proferida na ADI 1127.
14
Ver anexo: decisão do STF proferida na ADI 1127.
10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS FIGUEIREDO MOURAO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/04/2017 às 15:34 , sob o número WFPA17701146474
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b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça,
serviços notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora
de expediente e independentemente da presença de seus titulares;
c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço
público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao
exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido,
desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado;
d) em qualquer assembléia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente,
ou perante a qual este deve comparecer, desde que munido de poderes especiais;
VII – permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso
anterior, independentemente de licença;
VIII – dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho,
independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a
ordem de chegada;
IX – sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas sessões de
julgamento, após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa, pelo prazo
de quinze minutos, salvo se prazo maior for concedido.15
X – usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção
sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou
afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura
que lhe forem feitas;
XI – reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou
autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento;
XII – falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da
Administração Pública ou do Poder Legislativo;
XIII – examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da
Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo
sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias,
podendo tomar apontamentos;
XIV – examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de
flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade,
podendo copiar peças e tomar apontamentos;
XV – ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em
cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais;
XVI – retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias;
XVII – ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício da profissão ou em
razão dela;16
XVIII – usar os símbolos privativos da profissão de advogado;17
XIX – recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva
funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo
quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua
sigilo profissional;
XX – retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial, após
trinta minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade
que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo.
§ 1º Não se aplica o disposto nos incisos XV e XVI:
1) aos processos sob regime de segredo de justiça;
15

Ver anexo: decisão do STF proferida na ADI 1127.
Ver arts. 18 e 19 do Regulamento Geral.
17
Ver Provimento n. 8/64.
16
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2) quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer
circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou
repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício,
mediante representação ou a requerimento da parte interessada;
3) até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os
respectivos autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado.
§ 2º O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou
desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em
juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos
excessos que cometer.18
§ 3º O advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo de exercício da
profissão, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso IV deste
artigo.19
§ 4º O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar, em todos os juizados,
fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais permanentes para os
advogados, com uso e controle assegurados à OAB.20
§ 5º No caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou
função de órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público
do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator.
§ 6º Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de
advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da
inviolabilidade de que trata o inciso II do caput deste artigo, em decisão motivada,
expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido
na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização
dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado
averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham
informações sobre clientes. 21
§ 7º A ressalva constante do § 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado
averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. 22
CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO23
Art. 8º Para inscrição como advogado é necessário:
I – capacidade civil;
II – diploma ou certidão de graduação em direito, obtido em instituição de ensino
oficialmente autorizada e credenciada;
III – título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro;
IV – aprovação em Exame de Ordem;
V – não exercer atividade incompatível com a advocacia;
VI – idoneidade moral;
VII – prestar compromisso perante o Conselho.

18

Ver anexo: decisão do STF proferida na ADI 1127.
Ver anexo: decisão do STF proferida na ADI 1127.
20
Ver anexo: decisão do STF proferida na ADI 1127.
19

21
22
23

Ver Lei n. 11.767, de 07.08.2008. (DOU, 08.08.2008, p. 1, S.1)
Ver Lei n. 11.767, de 07.08.2008. (DOU, 08.08.2008, p. 1, S.1)

Ver arts. 20 e seguintes do Regulamento Geral.
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§ 1º O Exame de Ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da
OAB.24
§ 2º O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em direito no Brasil, deve fazer
prova do título de graduação, obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado,
além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo.25
§ 3º A inidoneidade moral, suscitada por qualquer pessoa, deve ser declarada mediante
decisão que obtenha no mínimo dois terços dos votos de todos os membros do conselho
competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar.
§ 4º Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por
crime infamante, salvo reabilitação judicial.
Art. 9º Para inscrição como estagiário é necessário:26
I – preencher os requisitos mencionados nos incisos I, III, V, VI e VII do art. 8º;
II – ter sido admitido em estágio profissional de advocacia.
§ 1º O estágio profissional de advocacia, com duração de dois anos, realizado nos
últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino
superior, pelos Conselhos da OAB, ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de
advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste Estatuto e do
Código de Ética e Disciplina.
§ 2º A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional em cujo território se
localize seu curso jurídico.
§ 3º O aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode
freqüentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior, para fins
de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB.
§ 4º O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em Direito que queira se
inscrever na Ordem.
Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em
cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do
Regulamento Geral. 27
§ 1º Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia,
prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado.
§ 2º Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos
Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão,
considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por
ano.28
§ 3º No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade
federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho
Seccional correspondente.29
§ 4º O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou inscrição
suplementar, ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal,
contra ela representando ao Conselho Federal.
Art. 11. Cancela-se a inscrição do profissional que:
I – assim o requerer;
24

Ver Provimento n. 136/2009, art. 58, VI, do Estatuto e arts. 88, II, e 112 do Regulamento Geral.
Ver Provimentos n. 37/69 e n. 91/2000.
26
Ver arts. 27 e seguintes do Regulamento Geral.
27
Ver arts. 20 e seguintes do Regulamento Geral.
28
Ver art. 5º e parágrafo único do Regulamento Geral. Ver Provimento n. 45/78.
29
Ver Provimento n. 42/78.
25
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II – sofrer penalidade de exclusão;
III – falecer;
IV – passar a exercer, em caráter definitivo, atividade incompatível com a advocacia;
V – perder qualquer um dos requisitos necessários para inscrição.
§ 1º Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos II, III e IV, o cancelamento deve ser
promovido, de ofício, pelo Conselho competente ou em virtude de comunicação por
qualquer pessoa.
§ 2º Na hipótese de novo pedido de inscrição – que não restaura o número de inscrição
anterior – deve o interessado fazer prova dos requisitos dos incisos I, V, VI e VII do art.
8º.
§ 3º Na hipótese do inciso II deste artigo, o novo pedido de inscrição também deve ser
acompanhado de provas de reabilitação.
Art. 12. Licencia-se o profissional que:
I – assim o requerer, por motivo justificado;
II – passar a exercer, em caráter temporário, atividade incompatível com o exercício da
advocacia;
III – sofrer doença mental considerada curável.
Art. 13. O documento de identidade profissional, na forma prevista no Regulamento
Geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado ou de estagiário e
constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. 30
Art. 14. É obrigatória a indicação do nome e do número de inscrição em todos os
documentos assinados pelo advogado, no exercício de sua atividade.
Parágrafo único. É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o
exercício da advocacia ou o uso da expressão “escritório de advocacia”, sem indicação
expressa do nome e do número de inscrição dos advogados que o integrem ou o número
de registro da sociedade de advogados na OAB. 31
CAPÍTULO IV
DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 32
Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de serviço de
advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no Regulamento Geral.
§ 1º A sociedade de advogados adquire personalidade jurídica com o registro aprovado
dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver
sede.
§ 2º Aplica-se à sociedade de advogados o Código de Ética e Disciplina, no que couber.
§ 3º As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a
sociedade de que façam parte.
§ 4º Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, com sede
ou filial na mesma área territorial do respectivo Conselho Seccional.
§ 5º O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e
arquivado junto ao Conselho Seccional onde se instalar, ficando os sócios obrigados a
inscrição suplementar.
30

Ver art. 54, X, do Estatuto e arts. 32 a 36 do Regulamento Geral.
Ver Provimento n. 94/2000.
32
Ver arts. 37 e seguintes do Regulamento Geral e Provimentos n. 69/89, n. 91/2000, n. 94/2000, n.
98/2002 e n. 112/2006.
31
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§ 6º Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar
em juízo clientes de interesses opostos.
Art. 16. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar, as sociedades de
advogados que apresentem forma ou características mercantis, que adotem denominação
de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam sócio não
inscrito como advogado ou totalmente proibido de advogar.
§ 1º A razão social deve ter, obrigatoriamente, o nome de, pelo menos, um advogado
responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista
tal possibilidade no ato constitutivo.
§ 2º O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia em
caráter temporário deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua
constituição.
§ 3º É proibido o registro, nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas
comerciais, de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia.
Art. 17. Além da sociedade, o sócio responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos
causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da
responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.
CAPÍTULO V33
DO ADVOGADO EMPREGADO
Art. 18. A relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica
nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia.
Parágrafo único. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços
profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego.
Art. 19. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa,
salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Art. 20. A jornada de trabalho do advogado empregado, no exercício da profissão, não
poderá exceder a duração diária de quatro horas contínuas e a de vinte horas semanais,
salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. 34
§ 1º Para efeitos deste artigo, considera-se como período de trabalho o tempo em que o
advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, no
seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas com
transporte, hospedagem e alimentação.
§ 2º As horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por um
adicional não inferior a cem por cento sobre o valor da hora normal, mesmo havendo
contrato escrito.
§ 3º As horas trabalhadas no período das vinte horas de um dia até as cinco horas do dia
seguinte são remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de vinte e cinco por
cento.
Art. 21. Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os
honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. 35

33

Ver anexo: decisão do STF proferida na ADI 1552.
Ver art. 12 do Regulamento Geral.
35
Ver anexo: STF - ADI n. 1194.
34
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Parágrafo único. Os honorários de sucumbência, percebidos por advogado empregado
de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na forma
estabelecida em acordo.36
CAPÍTULO VI
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS37
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado,
no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem
direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho
Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.
§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento
judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho
Seccional da OAB.
§ 3º Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do
serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.
§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedirse o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam
pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este
provar que já os pagou.
§ 5º O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por
advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da
profissão.
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência,
pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta
parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu
favor.
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que o
estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência,
concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.
§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que
tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
§ 2º Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de
sucumbência, proporcionais ao trabalho realizado, são recebidos por seus sucessores ou
representantes legais.
§ 3º É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou
coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de
sucumbência.38
§ 4º O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do
profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os
concedidos por sentença.

36

Ver anexo: STF - ADI n. 1194.
Ver art. 58, V, do Estatuto e art. 111 do Regulamento Geral.
38
Ver anexo: STF - ADI n. 1194.
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Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado,
contado o prazo:
I – do vencimento do contrato, se houver;
II – do trânsito em julgado da decisão que os fixar;
III – da ultimação do serviço extrajudicial;
IV – da desistência ou transação;
V – da renúncia ou revogação do mandato.
Art. 25-A. Prescreve em cinco anos a ação de prestação de contas pelas quantias
recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por conta dele (art. 34, XXI). 39
Art. 26. O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar
honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento.
CAPÍTULO VII
DAS INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS40
Art. 27. A incompatibilidade determina a proibição total, e o impedimento, a proibição
parcial do exercício da advocacia.
Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes
atividades:
I – chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus
substitutos legais;
II – membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e
conselhos de contas, dos juizados especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem
como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva
da administração pública direta ou indireta;41
III – ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da Administração Pública
direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou
concessionárias de serviço público;
IV – ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer
órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro;
V – ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a atividade
policial de qualquer natureza;42
VI – militares de qualquer natureza, na ativa;
VII – ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento,
arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições parafiscais;
VIII – ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive
privadas.
§ 1º A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe
de exercê-lo temporariamente.
§ 2º Não se incluem nas hipóteses do inciso III os que não detenham poder de decisão
relevante sobre interesses de terceiro, a juízo do Conselho competente da OAB, bem
como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico.

39

Ver Lei 11.902, de 12.01.2009 (DOU, 13.01.2009, p.1)
Ver art. 28, V, do Estatuto e Provimento n. 62/88.
41
Ver anexo: decisão do STF proferida na ADI 1127. Ver art. 8º do Regulamento Geral. Ver Lei n.
11.415/2006 - art. 21.
42
Ver Provimento n. 62/88.
40
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Art. 29. Os Procuradores – Gerais, Advogados – Gerais, Defensores – Gerais e
dirigentes de órgãos jurídicos da Administração Pública direta, indireta e fundacional
são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que
exerçam, durante o período da investidura.
Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia: 43
I – os servidores da administração direta, indireta ou fundacional, contra a Fazenda
Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora;
II – os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das
pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista,
fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou
permissionárias de serviço público.
Parágrafo único. Não se incluem nas hipóteses do inciso I os docentes dos cursos
jurídicos.
CAPÍTULO VIII
DA ÉTICA DO ADVOGADO44
Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que
contribua para o prestígio da classe e da advocacia.
§ 1º O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer
circunstância.
§ 2º Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de
incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão.
Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar
com dolo ou culpa.
Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável
com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será
apurado em ação própria.
Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no
Código de Ética e Disciplina.
Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para
com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do
patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos
procedimentos disciplinares.
CAPÍTULO IX
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES DISCIPLINARES45
Art. 34. Constitui infração disciplinar:
I – exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o
seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos;
II – manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta Lei; 46
III – valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber;
IV – angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros;
43

Ver parágrafo único do art. 2º do Regulamento Geral.
Ver Código de Ética e Disciplina e Provimentos n. 83/96 e n. 94/2000.
45
Ver Código de Ética e Disciplina e Provimento n. 83/96.
46
Ver Provimentos n. 69/89, n. 91/2000, n. 94/2000, n. 98/2002 e n. 112/2006.
44
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V – assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que
não tenha feito, ou em que não tenha colaborado;
VI – advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando
fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento
judicial anterior;
VII – violar, sem justa causa, sigilo profissional;
VIII – estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou
ciência do advogado contrário;
IX – prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio;
X – acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo
em que funcione;
XI – abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da
comunicação da renúncia;
XII – recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado em
virtude de impossibilidade da Defensoria Pública;
XIII – fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou
relativas a causas pendentes;
XIV – deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária e de julgado, bem
como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o
adversário ou iludir o juiz da causa;
XV – fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a
terceiro de fato definido como crime;
XVI – deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou
autoridade da Ordem, em matéria da competência desta, depois de regularmente
notificado;
XVII – prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou
destinado a fraudá-la;
XVIII – solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita
ou desonesta;
XIX – receber valores, da parte contrária ou de terceiro, relacionados com o objeto do
mandato, sem expressa autorização do constituinte;
XX – locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou
interposta pessoa;
XXI – recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas
dele ou de terceiros por conta dele;47
XXII – reter, abusivamente, ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança;
XXIII – deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB,
depois de regularmente notificado a fazê-lo;
XXIV – incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional;
XXV – manter conduta incompatível com a advocacia;
XXVI – fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB;
XXVII – tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia;
XXVIII – praticar crime infamante;
XXIX – praticar, o estagiário, ato excedente de sua habilitação.
Parágrafo único. Inclui-se na conduta incompatível:
a) prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei;
b) incontinência pública e escandalosa;
c) embriaguez ou toxicomania habituais.
47

Ver Provimento n. 70/89.
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Art. 35. As sanções disciplinares consistem em:
I – censura;
II – suspensão;
III – exclusão;
IV – multa.
Parágrafo único. As sanções devem constar dos assentamentos do inscrito, após o
trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto da publicidade a de censura.
Art. 36. A censura é aplicável nos casos de:
I – infrações definidas nos incisos I a XVI e XXIX do art. 34;
II – violação a preceito do Código de Ética e Disciplina;
III – violação a preceito desta Lei, quando para a infração não se tenha estabelecido
sanção mais grave.
Parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado,
sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante.
Art. 37. A suspensão é aplicável nos casos de:
I – infrações definidas nos incisos XVII a XXV do art. 34;
II – reincidência em infração disciplinar.
§ 1º A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, em todo o
território nacional, pelo prazo de trinta dias a doze meses, de acordo com os critérios de
individualização previstos neste capítulo.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos XXI e XXIII do art. 34, a suspensão perdura até que
satisfaça integralmente a dívida, inclusive com a correção monetária.
§ 3º Na hipótese do inciso XXIV do art. 34, a suspensão perdura até que preste novas
provas de habilitação.
Art. 38. A exclusão é aplicável nos casos de:
I – aplicação, por três vezes, de suspensão;
II – infrações definidas nos incisos XXVI a XXVIII do art. 34.
Parágrafo único. Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão é necessária a
manifestação favorável de dois terços dos membros do Conselho Seccional competente.
Art. 39. A multa, variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o
máximo de seu décuplo, é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em
havendo circunstâncias agravantes.
Art. 40. Na aplicação das sanções disciplinares são consideradas, para fins de atenuação,
as seguintes circunstâncias, entre outras:
I – falta cometida na defesa de prerrogativa profissional;
II – ausência de punição disciplinar anterior;
III – exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB;
IV – prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública.
Parágrafo único. Os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de
culpa por ele revelada, as circunstâncias e as conseqüências da infração são
considerados para o fim de decidir:
a) sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar;
b) sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis.
Art. 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, um ano
após seu cumprimento, a reabilitação, em face de provas efetivas de bom
comportamento.
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Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de
reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal.
Art. 42. Fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas as
sanções disciplinares de suspensão ou exclusão.
Art. 43. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em cinco anos,
contados da data da constatação oficial do fato.
§ 1º Aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de três anos,
pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício, ou a
requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades
pela paralisação.
§ 2º A prescrição interrompe-se:
I – pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente
ao representado;
II – pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB.
TÍTULO II
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CAPÍTULO I
DOS FINS E DA ORGANIZAÇÃO 48
Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, serviço público, dotada de
personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade:
I – defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os
direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida
administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas;
II – promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos
advogados em toda a República Federativa do Brasil. 49
§ 1º A OAB não mantém com órgão da Administração Pública qualquer vínculo
funcional ou hierárquico.
§ 2º O uso da sigla “OAB” é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 45. São órgãos da OAB:
I – o Conselho Federal;
II – os Conselhos Seccionais; 50
III – as Subseções;51
IV – as Caixas de Assistência dos Advogados.52
§ 1º O Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital
da República, é o órgão supremo da OAB.
§ 2º Os Conselhos Seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição
sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos
Territórios.
§ 3º As Subseções são partes autônomas do Conselho Seccional, na forma desta Lei e de
seu ato constitutivo.
48

Ver arts. 44 e seguintes do Regulamento Geral.
Ver art. 45 do Regulamento Geral.
50
Ver arts. 56 e seguintes do Estatuto e arts. 46 e 105 e seguintes do Regulamento Geral.
51
Ver art. 60 e seguintes do Estatuto e arts. 115 e seguintes do Regulamento Geral.
52
Ver art. 62 do Estatuto e arts. 121 e seguintes do Regulamento Geral
49
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§ 4º As Caixas de Assistência dos Advogados, dotadas de personalidade jurídica
própria, são criadas pelos Conselhos Seccionais, quando estes contarem com mais de
mil e quinhentos inscritos.
§ 5º A OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em
relação a seus bens, rendas e serviços.
§ 6º Os atos conclusivos dos órgãos da OAB, salvo quando reservados ou de
administração interna, devem ser publicados na imprensa oficial ou afixados no fórum,
na íntegra ou em resumo.
Art. 46. Compete à OAB fixar e cobrar, de seus inscritos, contribuições, preços de
serviços e multas. 53
Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria
do Conselho competente, relativa a crédito previsto neste artigo.
Art. 47. O pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos seus quadros
do pagamento obrigatório da contribuição sindical.
Art. 48. O cargo de conselheiro ou de membro de diretoria de órgão da OAB é de
exercício gratuito e obrigatório, considerado serviço público relevante, inclusive para
fins de disponibilidade e aposentadoria. 54
Art. 49. Os Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB têm legitimidade para
agir, judicial e extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringir as disposições
ou os fins desta Lei.
Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm, ainda,
legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que
sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB.
Art. 50. Para os fins desta Lei, os Presidentes dos Conselhos da OAB e das Subseções
podem requisitar cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal,
magistrado, cartório e órgão da Administração Pública direta, indireta e fundacional. 55
CAPÍTULO II
DO CONSELHO FEDERAL56
Art. 51. O Conselho Federal compõe-se:
I – dos conselheiros federais, integrantes das delegações de cada unidade federativa;
II – dos seus ex-presidentes, na qualidade de membros honorários vitalícios.
§ 1º Cada delegação é formada por três conselheiros federais.
§ 2º Os ex-presidentes têm direito apenas a voz nas sessões.
Art. 52. Os presidentes dos Conselhos Seccionais, nas sessões do Conselho Federal, têm
lugar reservado junto à delegação respectiva e direito somente a voz.
Art. 53. O Conselho Federal tem sua estrutura e funcionamento definidos no
Regulamento Geral da OAB.
§ 1º O Presidente, nas deliberações do Conselho, tem apenas o voto de qualidade.

53

Ver arts. 55 e seguintes do Regulamento Geral e Provimento n. 101/2003.
Ver arts. 50 e 53 do Regulamento Geral.
55
Ver anexo: decisão do STF proferida na ADI 1127.
56
Ver arts. 62 e seguintes do Regulamento Geral e Provimento n. 115/2007.
54
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§ 2º O voto é tomado por delegação, e não pode ser exercido nas matérias de interesse
da unidade que represente.
§ 3o Na eleição para a escolha da Diretoria do Conselho Federal, cada membro da
delegação terá direito a 1 (um) voto, vedado aos membros honorários vitalícios. (NR)57
Art. 54. Compete ao Conselho Federal:
I – dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB;
II – representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos
advogados;
III – velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia;
IV – representar, com exclusividade, os advogados brasileiros nos órgãos e eventos
internacionais da advocacia;58
V – editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina, e os
Provimentos que julgar necessários;59
VI – adotar medidas para assegurar o regular funcionamento dos Conselhos Seccionais;
VII – intervir nos Conselhos Seccionais, onde e quando constatar grave violação desta
Lei ou do Regulamento Geral;60
VIII – cassar ou modificar, de ofício ou mediante representação, qualquer ato, de órgão
ou autoridade da OAB, contrário a esta Lei, ao Regulamento Geral, ao Código de Ética
e Disciplina, e aos Provimentos, ouvida a autoridade ou o órgão em causa;
IX – julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos Conselhos Seccionais, nos
casos previstos neste Estatuto e no Regulamento Geral; 61
X – dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB e sobre os respectivos símbolos
privativos;62
XI – apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria; 63
XII – homologar ou mandar suprir relatório anual, o balanço e as contas dos Conselhos
Seccionais;64
XIII – elaborar as listas constitucionalmente previstas, para o preenchimento dos cargos
nos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com advogados que
estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão de nome de membro do
próprio Conselho ou de outro órgão da OAB;65
XIV – ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos,
ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações
cuja legitimação lhe seja outorgada por lei; 66
XV – colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, e opinar, previamente, nos
pedidos apresentados aos órgãos competentes para criação, reconhecimento ou
credenciamento desses cursos;67
XVI – autorizar, pela maioria absoluta das delegações, a oneração ou alienação de seus
bens imóveis;
XVII – participar de concursos públicos, nos casos previstos na Constituição e na lei,
em todas as suas fases, quando tiverem abrangência nacional ou interestadual; 68
57

Ver Lei 11.179, de 22 de setembro de 2005 (DOU 23.09.2005, p. 1, S 1).
Ver art. 80 do Regulamento Geral.
59
Ver Provimentos n. 26/66.
60
Ver art. 81 do Regulamento Geral.
61
Ver arts. 88, 89 e 90 do Regulamento Geral.
62
Ver art. 13 do Estatuto e arts. 32 a 36 do Regulamento Geral. Ver Provimento n. 8/64.
63
Ver art. 104, IV, do Regulamento Geral.
64
Ver Provimento n. 101/2003.
65
Ver Provimento n. 102/2004.
66
Ver art. 82 do Regulamento Geral.
67
Ver art. 83 do Regulamento Geral.
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XVIII – resolver os casos omissos neste Estatuto.
Parágrafo único. A intervenção referida no inciso VII deste artigo depende de prévia
aprovação por dois terços das delegações, garantido o amplo direito de defesa do
Conselho Seccional respectivo, nomeando-se diretoria provisória para o prazo que se
fixar.
Art. 55. A diretoria do Conselho Federal é composta de um Presidente, de um VicePresidente, de um Secretário-Geral, de um Secretário-Geral Adjunto e de um
Tesoureiro.
§ 1º O Presidente exerce a representação nacional e internacional da OAB, competindolhe convocar o Conselho Federal, presidi-lo, representá-lo ativa e passivamente, em
juízo ou fora dele, promover-lhe a administração patrimonial e dar execução às suas
decisões.
§ 2º O Regulamento Geral define as atribuições dos membros da Diretoria e a ordem de
substituição em caso de vacância, licença, falta ou impedimento.69
§ 3º Nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria votam como
membros de suas delegações, cabendo ao Presidente, apenas o voto de qualidade e o
direito de embargar a decisão, se esta não for unânime. 70
CAPÍTULO III
DO CONSELHO SECCIONAL71
Art. 56. O Conselho Seccional compõe-se de conselheiros em número proporcional ao
de seus inscritos, segundo critérios estabelecidos no Regulamento Geral.
§ 1º São membros honorários vitalícios os seus ex-presidentes, somente com direito a
voz em suas sessões.
§ 2º O Presidente do Instituto dos Advogados local é membro honorário, somente com
direito a voz nas sessões do Conselho.
§ 3º Quando presentes às sessões do Conselho Seccional, o Presidente do Conselho
Federal, os Conselheiros Federais integrantes da respectiva delegação, o Presidente da
Caixa de Assistência dos Advogados e os Presidentes das Subseções, têm direito a voz.
Art. 57. O Conselho Seccional exerce e observa, no respectivo território, as
competências, vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal, no que couber e no
âmbito de sua competência material e territorial, e as normas gerais estabelecidas nesta
Lei, no Regulamento Geral, no Código de Ética e Disciplina, e nos Provimentos.
Art. 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional:
I – editar seu Regimento Interno e Resoluções;
II – criar as Subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados;
III – julgar, em grau de recurso, as questões decididas por seu Presidente, por sua
diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias das Subseções e da Caixa
de Assistência dos Advogados;
IV – fiscalizar a aplicação da receita, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o
balanço e as contas de sua diretoria, das diretorias das Subseções e da Caixa de
Assistência dos Advogados;72
68

Ver art. 52 do Regulamento Geral.
Ver arts. 98 a 104 do Regulamento Geral.
70
Ver arts. 68 a 73 do Regulamento Geral.
71
Ver arts. 105 a 114 do Regulamento Geral.
72
Ver arts. 55 e seguintes do Regulamento Geral e Provimento n. 101/2003.
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V – fixar a tabela de honorários, válida para todo o território estadual; 73
VI – realizar o Exame de Ordem;74
VII – decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários; 75
VIII – manter cadastro de seus inscritos;76
IX – fixar, alterar e receber contribuições obrigatórias, preços de serviços e multas; 77
X – participar da elaboração dos concursos públicos, em todas as suas fases, nos casos
previstos na Constituição e nas leis, no âmbito do seu território; 78
XI – determinar, com exclusividade, critérios para o traje dos advogados, no exercício
profissional;
XII – aprovar e modificar seu orçamento anual;
XIII – definir a composição e o funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina, e
escolher seus membros;79
XIV – eleger as listas, constitucionalmente previstas, para preenchimento dos cargos
nos tribunais judiciários, no âmbito de sua competência e na forma do Provimento do
Conselho Federal, vedada a inclusão de membros do próprio Conselho e de qualquer
órgão da OAB;80
XV – intervir nas Subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados;81
XVI – desempenhar outras atribuições previstas no Regulamento Geral.
Art. 59. A diretoria do Conselho Seccional tem composição idêntica e atribuições
equivalentes às do Conselho Federal, na forma do Regimento Interno daquele. 82
CAPÍTULO IV
DA SUBSEÇÃO83
Art. 60. A Subseção pode ser criada pelo Conselho Seccional, que fixa sua área
territorial e seus limites de competência e autonomia.
§ 1º A área territorial da Subseção pode abranger um ou mais municípios, ou parte de
município, inclusive da capital do Estado, contando com um mínimo de quinze
advogados, nela profissionalmente domiciliados.
§ 2º A Subseção é administrada por uma diretoria, com atribuições e composição
equivalentes às da diretoria do Conselho Seccional.
§ 3º Havendo mais de cem advogados, a Subseção pode ser integrada, também, por um
Conselho em número de membros fixado pelo Conselho Seccional.
§ 4º Os quantitativos referidos nos parágrafos primeiro e terceiro deste artigo podem ser
ampliados, na forma do Regimento Interno do Conselho Seccional.
§ 5º Cabe ao Conselho Seccional fixar, em seu orçamento, dotações específicas
destinadas à manutenção das Subseções.
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Ver art. 111 do Regulamento Geral.
Ver Provimento n. 136/2009, art. 8º, § 1º, do Estatuto e arts. 88, II, e 112 do Regulamento Geral.
75
Ver arts. 20 a 31 do Regulamento Geral.
76
Ver arts. 24, 103, II, e 137-D do Regulamento Geral. Ver Provimentos n. 95/2000, n. 98/2002 e n.
99/2002 e Resolução n. 01/2003, da Segunda Câmara.
77
Ver arts. 55 e seguintes do Regulamento Geral e Provimento n. 101/2003.
78
Ver art. 52 do Regulamento Geral.
79
Ver art. 114 do Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina.
80
Ver Provimento n. 102/2004.
81
Ver art. 113 do Regulamento Geral
82
Ver art. 55 do Estatuto.
83
Ver arts. 115 e seguintes do Regulamento Geral.
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§ 6º O Conselho Seccional, mediante o voto de dois terços de seus membros, pode
intervir nas Subseções, onde constatar grave violação desta Lei ou do Regimento
Interno daquele.
Art. 61. Compete à Subseção, no âmbito de seu território:
I – dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB;
II – velar pela dignidade, independência e valorização da advocacia, e fazer valer as
prerrogativas do advogado;
III – representar a OAB perante os poderes constituídos;
IV – desempenhar as atribuições previstas no Regulamento Geral ou por delegação de
competência do Conselho Seccional.
Parágrafo único. Ao Conselho da Subseção, quando houver, compete exercer as funções
e atribuições do Conselho Seccional, na forma do Regimento Interno deste, e ainda:
a) editar seu Regimento Interno, a ser referendado pelo Conselho Seccional;
b) editar resoluções, no âmbito de sua competência;
c) instaurar e instruir processos disciplinares, para julgamento pelo Tribunal de Ética e
Disciplina;
d) receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e estagiário, instruindo e
emitindo parecer prévio, para decisão do Conselho Seccional.
CAPÍTULO V
DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS84
Art. 62. A Caixa de Assistência dos Advogados, com personalidade jurídica própria,
destina-se a prestar assistência aos inscritos no Conselho Seccional a que se vincule.
§ 1º A Caixa é criada e adquire personalidade jurídica com a aprovação e registro de seu
Estatuto pelo respectivo Conselho Seccional da OAB, na forma do Regulamento Geral.
§ 2º A Caixa pode, em benefício dos advogados, promover a seguridade complementar.
§ 3º Compete ao Conselho Seccional fixar contribuição obrigatória devida por seus
inscritos, destinada à manutenção do disposto no parágrafo anterior, incidente sobre atos
decorrentes do efetivo exercício da advocacia.
§ 4º A diretoria da Caixa é composta de cinco membros, com atribuições definidas no
seu Regimento Interno.
§ 5º Cabe à Caixa a metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional,
considerado o valor resultante após as deduções regulamentares obrigatórias. 85
§ 6º Em caso de extinção ou desativação da Caixa, seu patrimônio se incorpora ao do
Conselho Seccional respectivo.
§ 7º O Conselho Seccional, mediante voto de dois terços de seus membros, pode intervir
na Caixa de Assistência dos Advogados, no caso de descumprimento de suas
finalidades, designando diretoria provisória, enquanto durar a intervenção.
CAPÍTULO VI
DAS ELEIÇÕES E DOS MANDATOS 86

84

Ver arts. 121 a 127 do Regulamento Geral.
Ver arts. 56 e 57 do Regulamento Geral.
86
Ver arts. 55, § 2º, 128 e seguintes do Regulamento Geral e Resoluções n. 16/2003 e n. 16/2006, da
Diretoria do Conselho Federal (Anexo).
85
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Art. 63. A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda
quinzena do mês de novembro, do último ano do mandato, mediante cédula única e
votação direta dos advogados regularmente inscritos.
§ 1º A eleição, na forma e segundo os critérios e procedimentos estabelecidos no
Regulamento Geral, é de comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos
na OAB.
§ 2º O candidato deve comprovar situação regular junto à OAB, não ocupar cargo
exonerável ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo
reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais de cinco anos.
Art. 64. Consideram-se eleitos os candidatos integrantes da chapa que obtiver a maioria
dos votos válidos.
§ 1º A chapa para o Conselho Seccional deve ser composta dos candidatos ao Conselho
e à sua Diretoria e, ainda, à delegação ao Conselho Federal e à Diretoria da Caixa de
Assistência dos Advogados para eleição conjunta.
§ 2º A chapa para a Subseção deve ser composta com os candidatos à diretoria, e de seu
Conselho quando houver.
Art. 65. O mandato em qualquer órgão da OAB é de três anos, iniciando-se em primeiro
de janeiro do ano seguinte ao da eleição, salvo o Conselho Federal.
Parágrafo único. Os conselheiros federais eleitos iniciam seus mandatos em primeiro de
fevereiro do ano seguinte ao da eleição. 87
Art. 66. Extingue-se o mandato automaticamente, antes do seu término, quando:88
I – ocorrer qualquer hipótese de cancelamento de inscrição ou de licenciamento
profissional;
II – o titular sofrer condenação disciplinar;
III – o titular faltar, sem motivo justificado, a três reuniões ordinárias consecutivas
cada órgão deliberativo do Conselho ou da diretoria da Subseção ou da Caixa
Assistência dos Advogados, não podendo ser reconduzido no mesmo período
mandato.
Parágrafo único. Extinto qualquer mandato, nas hipóteses deste artigo, cabe
Conselho Seccional escolher o substituto, caso não haja suplente.

do

de
de
de
ao

Art. 67. A eleição da Diretoria do Conselho Federal, que tomará posse no dia 1º de
fevereiro, obedecerá às seguintes regras:89
I – será admitido registro, junto ao Conselho Federal, de candidatura à presidência,
desde seis meses até um mês antes da eleição;
II – o requerimento de registro deverá vir acompanhado do apoiamento de, no mínimo,
seis Conselhos Seccionais;
III – até um mês antes das eleições, deverá ser requerido o registro da chapa completa,
sob pena de cancelamento da candidatura respectiva;
IV – no dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição, o Conselho Federal elegerá, em
reunião presidida pelo conselheiro mais antigo, por voto secreto e para mandato de 3
(três) anos, sua diretoria, que tomará posse no dia seguinte; (NR)90
V – será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos dos
Conselheiros Federais, presente a metade mais 1 (um) de seus membros. (NR)91
87

Ver art. 137-B do Regulamento Geral.
Ver art. 54 do Regulamento Geral.
89
Ver art.137 e 137-A do Regulamento Geral.
90
Ver Lei n. 11.179, de 22 de setembro de 2005 (DOU 23.09.2005, p. 1, S 1).
91
Ver Lei n. 11.179, de 22 de setembro de 2005 (DOU 23.09.2005, p. 1, S 1).
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Parágrafo único. Com exceção do candidato a Presidente, os demais integrantes da
chapa deverão ser conselheiros federais eleitos.
TÍTULO III
DO PROCESSO NA OAB92
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 68. Salvo disposição em contrário, aplicam-se subsidiariamente ao processo
disciplinar as regras da legislação processual penal comum e, aos demais processos, as
regras gerais do procedimento administrativo comum e da legislação processual civil,
nessa ordem.
Art. 69. Todos os prazos necessários à manifestação de advogados, estagiários e
terceiros, nos processos em geral da OAB, são de quinze dias, inclusive para
interposição de recursos.
§ 1º Nos casos de comunicação por ofício reservado, ou de notificação pessoal, o prazo
se conta a partir do dia útil imediato ao da notificação do recebimento.
§ 2º Nos casos de publicação na imprensa oficial do ato ou da decisão, o prazo inicia-se
no primeiro dia útil seguinte.
CAPÍTULO II
DO PROCESSO DISCIPLINAR93
Art. 70. O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete
exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a
infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal.
§ 1º Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina, do Conselho Seccional competente, julgar
os processos disciplinares, instruídos pelas Subseções ou por relatores do próprio
Conselho.
§ 2º A decisão condenatória irrecorrível deve ser imediatamente comunicada ao
Conselho Seccional onde o representado tenha inscrição principal, para constar dos
respectivos assentamentos.
§ 3º O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho onde o acusado tenha inscrição
principal pode suspendê-lo preventivamente, em caso de repercussão prejudicial à
dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial para a qual deve ser
notificado a comparecer, salvo se não atender à notificação. Neste caso, o processo
disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de noventa dias.
Art. 71. A jurisdição disciplinar não exclui a comum e, quando o fato constituir crime
ou contravenção, deve ser comunicado às autoridades competentes.
Art. 72. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de
qualquer autoridade ou pessoa interessada.
§ 1º O Código de Ética e Disciplina estabelece os critérios de admissibilidade da
representação e os procedimentos disciplinares.
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Ver arts. 137-D a 144-A do Regulamento Geral.
Ver art. 154, parágrafo único, do Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e Provimento n.
83/96.
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§ 2º O processo disciplinar tramita em sigilo, até o seu término, só tendo acesso às suas
informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente.
Art. 73. Recebida a representação, o Presidente deve designar relator, a quem compete
instrução do processo e o oferecimento de parecer preliminar a ser submetido ao
Tribunal de Ética e Disciplina.
§ 1º Ao representado deve ser assegurado amplo direito de defesa, podendo acompanhar
o processo em todos os termos, pessoalmente ou por intermédio de procurador,
oferecendo defesa prévia após ser notificado, razões finais após a instrução e defesa oral
perante o Tribunal de Ética e Disciplina, por ocasião do julgamento.
§ 2º Se, após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da
representação, este deve ser decidido pelo Presidente do Conselho Seccional, para
determinar seu arquivamento.
§ 3º O prazo para defesa prévia pode ser prorrogado por motivo relevante, a juízo do
relator.
§ 4º Se o representado não for encontrado, ou for revel, o Presidente do Conselho ou da
Subseção deve designar-lhe defensor dativo;
§ 5º É também permitida a revisão do processo disciplinar, por erro de julgamento ou
por condenação baseada em falsa prova.
Art. 74. O Conselho Seccional pode adotar as medidas administrativas e judiciais
pertinentes, objetivando a que o profissional suspenso ou excluído devolva os
documentos de identificação.
CAPÍTULO III
DOS RECURSOS94
Art. 75. Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas
pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes ou, sendo unânimes,
contrariem esta Lei, decisão do Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional e,
ainda, o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os Provimentos.
Parágrafo único. Além dos interessados, o Presidente do Conselho Seccional é
legitimado a interpor o recurso referido neste artigo.
Art. 76. Cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu
Presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, ou pela diretoria da Subseção ou da
Caixa de Assistência dos Advogados.
Art. 77. Todos os recursos têm efeito suspensivo, exceto quando tratarem de eleições
(arts. 63 e seguintes), de suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e
Disciplina, e de cancelamento da inscrição obtida com falsa prova.
Parágrafo único. O Regulamento Geral disciplina o cabimento de recursos específicos,
no âmbito de cada órgão julgador.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 78. Cabe ao Conselho Federal da OAB, por deliberação de dois terços, pelo menos,
das delegações, editar o Regulamento Geral deste Estatuto, no prazo de seis meses,
contados da publicação desta Lei.95
94

Ver arts. 137-D a 144-A do Regulamento Geral.
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Art. 79. Aos servidores da OAB, aplica-se o regime trabalhista.96
§ 1º Aos servidores da OAB, sujeitos ao regime da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista, no prazo de noventa dias a
partir da vigência desta Lei, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização,
quando da aposentadoria, correspondente a cinco vezes o valor da última remuneração.
§ 2º Os servidores que não optarem pelo regime trabalhista serão posicionados no
quadro em extinção, assegurado o direito adquirido ao regime legal anterior.
Art. 80. Os Conselhos Federal e Seccionais devem promover trienalmente as respectivas
Conferências, em data não coincidente com o ano eleitoral, e, periodicamente, reunião
do colégio de presidentes a eles vinculados, com finalidade consultiva. 97
Art. 81. Não se aplicam aos que tenham assumido originariamente o cargo de Presidente
do Conselho Federal ou dos Conselhos Seccionais, até a data da publicação desta Lei, as
normas contidas no Título II, acerca da composição desses Conselhos, ficando
assegurado o pleno direito de voz e voto em suas sessões.
Art. 82. Aplicam-se as alterações previstas nesta Lei, quanto a mandatos, eleições,
composições e atribuições dos órgãos da OAB, a partir do término do mandato dos
atuais membros, devendo os Conselhos Federal e Seccionais disciplinarem os
respectivos procedimentos de adaptação.
Parágrafo único. Os mandatos dos membros dos órgãos da OAB, eleitos na primeira
eleição sob a vigência desta Lei, e na forma do Capítulo VI do Título II, terão início no
dia seguinte ao término dos atuais mandatos, encerrando-se em 31 de dezembro do
terceiro ano do mandato e em 31 de janeiro do terceiro ano do mandato, neste caso com
relação ao Conselho Federal.
Art. 83. Não se aplica o disposto no art. 28, inciso II, desta Lei, aos membros do
Ministério Público que, na data de promulgação da Constituição, se incluam na previsão
do art. 29, § 3º, do seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 84. O estagiário, inscrito no respectivo quadro, fica dispensado do Exame da
Ordem, desde que comprove, em até dois anos da promulgação desta Lei, o exercício e
resultado do estágio profissional ou a conclusão, com aproveitamento, do estágio de
“Prática Forense e Organização Judiciária”, realizado junto à respectiva faculdade, na
forma da legislação em vigor.
Art. 85. O Instituto dos Advogados Brasileiros e as instituições a ele filiadas têm
qualidade para promover perante a OAB o que julgarem do interesse dos advogados em
geral ou de qualquer dos seus membros.
Art. 86. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 87. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 4.215, de 27
de abril de 1963, a Lei nº 5.390, de 23 de fevereiro de 1968, o Decreto-lei nº 505, de 18
de março de 1969, a Lei nº 5.681, de 20 de julho de 1971, a Lei nº 5.842, de 6 de
dezembro de 1972, a Lei nº 5.960, de 10 de dezembro de 1973, a Lei nº 6.743, de 5 de
95

O Regulamento Geral aprovado nas sessões do Conselho Pleno de 16 de outubro e 06 de novembro de
1994, publicado no Diário da Justiça, Seção I, de 16.11.94, p.31210/31220.
96
Ver Provimento n. 84/1996.
97
Ver arts. 145 a 150 do Regulamento Geral.
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dezembro de 1979, a Lei nº 6.884, de 9 de dezembro de 1980, a Lei nº 6.994, de 26 de
maio de 1982, mantidos os efeitos da Lei nº 7.346, de 22 de julho de 1985.

Brasília, 4 de julho de 1994; 173º da Independência e 106º da República.
ITAMAR FRANCO
Alexandre de Paula Dupeyrat Martins
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DECISÃO
Processo nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Requerido:

1000117-19.2017.8.26.0053
Mandado de Segurança Coletivo - Garantias Constitucionais
Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e
das Universidades Públicas do Estado de São Paulo
Coordenador de Administração Geral da Usp e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira

VISTOS.

Preenchidos os requisitos legais, defiro o ingresso
da OAB-SP como amicus curiae.
Atualize-se o SAJ, para que o advogado
subscritor da petição passe a ser intimado de todos os atos processuais.
Após, tornem conclusos para sentença.
Int.

São Paulo, 02 de maio de 2017.

Carmen Cristina F. Teijeiro e Oliveira
Juíza de Direito
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0090/2017, foi disponibilizado na página
1161/1171 do Diário da Justiça Eletrônico em 04/05/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Renata Mangueira de Souza (OAB 147569/SP)
Cristiana Maria Melhado Araujo Lima (OAB 190897/SP)
Merces da Silva Nunes (OAB 73830/SP)
Marcos Felipe de Albuquerque Oliveira (OAB 304653/SP)

Teor do ato: "VISTOS.Preenchidos os requisitos legais, defiro o ingresso da OAB-SP como amicus
curiae.Atualize-se o SAJ, para que o advogado subscritor da petição passe a ser intimado de todos os atos
processuais.Após, tornem conclusos para sentença.Int."

SÃO PAULO, 4 de maio de 2017.
Andressa Yumi de Oliveira Koga
Escrevente Técnico Judiciário
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CERTIDÃO
Processo Digital n°:

1000117-19.2017.8.26.0053

Classe – Assunto:

Mandado de Segurança Coletivo - Garantias Constitucionais

Requerente:

Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das
Universidades Públicas do Estado de São Paulo
Coordenador de Administração Geral da Usp e outro

Requerido:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que inclui OAB-SP e seu advogado no Cadastro do SAJ.
Nada Mais. São Paulo, 08 de maio de 2017. Eu, ___, Andressa Yumi de
Oliveira Koga, Escrevente Técnico Judiciário.
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SENTENÇA
Processo nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Requerido:

1000117-19.2017.8.26.0053
Mandado de Segurança Coletivo - Garantias Constitucionais
Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das
Fundações e das Universidades Públicas do Estado de São Paulo
Coordenador de Administração Geral da Usp e outro

Justiça Gratuita
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira

VISTOS.

Sindicato dos Procuradores do Estado, das
Autarquias, das Fundações e das Universidades Públicas do Estado de São
Paulo impetrou o presente MANDADO DE SEGURANÇA contra ato do
Coordenador de Administração Geral da Usp, Reitor da Universidade de São
Paulo, alegando, em síntese, que foi editada a Portaria CODAGE 658, a qual
disciplinou o Sistema Eletrônico de Registro Eletrônico de Ponto – SERP para os
servidores autárquicos, e que incluiu os advogados associados da autora, que
passaram a ser obrigados a registrar a sua frequência duas vezes ao dia, no início e
no final da jornada, inclusive com os horários de entrada e saída, o que é ilegal, na
medida em que a Procuradoria da USP é vinculada à Procuradoria Geral do Estado,
que controla a frequência dos seus membros pela via manual, em formulários, sem
menção à horários de entrada e saída, sendo que o método ora questionado também
é repelido pela Advocacia Geral da União. Argumentaram, ainda, que a medida
viola o Princípio da Eficiência do trabalho, ao obrigar que os advogados da
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autarquia permaneçam em regime de confinamento. Sustentando a ilegalidade da
inclusão destes no referido sistema de registro de ponto eletrônico, postularam pela
declaração de ineficácia, com relação à eles, das disposições referidas estabelecidas
na Portaria CODAE 658, ou em outros atos normativos.

O pedido liminar para desobrigar os Procuradores
da USP do ponto eletrônico referido foi indeferido.

Notificadas, as autoridades coatoras informaram
que não houve alteração significativa do modelo anteriormente utilizado, a não ser
pelo fato de que o ponto eletrônico traz maior transparência, e que o sistema prevê
mecanismos para inserir compensações, excedentes, atrasos, inclusive com
possibilidade de acordo individual de compensação com as chefias respectivas, o
que afasta a alegação de violação ao Princípio da Eficiência, ou de violação de
prerrogativas. Afastaram, ainda, a alegada vinculação à Procuradoria Geral do
Estado, ressaltando a autonomia administrativa da autarquia, e do próprio cargo de
procurador da USP, que tem legislação e regulamentação absolutamente distintos da
Procuradoria Geral do Estado. Arremataram sustentando que não são aplicáveis ao
caso as regras da Advocacia Geral da União.

O Ministério Público ofereceu seu parecer.

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São
Paulo foi admitida como amicus curiae.

É O RELATÓRIO.
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DECIDO.

É caso de denegação da segurança.

Com efeito, pretende a impetrante afastar a
aplicação ds disposições da Portaria CODAGE 658, que regulamentaram o Sistema
de Registro Eletrônico de Ponto, no que se refere aos procuradores da USP.

Extrai-se dos autos que, antes da implantação do
referido sistema, os procuradores registravam manualmente a sua frequência, em
formulários subscritos de forma conjunta com as suas chefias. Com o ponto
biométrico, passaram a ser obrigados a registrar sua frequência duas vezes ao dia,
no início e no término do expediente, restando consignado, assim, os horários de
entrada e saída do ambiente de trabalho.

Não vislumbro, contudo, a existência de ato
coator passível de cassação.

Em primeiro lugar, não há como aceitar o
argumento trazido na inicial, no sentido de que os procuradores da USP podem ser
equiparados a agentes políticos, porquanto tratam-se de servidores públicos civis em
sentido estrito e, frise-se, nenhum demérito há nesta classificação.

No mais, como não poderia deixar de ser, já eram
submetidos à controle de frequência, o qual, no entanto, era mais flexível, na
medida em que o preenchimento dos campos dos formulários era manual, sem
registro de horário preciso de entrada e saída, o que poderia, em alguns casos,

1000117-19.2017.8.26.0053 - lauda 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARMEN CRISTINA FERNANDEZ TEIJEIRO E OLIVEIRA, liberado nos autos em 18/05/2017 às 14:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 31061C0.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Viaduto Dona Paulina, 80, 6º andar - sala 606 - Centro
CEP: 01501-908 - São Paulo - SP
Telefone: 3242-2333r2016 - E-mail: sp5faz@tjsp.jus.br

fls. 274

permitir informações imprecisas e até mesmo falsas.

Com o novo registro de ponto biométrico, a
entrada e saída do servidor do ambiente de trabalho na Universidade passou a ser
absolutamente preciso, o que deveria ser comemorado e exaltado, ao menos pelos
servidores que cumprem corretamente a sua jornada de trabalho.

É evidente que a maior transparência somente
prejudica aqueles que não cumprem suas obrigações, o que é extremamente salutar
e, diga-se, deveria ser alvo de apoio pela impetrante.

Registre-se que os argumentos trazidos na inicial,
notadamente aqueles relativos à violação ao Princípio da Eficiência, não se
sustentam.

Não se desconhece que o exercício do cargo de
procurador da USP não se dá apenas no ambiente da Universidade, porquanto uma
porção destas atividades são realizadas em locais distintos, como por exemplo,
audiências judiciais, dentre outras.

Contudo, como bem informaram as autoridades
coatoras, o sistema de registro eletrônico/biométrico de ponto prevê mecanismos
para o registro adequado de jornada cumprida integral ou parcialmente fora do
ambiente de trabalho (arts. 6º e 7º), bem como compensações, excedentes, atrasos e
variações de horário, com possibilidade de acordo individual de compensações com
a chefia respectiva.
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Assim, não se trata, ao contrário do que
pretendem fazer crer as autoras, de um sistema engessado, incompatível com o
exercício da advocacia pública, eis que todas as hipóteses em que o procurador
exerce as suas funções fora do ambiente da Universidade podem ser adequadamente
registradas no sistema eletrônico, e justificadas/abonadas pela chefia respectiva.

Não se vislumbra, pois, alteração significativa no
grau do controle de frequência realizado anteriormente. Ao contrário, o que se
observa é uma maior eficiência deste controle, que continua a ser realizado nos
mesmos termos, embora de forma mais precisa e detalhada, sendo que a grande
alteração se dá apenas na forma, que deixou de ser manual e passou a ser eletrônica
e biométrica.

Conclui-se, pois, quanto a este aspecto, que não
há qualquer prejuízo para a produção intelectual dos procuradores, nem tampouco
para o livre exercício da advocacia pública e, consequentemente, para a defesa dos
interesses da USP.

A jornada de trabalho continua sendo exatamente
a mesma de antes, e ela deve continuar sendo cumprida integralmente, dentro ou
fora da instituição, conforme o caso, assim como já ocorria antes da implantação do
novo sistema.

Oportuno consignar, com relação aos julgados
colacionados à inicial, que tantos outros há, proferidos pelos mesmos Tribunais ali
descritos, em sentido oposto e, inclusive, em datas mais recentes, como o que ora
passo a transcrever:
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"ADMINISTRATIVO.

PROCURADOR

AUTÁRQUICO. CONTROLE DE FREQUÊNCIA ATRAVÉS DO PONTO
ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1.
Almejam as postulantes, baseadas nos Decretos nº 1.590/95 e 1.867/96, o
provimento jurisdicional que as autorize a continuarem registrando suas
frequências em folha de ponto, não se submetendo ao controle mediante ponto
eletrônico, como forma de justificar o recebimento da remuneração a que fazem
jus em razão do cargo que ocupam. 2. Pertencendo os Procuradores Autárquicos
à categoria dos servidores públicos, aplicar-se-ão a eles as disposições do Decreto
1.590/95. Não se enquadrando nos cargos dispensados do controle de frequência
(art. 6º, § 7º), sua jornada de trabalho deverá ser acompanhada através dos
mecanismos criados pelo mencionado diploma legal, dentre eles o ´controle
eletrônico´(art. 6º, caput). 3. As disposições do § 4º, art. 6º, Decreto 1.590/95 (e,
por consequência, o art. 3º do Decreto 1.867/96) não se coadunam com as
atividades das demandantes, uma vez que suas tarefas externas são
desempenhadas em caráter eventual, podendo seus atrasos ou sasídas
antecipadas, em função do interesse do serviço, serem abonados pela chefia
imediata (art. 7º, Decreto 1.590/95). Ademais, mesmo que houvesse uma maior
frequência na realização das referidas atividades, poderia o superior hierárquico
adotar idêntico procedimento, abonando as saídas justificadas e não procedendo a
qualquer desconto em seus vencimentos. 4. Apelação e remessa oficial providas.
Sentença reformada."1

Por fim, igualmente não se sustenta a alegação de
vinculação da procuradoria da USP à Procuradoria Geral do Estado.
1 TRF-5 – AMS 78920-RN
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O artigo 101, e parágrafo único, da Constituição
do Estado de São Paulo2, estabelece a vinculação das procuradorias das autarquias e
demais entes da administração direta e indireta à Procuradoria Geral do Estado
apenas para fins de atuação uniforme e coordenada, e que as atividades de
representação judicial, consultoria e assessoramente jurídico das universidades
públicas estaduais podem ser realizadas ou supervisionadas total ou parcialmente à
PGE, desde que regulamentado por convênios.

Não

há,

pois,

submissão

hierárquica

ou

disciplinar, âmbito no qual se insere a dicussão travada neste writ, mas apenas no
que concerne às diretrizes da atuação institucional de representação judicial,
consultoria e assessoramente jurídico dos entes aos quais pertencem os
procuradores.

E,

no

âmbito

administrativo-disciplinar

os

procuradores da USP possuem carreira absolutamente independente da Procuradoria
Geral do Estado, conforme Lei Complementar 1,074/08, e cujo vínculo
empregatício conta com disciplina específica e regime próprio, inexistindo,
portanto, conforme já mencionado, fiscalização hierárquica dos procuradores da
USP por parte da PGE.

Desta feita, não vislumbro qualquer espécie de
prejuízo aos associados das impetrantes. Ao contrário, observa-se a implantação de
2

"Artigo 101 - Vinculam-se à Procuradoria Geral do Estado, para fins de atuação uniforme e coordenada, os órgãos
jurídicos das universidades públicas estaduais, das empresas públicas, das sociedades de economia mista sob controle do
Estado, pela sua Administração centralizada ou descentralizada, e das fundações por ele instituídas ou mantidas.
Parágrafo único - As atividades de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico das universidades
públicas estaduais poderão ser realizadas ou supervisionadas, total ou parcialmente, pela Procuradoria Geral do Estado,
na forma a ser estabelecida em convênio."(NR)
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sistema que busca tornar mais transparente o controle de frequência de todos os
servidores autárquicos, conduta que está em perfeita consonância com o Princípio
da Eficiência, não se vislumbrando, ademais, qualquer prejuízo aos procuradores
autárquicos interessados, nem tampouco ao livre exercício de sua profissão e ao
gozo de suas prerrogativas.

Posto isto, DENEGO A SEGURANÇA e,
conseqüentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO
DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da Lei, e descabida a
condenação em honorários, nos termos do art. 25, da Lei 12.016/09.

P.R.I.O., servindo a presente como ofício.

São Paulo, 18 de maio de 2017.

Carmen Cristina F. Teijeiro e Oliveira
Juíza de Direito

1000117-19.2017.8.26.0053 - lauda 8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARMEN CRISTINA FERNANDEZ TEIJEIRO E OLIVEIRA, liberado nos autos em 18/05/2017 às 14:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 31061C0.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Viaduto Dona Paulina, 80, 6º andar - sala 606 - Centro
CEP: 01501-908 - São Paulo - SP
Telefone: 3242-2333r2016 - E-mail: sp5faz@tjsp.jus.br

fls. 279

CERTIDÃO
Processo Digital n°:

1000117-19.2017.8.26.0053

Classe – Assunto:

Mandado de Segurança Coletivo - Garantias Constitucionais

Requerente:

Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das
Universidades Públicas do Estado de São Paulo
Coordenador de Administração Geral da Usp e outro

Requerido:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé haver encaminhado às autoridades coatoras cópia da r.
Sentença servindo como ofício, na forma determinada às folhas 271/278.
Nada Mais. São Paulo, 18 de maio de 2017. Eu, ___, Rafael José De Castro,
Escrevente Técnico Judiciário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL JOSE DE CASTRO, liberado nos autos em 18/05/2017 às 15:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 31074CE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES
5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Viaduto Dona Paulina, 80, 6º andar - sala 606, Centro - CEP 01501-908,
Fone: 3242-2333r2016, São Paulo-SP - E-mail: sp5faz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

fls. 280

Emitido em: 22/05/2017 09:29
Página: 1

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0104/2017, foi disponibilizado na página
1000/1019 do Diário da Justiça Eletrônico em 22/05/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Renata Mangueira de Souza (OAB 147569/SP)
Cristiana Maria Melhado Araujo Lima (OAB 190897/SP)
Merces da Silva Nunes (OAB 73830/SP)
Carlos Figueiredo Mourao (OAB 92108/SP)
Marcos Felipe de Albuquerque Oliveira (OAB 304653/SP)

Teor do ato: "Posto isto, DENEGO A SEGURANÇA e, conseqüentemente, JULGO EXTINTO O
PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.Custas na forma da Lei, e descabida a condenação em honorários, nos termos do art. 25, da Lei
12.016/09.P.R.I.O., servindo a presente como ofício."

SÃO PAULO, 22 de maio de 2017.
Andressa Yumi de Oliveira Koga
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDRESSA YUMI DE OLIVEIRA KOGA, liberado nos autos em 22/05/2017 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 3129F75.

TJ/SP - COMARCA DE SÃO PAULO
Certidão - Processo 1000117-19.2017.8.26.0053

fls. 281
101

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO COM CONCLUSÃO

Processo nº:
Classe Assunto:
Agravante:

Agravado:
Relator(a):
Órgão Julgador:

2011508-16.2017.8.26.0000
Agravo de Instrumento - Sistema Remuneratório e
Benefícios
SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS
AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO
PAULOd
Coordenador de Administraçao Geral Codage Usp e outro
Antonio Carlos Villen
10ª Câmara de Direito Público

Agravo de Instrumento nº 2011508-16.2017.8.26.0000 .
Entrado em: 30/01/2017
Tipo da Distribuição: Livre
Impedimento: Magistrados impedidos Não informado
Observação: Motivo do Estudo da Prevenção Não informado
O presente processo foi distribuído nesta data, por processamento eletrônico, conforme
descrito abaixo:
RELATOR: Des. Antonio Carlos Villen
ÓRGÃO JULGADOR: 10ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
São Paulo, 31/01/2017 11:55:45.
Priscilla Antunes de Augusto
Supervisor(a) do Serviço
CONCLUSÃO
Faço estes autos conclusos ao Des. Antonio Carlos Villen.
São Paulo, 31 de janeiro de 2017.
Priscilla Antunes de Augusto
Supervisor(a) do Serviço

Este documento é
foicópia
liberado
do original,
nos autos
assinado
em 31/01/2017
digitalmente
às 12:06,
por PLINIO
é cópiaTAKAYUKI
do originalTANAKA,
assinado liberado
digitalmente
nos autos
por CINTHIA
em 25/05/2017
PONCHIO
às ANTUNES.
17:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do,
https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 2011508-16.2017.8.26.0000
informee ocódigo
processo
5061F0A.
1000117-19.2017.8.26.0053 e código 3170380.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SJ 1.2.5.2 - Serv. de Entrada e Distrib. de Feitos Originários de
Dir. Público
Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 849 - 9º Andar - Sala 907 CEP: 01317-905

DESPACHO

Agravo de Instrumento
Processo nº 2011508-16.2017.8.26.0000

Relator(a): ANTONIO CARLOS VILLEN

Órgão Julgador: 10ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Não vislumbro risco de lesão iminente, grave e irreparável ou

de difícil reparação a justificar a antecipação da tutela recursal, que fica indeferida.

Voto n. 47-17.

À mesa.
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Relator
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Pauta
Publicado em
Julgado em
Retificado em
6 de março de 2017
Julgamento presidido pelo Exmo(a) Sr(a) Desembargador(a)
Antonio Celso Aguilar Cortez

Agravo de Instrumento
Comarca
São Paulo

Relator(a):
2º juiz(a):
3º juiz(a):

Turma Julgadora
Antonio Carlos Villen
Antonio Celso Aguilar Cortez
Ricardo Cintra Torres de Carvalho

Voto: 47/17

Juiz de 1ª Instância
Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Partes e advogados
Agravante : SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS
AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO
ESTADO DE SÃO PAULOd
Advogada : Merces da Silva Nunes (OAB: 73830/SP)
Agravado : Coordenador de Administraçao Geral Codage Usp
Advogado : Marcos Felipe de Albuquerque Oliveira (OAB: 304653/SP)
Agravado : Responsável Jurídico da Universidade de São Paulo - USP

Súmula
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V. U.

Sustentou oralmente o advogado:
Usou a palavra o Procurador:
Impedido(s): Magistrados impedidos Não informado

Acórdão

SAJ/SG5

Jurisprudência
Parecer

Sentença
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 2011508-16.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS AUTARQUIAS,
DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE
SÃO PAULOD, são agravados COORDENADOR DE ADMINISTRAÇAO
GERAL CODAGE USP e RESPONSÁVEL JURÍDICO DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO - USP.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ (Presidente) e TORRES DE
CARVALHO.

São Paulo, 6 de março de 2017.

ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 47-17
10ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2011508-16.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS
AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA USP,
REITOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
JUIZ: LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de
segurança. Portaria CODAGE 658/16. Controle da
jornada de trabalho dos servidores da USP de sistema
de registro eletrônico de ponto. Impetração por
sindicato de procuradores, que pede sejam os
advogados da USP excluídos daquele controle.
Liminar indeferida pela decisão agravada. Exame do
mérito que deve adequar-se aos limites estreitos do
mandado de segurança. Ilegalidade não comprovada.
Presunção de legitimidade do ato administrativo não
elidida. Agravo não provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado pela agravante,
denegou pedido de liminar formulado para tornar ineficaz aos advogados da
USP as disposições relativas ao ponto eletrônico, estabelecidas pela Portaria
CODAGE-658.

Alega o agravante, em síntese, que a Constituição
Federal “atrelou o Advogado Público às tarefas de defesa e orientação do
Estado, tarefas cujo cumprimento lhe exige mais que a mera presença física
em horário fixo; é mister que, assim como o da Magistratura, do Ministério
Público e da Defensoria Pública, não se exaure na observância estrita do
horário do expediente” (fl. 7). Assevera que o trabalho dos advogados é
medido pela produção e não pelo tempo da jornada. Afirma que o controle
Agravo de Instrumento nº 2011508-16.2017.8.26.0000
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as prerrogativas dos advogados da USP e que, por essa razão, o
indeferimento da liminar causa sérios prejuízos. Por tudo isso, sua
concessão é de rigor. Para tal finalidade, pede seja dado provimento ao
recurso.

É O RELATÓRIO.

Embora admissível a interposição de agravo de
instrumento contra decisão denegatória ou concessiva de liminar em sede
mandamental, o exame de seu mérito deve adequar-se aos estreitos limites
do mandado de segurança. Por isso mesmo e tendo em conta o disposto nos
artigos 1º e 7º, III, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, a decisão
denegatória ensejará reforma em sede recursal apenas quando patentes suas
próprias ilegalidade e lesividade de difícil ou impossível reparação. É sob
esse prisma que deve ser examinado, em sede de agravo de instrumento
contra decisão denegatória de liminar, o requisito da relevância do
fundamento, a que alude o segundo dispositivo mencionado.

Tal requisito não está presente no caso concreto. Os
atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, e os elementos
dos autos são insuficientes para elidi-la, pelo menos nesta fase de cognição
sumária. Ademais, a decisão agravada, não há dúvida, pautou-se por
prudente e necessária cautela, uma vez que é imprescindível a prévia oitiva
da autoridade impetrada para que se possa apreciar a alegação de que o
controle de ponto causa prejuízo ao exercício das funções dos advogados da
Universidade de São Paulo.

Por outro lado, considerando a celeridade de
Agravo de Instrumento nº 2011508-16.2017.8.26.0000
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vislumbro a presença do periculum in mora.

Não há nada que justifique a reforma da decisão
agravada. Desse modo e em consonância com o que ficou inicialmente
consignado, ela deve ser mantida, sem prejuízo, evidentemente, de que o
amadurecimento da discussão, inclusive com a vinda das informações da
autoridade impetrada, possa levar posteriormente à concessão da segurança.

Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.

ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

Agravo de Instrumento nº 2011508-16.2017.8.26.0000
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Processo nº:
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Assunto:
Órgão Julgador:
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Partes:

Foro/Vara de origem:
Nº do processo na origem:

2011508-16.2017.8.26.0000
Agravo de Instrumento
Sistema Remuneratório e Benefícios
10ª Câmara de Direito Público
Antonio Carlos Villen
SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO,
DAS AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO
PAULOd
Coordenador de Administraçao Geral Codage Usp e
Responsável Jurídico da Universidade de São Paulo USP
Foro Fazenda Pública / Acidente Trabalh - 5ª Vara de
Fazenda Pública
1000117-19.2017.8.26.0053

São Paulo, 27 de março de 2017.
Exmo(a) Senhor(a),
Fica aberta vista à douta Procuradoria Geral de Justiça para ciência do v. acórdão,
ficando ciente de que a integra dos autos do processo eletrônico encontram-se disponíveis
no endereço http://esaj.tjsp.jus.br

Paulo Ricardo Ferreira Lins
Escrevente Técnico Judiciário
da SJ 4.5.1 - Serv. de Proces. da 10ª Câmara de Dir. Público

Exmo(a). Senhor(a) Dr(a). Procurador(a) de Justiça.
Rua Riachuelo, 115 – sala 429
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Nesta data, ciente o Ministério Público.

São Paulo, 7 de abril de 2017.

MARCO ANTONIO ZANELLATO

Procurador de Justiça

EDGARD MOREIRA DA SILVA

Procurador de Justiça
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Certifico que o v. acórdão transitou em julgado em 18/05/2017.
São Paulo, 24 de maio de 2017.
_______________________________________________________
Cristina Miguita Hashimoto - Matrícula: M120691
Escrevente Técnico Judiciário

TERMO DE ENCAMINHAMENTO AO ARQUIVO

Certifico que nesta data enviei o e-mail com a comunicação do trânsito em
julgado à Vara de Origem e encaminhei os presentes autos ao arquivo.

São Paulo, 24 de maio de 2017
_______________________________________________________
Cristina Miguita Hashimoto - Matrícula: M120691
Escrevente Técnico Judiciário
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL

Processo nº
1000117-19.2017.8.26.0053

O SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS AUTARQUIAS, DAS
FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDIPROESP, nos

autos em epígrafe, do M ANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra atos do Magnífico
Reitor e do Coordenador de Administração Geral da USP, vem, respeitosamente,
nos termos do artigo 1009 e no prazo do artigo 1003, § 5º, ambos do Código de
Processo Civil, combinados com o art. 14 da Lei nº 12.016/2009, e com vistas à
reforma da r. sentença, interpor
A P E L A Ç Ã O
da qual requerem o recebimento, em seu duplo efeito, e o devido processamento, até a
remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, para conhecimento e
apreciação das razões anexas.
Termos de que, comprovando-se neste ato o preparo,
esperam deferimento.
São Paulo, 13 de junho de 2016
MÉRCES DA SILVA NUNES
OAB/SP - 73.380
RENATA MANGUEIRA DE SOUZA
OAB/SP – 147.569
1
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RAZÕES da APELAÇÃO do
SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDIPROESP,

nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA

impetrado contra atos do

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA USP e do
REITOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

perante a

5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
(Proc. nº 100017-19.2017.8.26.0053)

EGRÉGIO TRIBUNAL
EMINENTE DESEMBARGADOR
COLENDA CÂMARA

2
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1
A IMPETRAÇÃO E A R. SENTENÇA DE 1º GRAU
1.1.

O Apelante impetrou segurança coletiva para ver declarada a ilegalidade de atos,

praticados pelas autoridades mencionadas, de submissão dos Procuradores da
Universidade de São Paulo ao chamado ponto eletrônico, mediante controle biométrico
(fls. 1/12).
1.2.

A liminar foi denegada (fls. 82/84) e a negativa foi mantida, em grau de agravo

(fls. 285/288).
1.3.

Prestadas informações (fls.105/121), a Seccional Paulista da Ordem dos

Advogados do Brasil interveio (fl. 241) e foi admitida como amicus curiae (fl. 268),
processando-se o feito sem intervenção do Ministério Público, que não viu razão para
tanto (fls. 221/222).
1.4.

Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 271/278, denegatória da segurança e cuja

reforma se espera, pelas razões a seguir deduzidas.
2
OS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS
2.1.

Assim se encadeia o pronunciamento de primeiro grau:
a)

não há como equiparar os procuradores da USP a agentes políticos, pois,
sem qualquer demérito, “tratam-se de servidores públicos civis em sentido
estrito”;

b)

os substituídos já estavam, antes, sujeitos a controle de frequência, “mais
flexível”, manual, de modo que o novo registro de entrada e saída, por
controle biométrico, “passou a ser absolutamente preciso, o que deveria ser
comemorado e exaltado, ao menos pelos servidores que cumprem
corretamente sua jornada de trabalho”;

c)

não se sustentam os argumentos, postos na inicial, relativamente à violação
do Princípio da Eficiência, porque o sistema implantado “prevê mecanismos
para o registro adequado de jornada cumprida integral ou parcialmente fora
do ambiente de trabalho ..., bem como compensações, excedentes, atrasos
e variações de horário”;

d)

se há julgados em favor do que se sustenta na inicial, também os há
contrários;

3
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e)

por fim, “não se sustenta a alegação de vinculação da procuradoria da USP
à Procuradoria Geral do Estado”, pois o que se estabelece na Constituição
do Estado é a vinculação apenas para fins de atuação uniforme
e coordenada, sem qualquer submissão hierárquica, tratando-se mesmo de
carreiras, as de Procurador do Estado e de Procurador da USP,
absolutamente independentes.
3
PRINCÍPIOS, REGRAS E COERÊNCIA

3.1.

Alexy traçou, em “El concepto y la validez del derecho”1, critério seguro para

estremar regras e princípios: “El punto decisivo para a distinción entre reglas e princípios
es que los principios son mandados de optimización mientras que las reglas tienen el
carácter de mandados definitivos” (p. 162). E completa, na sequência: “En tanto
mandados de optimización, los princípios son normas que ordenan algo sea realizado en
la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas. Esto
significa que pueden ser satisfechos en grados diferentes y que la medida ordenada de
su satisfacción depende no solo de las posibilidades fácticas sino jurídicas, que están
determinadas no solo por reglas sino también, essencilamente, por los principios
opuestos” (idem).
3.1.1.

Em trabalho posterior2, o mesmo Alexy debruça-se sobre o trabalho de

Dworkin e comenta a superação do modelo estritamente positivista do Direito:
“Dworkin contrapone a este modelo de reglas del sistema jurídico um modelo
de princípios. Según el modelo de princípios, o sistema jurídico está
compuesto, además por reglas, de modo esencial, por princípios jurídicos.
Los princípios jurídicos deben permitir que tanbién exista una única resposta
correcta en los casos en que las reglas non determinan una unica respuesta.”
3.1.2.

Forte nessas considerações, Eduardo Ribeiro Moreira3 assenta que,

verificadas as respectivas hipóteses de incidência, as regras “são realizáveis, a menos
que sejam declaradas inválidas ou inconstitucionais. Os princípios, por sua vez, são
projetivos e realizáveis gradativamente no caso, com exigência de sua realização na maior
medida possível, pois eles não contêm um mandamento definitivo, mas apenas prima
facie. Essa gradação anuncia uma dimensão de peso”.

1

2. ed. Barcelona: Gedisa, 1997.
Sistema jurídico, principios jurídicos y razón practica. p. 139-151 Revista DOXA n. 05 1988. Disponível em
http://www.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/cuadernos.shtml.
3
Critérios de justiça. São Paulo: Saraiva, 1ª ed., 2ª tir., 2014. p. 93.
2
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3.2.

A estas razões também aproveita a lembrança da noção de coerência, que

“deixou de ser uma boa ideia advinda de parte da lógica jurídica para receber dos filósofos
do direito tratamento conectado a argumentação jurídica” .4 Assim, “deve ser entendida
antes de tudo como fator de ligação racionalizada entre os fatos, os argumentos e a
filosofia do direito, sob coordenação de sentido, pois ‘a falta de coerência no que é dito
envolve uma falta de sentido’.”5
4
REFUTAÇÃO INICIAL
4.1.

Afigura-se ao Apelante que, malgrado sua articulação, a r. sentença deixa ao

desabrigo princípios caros e essenciais à superior definição da questão posta, assim
como regras que, se bem não diretas, sustentam-se nesses princípios e deveriam ser
objeto de mais acurada ponderação, em benefício da coerência institucional.
4.2.

Cumpre, desde logo, deixar claro que em nenhum passo da inicial se afirmou,

sequer se sugeriu, que haja submissão hierárquica ou disciplinar entre a Procuradoria
Geral do Estado e a Procuradoria da Universidade de São Paulo.
4.2.1.

O que se enfatizou, e ora se reitera, é que os Procuradores da USP

integram o que a Constituição Federal denominou como “Advocacia Pública”, inserida
dentre as funções essenciais à Justiça (Capítulo IV, Seção II). Comprovou-se nos autos
que, bem por isso, assim no âmbito da União como no do Estado de São Paulo as
instituições da advocacia pública regram o controle de frequência de seus procuradores
sem recurso a biometria, antes pautando-se por critérios de produtividade.
4.2.2.

Permita-se a transcrição:

“Remarque-se: a PGE é responsável pela Advocacia do Estado, lato sensu, não
apenas da Administração Direta. Com toda coerência vem, na sequência, o art. 101
da Carta Bandeirante, estabelecendo a vinculação à PGE, ‘para fins de atuação
uniforme e coordenada’, dos ‘órgãos jurídicos das universidades públicas
estaduais’; e essa norma vem roborada no parágrafo único, em que se diz possível,
nas universidades, a realização ou a supervisão das atividades jurídicas – é dizer, as
de representação, consultoria e assessoramento –, total ou parcialmente, pela PGE.

4

Eduardo Ribeiro Moreira, op. cit., p. 123, com remissão expressa a Neil MacCormick.

5

Idem, ibidem, com transcrição de texto de Neil MacCormick.
5
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“Por que o faz? Porque, sem embargo da autonomia universitária, o desenho
institucional reclama tratamento paritário, uma vez que a partição de competências
dá-se em razão das peculiaridades de cada ente; todos, porém, cuidam do mesmo
objeto primário – o interesse público, qualificado pelas normas constitucionais e
legais. Se assim não fora, careceria de sentido que assumisse a PGE, eventualmente,
o encargo das atividades jurídicas das universidades.
Assim, a Procuradoria da USP é órgão de estatura constitucional, vinculado à
Procuradoria Geral do Estado; e esta, aqui ponto de relevo, regra de maneira bem
diversa o controle de frequência de seus procuradores. Com efeito, a Resolução
Conjunta PGE-COR nº 4, de 12 de novembro de 2013 (doc. 8), dispõe que a
frequência diária dos Procuradores será “aferida por meio das informações
contidas em formulário específico de registro de frequência” (art. 1º); e, no art.
2º, arrolam-se os dados que devem ser inseridos nesse formulário, sem qualquer
menção ao horário de entrada e de saída.
Duas glosas cabem, desde logo. Primeira, a de que o órgão de controle – a PGE/SP
– prescinde do controle da jornada; ou seja, o controlado adota sistema de rigidez
maior que o controlador. Segunda: a AGU, instituição a que compete a cura do
interesse público federal, expressamente descarta o controle da jornada.”
4.2.3.

Para a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, assim como para a

Advocacia Geral da União, para ambas inexiste regra direta, o mandado definitivo a que
se refere Alexy, a respeito do modo de execução do controle da atividade de seus
integrantes. Mas ambas as instituições, não por acaso, nem por mera e fortuita
coincidência, regram a matéria de maneira similar, sem sombra de controle biométrico;
e o fazem por ter presentes as normas constitucionais – que alçaram a Advocacia
Pública ao patamar de função essencial à Justiça – e as normas do Estatuto da
Advocacia, expresso na Lei nº 8.906/94, as quais consagram a inexistência de
hierarquia e subordinação “entre advogados, magistrados e membros do Ministério
Público” (art. 6º), exortando autoridades, servidores públicos e serventuários da justiça
a “dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a
dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho” (parágrafo único
do art. 6º), e o direito de o advogado “exercer, com liberdade, a profissão em todo o
território nacional” (art. 7º, I).
4.2.3.1.

Viram, decerto, ambas as instituições citadas, a incompatibilidade

dessas normas com controles de horário. Renderam homenagem aos princípios
subjacentes – comandos de otimização.
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4.2.4.

O próprio Poder Judiciário paulista, honrando suas tradições de respeito

à ordem jurídica, editou norma interna que segue nessa linha. Com efeito, pela Portaria
nº 8.563/2012, publicada no DJSP de 24/04/2012, o Presidente do Tribunal de Justiça
de São Paulo dispensou os Assistentes Judiciários6 “do registro de ponto biométrico”; e,
ante críticas que lhe foram dirigidas, dirigiu nota ao Conjur, esclarecendo que o fizera
“por questão de isonomia” (Revista Consultor Jurídico, 24 de abril de 2012). Na mesma
trilha andou o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, em sessão ordinária de sua
Corte Especial, em 8.1.14, firmou o entendimento de que “os servidores lotados nos
gabinetes de Desembargadores não devem se sujeitar à regra do ponto eletrônico,
tendo em vista que exercem atividade fim; desta forma, igual tratamento há de ser
conferido aos Gabinetes de Juízes e Juízes Substitutos em 2º grau, considerando a
identidade de natureza das atividades exercidas”.7
4.2.5.

Também no Senado, em decisão recente, de 11.01.2017, seu Presidente

aprovou o controle de frequência por produtividade para os Advogados do Senado, com
fundamento, entre outras, nas seguintes considerações: “Considerando a Súmula nº 9
da Advocacia Pública (“o controle de ponto é incompatível com as atividades do
Advogado Público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário”), editada pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Considerando as prerrogativas
previstas na Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), aplicadas aos advogados do Senado
por força do art. 270 do Regimento Administrativo do Senado Federal, consolidado pela
Resolução nº 20/2015; Considerando a natureza exclusivamente intelectual da atividade
desenvolvida pelo Advogado; (...) AUTORIZO (...) controle de produtividade a ser
implementado e fiscalizado pelo Advogado-Geral do Senado Federal, por ato próprio”.
4.2.6.

No Ministério Público e na Defensoria Pública, como a Advocacia Pública

incluídas no texto constitucional como funções essenciais à justiça, não se encontra
qualquer disposição similar de controle.
4.3.

Orientam-se, todas as instituições citadas, pela mesma linha de pensamento do

Egrégio Conselho Nacional de Justiça – que, embora também não se ancore em norma
legal expressa, do conjunto normativo extrai a noção de que a Magistratura é infensa a
controles de horário.

6

7

Cujas funções, nos termos do art. 1º dessa Portaria, consistem na prestação de “atendimento técnico-jurídico e
administrativo aos Juízes de Direito, preparando os processos que lhe forem determinados, realizando pesquisas de
ordem jurídica, auxiliando em audiências e outras atribuições determinadas pelo Magistrado.”
https://asmego.org.br/wp-content/uploads/2014/03/Despacho-970-2014.pdf.
7
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4.3.1.

Assim, no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo nº

0001014-68.2008.2.00.0000, relatado pelo Conselho Altino Pedrozo dos Santos na
sessão de 21.10.88, assentou ilegal o controle de frequência e horário de trabalho por
telefone, “porque limita a liberdade do magistrado de escolher a melhor forma de efetivar
a prestação jurisdicional”.
4.3.2.

Também ao apreciar o Pedido de Providências nº 2008.10.00.000.292-0,

relator o Conselheiro Rui Stoco, negou a implantação de sistema de ponto eletrônico
para controle da frequência e da assiduidade dos magistrados do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, por não se haver comprovado a necessidade de se implantar tal
sistema, não sem lembrar que a judicatura há de exercer-se com liberdade e
independência.
4.3.3.

Não vai, nessa remissão ao Poder Judiciário, qualquer ensaio de

equiparação, senão que o reforço da ideia central, exposta no início deste tópico: na
ausência de regra específica, de comando normativo direto, hão de ser buscados os
princípios reitores da matéria, quer os de índole constitucional, quer os que se extraiam
da ordem infraconstitucional. E, no caso dos autos, com a vênia, tudo converge para
amparar o pedido de acolhimento da segurança.
5
AINDA A REFUTAÇÃO
5.1.

Os termos da r. sentença evidenciam que a D. Magistrada de 1º grau

impressionou-se com a tecnologia: o sistema, que o Apelante verbera, a ela pareceu
superior ao anterior, porque, já se ressaltou em passagem anterior, teria passado “a ser
absolutamente preciso”, de modo que deveria ser motivo de gáudio para os “servidores
que cumprem corretamente sua jornada de trabalho”.
5.1.1.

Não há, com a vênia, motivo para júbilo, para os Procuradores cônscios

da gravidade de suas funções, porque a primeira baliza de sua atividade passa a ser,
assim indicam os atos questionados, o período em que permanecem dentro do campus,
nas dependências da Procuradoria; talvez cause mossa àqueles que, eventualmente,
descurem de suas atribuições, mas nada que, independentemente desse controle, já
não estivesse ao alcance da Administração, mediante sindicâncias e processos
disciplinares.
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5.1.2.

Genéricos, sem tento nas especificidades da função jurídica e em seu

regramento próprio, de raiz constitucional, os atos questionados passam a impressão
de que os servidores, em geral, e os procuradores da universidade, em particular,
precisam ser confinados para o bom exercício de seu mister. A generalização é
repudiada, a exceção não há de ser tratada como regra, o controle é desnecessário e
desproporcional.
5.2.

De quem tenha de cumprir trabalho, deve-se controlar o trabalho, não o horário,

mormente no momento atual do exercício da advocacia, altamente informatizado, com
a introdução do processo judicial eletrônico – que, não por acaso, dilarga o horário de
expediente para apresentação de peças. Pouco importa data, hora e local, importa o
trabalho.
5.2.1.

Por isso mesmo, a Corregedoria Geral da Advocacia da União exarou a

Nota Técnica nº 050/2008-CGAU/AGU, no bojo do Processo nº 00406.000262/2007-96, em
que se tratava de Representação Funcional em desfavor de Advogado da União.
Lavrou-a o Corregedor Auxiliar, Dr. Hélio Saraiva França, acentuando que, “diante da
natureza dos trabalhos inerentes ao cargo, a prerrogativa de seus integrantes se verem
dispensados do preenchimento e assinatura de folha de ponto, salvo melhor juízo, é
medida que se recomenda em nome da dignidade da profissão de advogado público”;
e, agora sim com olhos postos na eficiência, anotou que “o controle exercido pelas
chefias imediatas sobre a produtividade dos seus advogados parece ser mais
condizente com a importância da função, sendo a forma mais adequada de se
incrementar a já conhecida eficiência da Instituição”. Colhe notar que, acolhida pela
Chefia imediata, essa Nota Técnica foi aprovada pelo então Advogado Geral da União,
o hoje Ministro José Antonio Dias Toffoli.

5.3.

Para encerrar este tópico, lamenta-se a ausência de análise crítica dos julgados

apresentados com a inicial, preteridos por mera referência quantitativa, sem confronto
das razões de decidir. Com o respeito devido pela posição divergente, reitera o
Apelante, pelas razões que expendeu na impetração, sua posição pela supremacia das
decisões que arrolou.
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6
DERRADEIRO ELEMENTO DE REFUTAÇÃO

6.1.

Como exposto no item 4.2., retro, os Procuradores da USP integram o que a

Constituição denomina “Advocacia Pública”. Trata-se de Função Essencial à Justiça
que, conforme explicitado em decisão recentíssima da lavra do ilustre Ministro Roberto
Barroso, proferida na ADI 5393/RN, no último 22.05.2017, está coberta por dois atributos
fundamentais: a exclusividade e a unicidade.
6.1.2.

Dita o Min. Roberto Barroso em sua decisão:

“O art. 132 da Constituição Federal instituiu a Advocacia Pública das unidades
federativas, Estados-Membros e Distrito Federal, estabelecendo que a
representação judicial e a consultoria jurídica desses entes competem aos
seus respectivos Procuradores, organizados em carreira, na qual ingressam
por concurso público de provas e títulos. Por meio desse dispositivo, o
constituinte atribui aos Procuradores do Estado a incumbência de exercer
essas funções em caráter de exclusividade.
(...)
Além dessa exclusividade, do art. 132 da Constituição se extrai o
princípio da unicidade da organização das Procuradorias dos Estados e
do Distrito Federal. Segundo esse princípio, os Procuradores devem ser
organizados em carreira dentro de uma estrutura administrativa unitária
(...).”
6.1.3.

Anote-se que, para além da felicidade da consagração judicial do

princípio da unicidade a reger a Advocacia Pública, a jurisprudência do STF, há muito
e reiteradamente, abriga essa marca distintiva da Advocacia Pública estadual; é o que
se lê nas decisões da ADI nº 881/ES, de relatoria do Min. Celso de Mello, da ADI nº
1679/GO, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, da ADI nº 4261/RO, de relatoria do Min.
Ayres Britto e da ADI nº 484/PR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski – apenas
para citar ações diretas de inconstitucionalidade.
6.1.4.

É certo que, na organização estadual, a Procuradoria da USP é tratada

como corpo próprio. Nem por isso, porém, se há de admitir que, costeando-se o princípio
da unicidade, seus integrantes não gozem, em tema de controle de frequência, de
tratamento parelho ao dispensado aos Procuradores do Estado: estes e aqueles
desempenham a mesma atividade-fim, qual seja a representação judicial e a consultoria
jurídica do Estado, na Administração Direta e na autarquia USP – Universidade de São
Paulo (CF/88, art. 5º, II).
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6.1.5.

A identidade de natureza das atividades exercidas pelos Procuradores da

USP, analisadas em cotejo com as atribuídas aos Procuradores do Estado, alia-se à
compreensão de que se cuida de desempenho da atividade fim do órgão jurídico
especificado e se conjuga ao imperativo de respeito ao princípio da unicidade como
marco orientador da Advocacia Pública Estadual; tais elementos constituem a base para
sustentar-se a ilegalidade da Resolução questionada e de sua aplicação.
6.1.6.

E isso é tanto mais sustentável quando, de lege lata, se verifica que o

Decreto Estadual nº 40.341/95, ainda em vigor para a Procuradoria da USP, ao
normatizar a realização dos processos seletivos das autarquias estaduais e atribuir sua
coordenação e responsabilidade à PGE/SP, traz como primeiro “considerando” que “o
mandamento do artigo 101 da Constituição Estadual, (...) sujeita os Procuradores
Autárquicos ao mesmo regime jurídico e disposições atinentes à carreira de
Procurador do Estado”.
SÍNTESE E PEDIDO

Enfim, Constituição Federal, Constituição Estadual, normativa federal,
normativa estadual, regramentos institucionais, tudo converge para um só e único ponto
de chegada, materializado na Súmula 9 do Conselho Federal da OAB – O controle de
ponto é incompatível com as atividades do Advogado Público, cuja atividade intelectual
exige flexibilidade de horário.
Aguarda-se, ante o exposto, o provimento do apelo, para o fim de se conceder
a segurança, determinando-se a inaplicabilidade do controle biométrico de frequência
aos Procuradores da USP.
São Paulo, 13 de junho de 2017

MÉRCES DA SILVA NUNES
OAB/SP - 73.380
RENATA MANGUEIRA DE SOUZA
OAB/SP – 147.569
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Mandado de Segurança Coletivo - Garantias Constitucionais
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Universidades Públicas do Estado de São Paulo
Coordenador de Administração Geral da Usp e outro
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Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC,
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s)
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Fls. 293/305: Ficam intimados os apelados para oferecimento de
contrarrazões em 30 dias ou, se o caso, para se manifestarem
em prazo idêntico, nos termos do artigo 1009, §§ 1 e 2, do CPC.
Nada Mais. São Paulo, 14 de julho de 2017. Eu, ___, Andressa
Yumi de Oliveira Koga, Escrevente Técnico Judiciário.
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0146/2017, foi disponibilizado na página
1320/1351 do Diário da Justiça Eletrônico em 18/07/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Renata Mangueira de Souza (OAB 147569/SP)
Cristiana Maria Melhado Araujo Lima (OAB 190897/SP)
Merces da Silva Nunes (OAB 73830/SP)
Carlos Figueiredo Mourao (OAB 92108/SP)
Marcos Felipe de Albuquerque Oliveira (OAB 304653/SP)

Teor do ato: "Fls. 293/305: Ficam intimados os apelados para oferecimento de contrarrazões em 30 dias
ou, se o caso, para se manifestarem em prazo idêntico, nos termos do artigo 1009, §§ 1 e 2, do CPC."

SÃO PAULO, 18 de julho de 2017.
Andressa Yumi de Oliveira Koga
Escrevente Técnico Judiciário
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DE
FAZENDA PÚBLICA DO FORO DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO.

Mandado de Segurança Coletivo
Autos nº 1000117-19.2017.8.26.0053
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP, já qualificada
nos

autos

da

demanda

acima

epigrafada,

movida

por

SINDICATO

DOS

PROCURADORES DO ESTADO, DAS AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDIPROESP, vem
respeitosamente perante V. Exa., apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso de
apelação interposto em face da sentença de fls. 271/278, consoante os motivos de fato
e de direito a seguir expostos.
I.

SÍNTESE DA LIDE RECURSAL

O

SINDICATO

DOS

PROCURADORES

DO

ESTADO,

DAS

AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO – SINDIPROESP impetrou mandado de segurança em face
da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, com o escopo de tornar ineficaz a Portaria
CODAGE nº 658 de 13.10.2016, que disciplinou o controle de da jornada de trabalho
dos procuradores/advogados da Universidade por meio de sistema eletrônico de ponto,
objetivando restaurar, por meio da concessão de tutela antecipada, o controle de
frequência nos moldes em que era realizado anteriormente à edição da referida portaria.
Alegou, em apertada síntese, que o quanto determinado pela Portaria
CODAGE nº 658 seria incompatível com o regramento utilizado pela Procuradoria Geral
do Estado de São Paulo – que, segundo a ora Apelante, seria o órgão controlador da
Procuradoria da Universidade de São Paulo, bem como com o regramento da
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Advocacia Geral da União, uma vez que ambos não contam com controle
eletrônico/biométrico de ponto.
Às fls. 82/84, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de
concessão de liminar, apontando acertadamente que (i) “cabe às autoridades públicas a
disciplina das relações de trabalho no âmbito da referida universidade estadual,
especialmente no que toca ao controle de frequência de seus servidores”; (ii) que “os
princípios constitucionais invocados como fundamentos jurídicos não aparentam terem
sido violados”; (iii) e que não se evidencia “qualquer perigo concreto aos procuradores
autárquicos em se submeterem ao controle biométrico de frequência”, pois tal “se
mostra mais confiável que simples informação prestada em meio físico, o que denota
segurança aos procuradores autárquicos contra injustas alegações de descumprimento
de deveres funcionais, notadamente o não comparecimento ao expediente diário”.
Citada, a Apelada prestou informações (fls. 105/119), oportunidade em
que esclareceu, sinteticamente, que a Portaria CODAGE nº 658 apenas uniformizou a
implantação do controle de frequência por meio eletrônico nos órgãos da Universidade,
já previsto como o sistema preferencial por ato normativo anterior, nos termos do art. 3º
da Portaria 6.709/2015, fato que representou mera substituição do antigo método de
preenchimento de formulário de papel contendo os horários de entrada e de saída, que
era assinado em conjunto com a respectiva chefia.
Frisou, ainda, que a simples troca entre os métodos para controle de
frequência dos servidores não importou em prejuízo para suas condições de trabalho,
uma vez que, como anteriormente, os advogados e procuradores precisam informar
seus horários de entrada e de saída, estando contempladas na Portaria CODAGE nº
658 de 13.10.2016 as situações em que são necessárias alterações de horário,
permitindo-se ampla flexibilidade para definição e variação do tempo dedicado ao
trabalho.
Ademais, a despeito da alegação veiculada na exordial, de que a
Procuradoria da Universidade estaria submetida às normas da Procuradoria Geral do
Estado

de

São

Paulo,

a

ora

Apelante

esclareceu

que

o

corpo

de

advogados/procuradores da Universidade de São Paulo é composto e gerido por
iniciativa da própria Universidade, gozando de autonomia para tanto, por possuir
Regimento próprio (Resolução USP nº 5.888/2010). Explanou que a Procuradoria Geral
da USP não se sujeita a nenhum tipo de fiscalização por parte da PGE – haja vista o
caput art. 101 da Constituição do Estado de São Paulo não ter força vinculante, apenas
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sugerindo a possibilidade de que convênios sejam estabelecidos para a realização de
assessoramento e representação jurídica das universidades.
Demonstrou, por fim, ainda em sede de contestação, a inexistência de
violação de prerrogativas, normativas institucionais ou de dispositivo constitucional
relativas à atividade de advocacia desenvolvida pelos advogados/procuradores da
Universidade de São Paulo, que fossem capazes de representar limitações à sua
liberdade de trabalho, ou mesmo violação ao princípio da eficiência (art. 37, caput da
Constituição Federal), explicando que os próprios precedentes jurisprudenciais têm
apontado para o entendimento de que a implantação de ponto eletrônico não constitui
ilegalidade ou abuso de poder.
A r. sentença prolatada às fls. 271/278 dos autos denegou a
segurança, julgando extinta a ação com julgamento de mérito, ao fundamento de que (i)
o novo sistema de controle de jornada dos advogados/procuradores da Universidade
não é incompatível com o exercício da advocacia pública, representando um simples
avanço no controle de horários – visto que realizado por meio eletrônico –, já que o
sistema preexistente contava com anotação manual em formulários; E de que (ii) o art.
101, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo não aponta para
submissão hierárquica daquele órgão por este, havendo meramente a possibilidade do
estabelecimento de convênios entre ambos para que haja uma atuação uniformizada
entre eles.
Irresignada, insurge-se a Apelante contra a r. sentença prolatada,
alegando superficialmente que, por integrarem a categoria da “Advocacia Pública”, os
Procuradores da Universidade de São Paulo deveriam sujeitar-se aos mesmos moldes
do controle de frequência feito no âmbito da administração direta da União e do Estado
de São Paulo, ou seja, sem a aferição de frequência por meio de ponto eletrônico e,
ainda mais, com o completo descarte do controle de jornada.
Entretanto, como será demonstrado a seguir, a r. sentença merece ser
mantida incólume.

II.

DO MÉRITO
Os argumentos trazidos pelo Apelante no presente recurso não

são suficientes para combater a fundamentação utilizada pela d. Magistrada na
sentença prolatada no caso em tela. Em verdade, o recurso não impugnou
especificamente os fundamentos da r. sentença, eis que preferiu reservar-se a uma
crítica política do ato normativo impugnado, deixando de atacar juridicamente tanto a

3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCOS FELIPE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/08/2017 às 15:14 , sob o número WFPA17702635967
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 3700A71.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

.
fls. 311

PROCURADORIA
GERAL

Portaria CODAGE nº 658 como o próprio pronunciamento jurisdicional.Ora, andou bem
a sentença guerreada ao destacar que a mudança no sistema de controle de frequência
dos advogados/procuradores da Universidade não representa prejuízo para o digno
exercício das atividades desses profissionais, de modo não se sustentam os
argumentos trazidos pelo Apelante, no sentido de que tal controle representaria
confinamento de tais profissionais.
Cabe, nesse contexto, repisar que a mera troca na forma do
controle de frequência, que já era realizado anteriormente, não importa em
constrangimento para a atividade dos procuradores/advogados, bem como não causa
nenhuma espécie de prejuízo à qualidade de seu trabalho.
Além disso, merece destaque o fato de que tal mudança
procedeu-se com o escopo de ver uniformizado o sistema de ponto eletrônico para
todos os servidores da Universidade.
Saliente-se, ainda, que o ponto eletrônico não introduziu o
controle de jornada para os procuradores/advogados da Universidade. O controle de
jornada, como já dito, existia anteriormente à implantação do sistema eletrônico, de
maneira que o novo método de controle de frequência representa uma mudança
unicamente no que toca à maneira com que o controle é feito.
Ademais, importa observar que o novo sistema representa uma
melhora no controle de frequência, uma vez que é uma ferramenta mais precisa,
quando comparada ao antigo sistema, em que os registros eram feitos manualmente
por meio de assinaturas.
Tal aspecto foi precisamente destacado na sentença contra a
qual a Apelante ora se insurge. No entanto, é de se ter em conta que os argumentos por
ela trazidos não são suficientes para se confrontarem com a fundamentação do
decisum.
Alega a Apelante que a D. Magistrada de 1º grau “impressionouse com a tecnologia”, quando é inequívoco, tal como consta do teor da sentença, que o
sistema eletrônico de controle de frequência é, sim, superior ao anteriormente existente,
justamente por estar mais apto a realizar registros mais precisos e, portanto, menos
passíveis de burlados ou contornados.
Não há dúvida, portanto, quanto à superioridade do ponto
eletrônico em relação aos registros manuais de horários, cabendo-se ressaltar, ainda,
que em suas razões de apelação a Apelada não foi capaz de comprovar que o sistema
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anterior de controle seria superior, não tendo sua argumentação sido suficiente para
rebater a fundamentação da sentença ora discutida.
É mister salientar, ainda, que, como bem abordado pela D.
Magistrada de 1º grau, a rotina de trabalho dos advogados/procuradores da
Universidade não sofreu nenhuma grave alteração em seus moldes, nem tampouco
prejuízo, de maneira que o trabalho a ser realizado permanece sendo o mesmo e no
mesmo formato de antes da instalação do sistema eletrônico de controle de frequência.
Não se sustentam, portanto, as pretensões da Apelante de que o
controle de jornada seria inconveniente à função de advogado, uma vez que a maneira
como suas atividades devem ser desempenhadas permanecem inalteradas com o
advento do ponto eletrônico, devendo a jornada de trabalho ser cumprida integralmente,
nos mesmos moldes como já era feito anteriormente.
Pretende a Apelante, ainda, que seja levada em consideração a
por ela alegada vinculação da Procuradoria da Universidade de São Paulo à
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, objetivando, com isso, que seja adotado
para os procuradores da Universidade regime de controle de frequência semelhante ao
adotado na PGE.
No entanto, não há que se falar em incompatibilidade entre o
sistema de controle de frequência de jornada dos procuradores e advogados da USP e
servidores similares integrantes da PGE, uma vez que não existe subordinação da
procuradoria da Universidade à PGE, sendo facultado àquela controlar a frequência de
seus servidores da maneira que melhor lhe aprouver.
Com efeito, a r. sentença foi enfática ao declarar a nãosubordinação da Procuradoria da USP à PGE, de tal sorte que os argumentos
apresentados em contrário também não satisfazem a intenção de rebater esse tópico.
Salientou a D. Magistrada que “O artigo 101, e parágrafo único,
da Constituição do Estado de São Paulo, estabelece a vinculação das procuradorias
das autarquias e demais entes da administração direta e indireta à Procuradoria Geral
do Estado apenas para fins de atuação uniforme e coordenada, e que as atividades
de

representação

judicial,

consultoria

e

assessoramento

jurídico

das

universidades públicas estaduais podem ser realizadas ou supervisionadas total
ou parcialmente à PGE, desde que regulamentado por convênios.”
Assim sendo, resta clara a impossibilidade de que se veja a
Universidade de São Paulo obrigada a adotar o mesmo regime de controle de jornada
de seus advogados e procuradores nos mesmos moldes que faz a Procuradoria Geral
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do Estado, visto não haver, como bem destacado pela D. Magistrada, nenhuma espécie
de subordinação da USP para com a PGE.
Patente, desta feita, a carência do argumento da Apelante
quando invoca o regime praticado na PGE, na tentativa de combater o teor da decisão
que declarou perfeito o ato coator que instaurou o sistema de ponto eletrônico para o
controle de jornada dos advogados/procuradores da Universidade de São Paulo.
Assim sendo, demonstrado que os argumentos trazidos pela
Apelante em suas razões de apelação são inócuos a combater o teor da decisão
atacada, resta claro que a r. sentença merece ser mantida incólume em todo seu teor,
sendo, por conseguinte, rejeitada a pretensão da Apelante em ver ineficaz a Portaria
CODAGE nº 658.
III.

DA INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÕES ÁS PRERROGATIVAS

Convém ainda esclarecer que a implantação do controle de
jornada por meio eletrônico de identificação não viola qualquer garantia ou prerrogativa
dos advogados.

Com o máximo respeito à categoria, que é de suma importância
não apenas para a Apelada mas também para o próprio funcionamento das instituições
democráticas,

a

nova

rotina

não

resulta

em

um

apequenamento

dos

advogados/procuradores, mas antes os valoriza com um sistema mais prático,
transparente e seguro para demonstração de cumprimento adequado da carga horária
pela qual são remunerados.
Como já se manifestou a autoridade aqui Impetrada em outra
ocasião1,

inúmeras

outras

profissões

envolvem

a

realização

de

atividades

predominantemente intelectuais, sem que se questione a compatibilidade de tal com o
controle de jornada. Servem como exemplos as atividades realizadas por médicos,
engenheiros, arquitetos, contadores e mesmo pesquisadores, habituados à gestão de
projetos por meio da diagramação de carga horária específica e detalhada, podendo
ainda falar-se nos advogados que atuam na iniciativa privada, habituados a controle
rígido da carga horária trabalhada.
Deve ser ressaltado que a carga horária a ser refletida por meio
dos relatórios mensais alimentados pela leitura biométrica da presença não pode
1

Resposta aos Ofícios encaminhados pelo Impetrado SINDIPROESP – Fls. 42.
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corresponder

a

algo

muito

diverso

do

que

já

era

cumprido

pelos

advogados/procuradores antes da implementação do ponto eletrônico. A carga horária
de trabalho permanece a mesma, e apenas a forma de justificação e leitura dos dados
foi otimizada, como foi melhorada a transparência na gestão dessas informações. A
carga horária pela qual os advogados/procuradores foram contratados permanece
suficiente ao cumprimento de suas funções, assim como os mecanismos de
compensação e variação da jornada são suficientes a fazerem frente a situações
extraordinárias, como detalhadamente previsto pela Portaria CODAGE nº 658 de
13.10.2016.
Não

há,

pois,

no

trabalho

desenvolvido

pelos

advogados/procuradores, uma “natureza” ou “índole intelectual” que o torne
incompatível, primeiro, com uma jornada semanal de 40 horas e, segundo, com
instrumentos mais seguros de registro da frequência. Toda flexibilidade necessária à
qualidade que a Procuradoria da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO reiteradamente tem
comprovado ter é plenamente compatível com a jornada que, inclusive, justifica a
remuneração, e que pode ser alterada conforme a necessidade do serviço, nos termos
da Portaria CODAGE nº 658 de 13.10.2016.
A fim de comprovar a adequação do sistema eletrônico à
realidade da jornada dos advogados/procuradores da Universidade, a Apelada
apresetou 5 exemplos de espelhos de ponto realizados por Procuradores no período de
21.11.2016 a 20.12.2016 (Doc. 11 anexo a minuta de informações). Neles, afigura-se
facilmente verificável que inexiste o chamado “regime de confinamento” alegado pela
Apelante, pois qualquer trabalho externo ao edifício em que situada a sede da
Procuradoria pode ser informado no sistema eletrônico sem a menor dificuldade. Assim,
no caso de audiências, basta que o Procurador informe no sistema ter havido “Trabalho
externo à USP”. Da mesma forma, havendo participação do Procurador em alguma
reunião de trabalho interna à Universidade, mas externa à Procuradoria, o lançamento
da informação “Trabalho em Outra Unidade / Campus” é suficiente para normalizar sua
frequência.
Inexiste, portanto, prejuízo algum ao exercício profissional dos
advogados/procuradores da Universidade em decorrência da implantação do controle
de ponto eletrônico.
Ademais, não há violação ao princípio da eficiência, insculpido
no caput art. 37 da Carga Magna, até porque o Apelante não trouxe prova concreta do
comprometimento do rendimento dos advogados/procuradores pelos simples fatos de
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terem de passar a maior parte do tempo dentro da instituição, tempo esse que é
pressuposto do contrato de trabalho ou da relação estatutária, conforme seja o caso. A
flexibilidade, em órgãos públicos, muita vez dá oportunidade à má fiscalização dos
recursos humanos, de modo que a medida questionada vem em socorro dessa
exigência, de nítido interesse público, no sentido de que haja um controle mais efetivo
dos recursos empregados na contratação de pessoal.
Se, na Universidade como um todo, a implantação da rotina
permitir um aproveitamento maior do tempo aplicado nas funções em que cada servidor
está investido, aí é que será o princípio da eficiência adequadamente cumprido,
confiando a Universidade Apelada no exemplo positivo e educativo que sua
Procuradoria tem a dar tanto no quesito seriedade quanto, e principalmente, no quesito
eficiência.
Além disso, caso algum advogado/procurador não tivesse ou
não tenha condições de cumprir com a jornada semanal contratualmente definida de 40
horas semanais (o que, lembre-se, constou inclusive de previsão editalícia quando do
concurso público por eles prestado – Doc. 12), é possível a adesão ao Programa de
Incentivo à Redução de Jornada instituído pela Universidade recentemente (Doc. 13 –
Resolução USP nº 7.238/2016).
Se tivessem aderido a referido Programa, sua jornada semanal
seria reduzida, com redução proporcional de seus vencimentos. O que não se pode
admitir, em respeito ao princípio da moralidade administrativa, é o estabelecimento de
uma vedação a que o gestor instale um sistema capaz de evitar situações atípicas,
como servidores que recebam vencimentos fixados em 40 horas semanais
apresentando trabalho efetivo inferior a essa carga horária.
De se dizer, ademais, que não se afigura presente qualquer
ameaça ao que dispõem os artigos o art. 3º, § 1º, c/c art. 7º, I, e 18, todos da Lei
Federal nº 8.906/94 (Estatuto do Advogado), cotejados com disciplina constitucional da
advocacia (CF, art. 133). As procuradorias, é bem certo, exercem atividades de
advocacia e estão sujeitas à disciplina do Estatuto da Advocacia (Lei Federal 8.906/94).
Por outro lado, a imposição de um dever decorrente da relação de trabalho – o de
informar com fidedignidade a frequência e os horários – não importa em limitação à
liberdade de exercício da profissão, nos termos do que dispõe o inciso I do art. 7º do
Estatuto da Advocacia. Tanto serve ao empregador, que pode assim fiscalizar a
aplicação do tempo dos seus trabalhadores e o rendimento, como serve aos próprios
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trabalhadores, que têm na documentação do seu horário importante arma contra o
abuso em que consiste a prática de jornadas extensas e que não são remuneradas.
Nesse mesmo sentido é que o próprio artigo 18 da Lei 8.906/94
dispõe que a relação de trabalho não desvirtua ou compromete a isenção técnica e a
independência profissional.
No que toca aos precedentes jurisprudenciais, importa ressaltar
que as decisões colegiadas mais recentes superaram há muito o entendimento
apresentado na peça inicial. Para consistente, mais moderna e já repetitiva maioria, o
controle de horário por meio de registro eletrônico de frequência não constitui
ilegalidade ou abuso de poder, nem atenta contra as prerrogativas da categoria, como
se pode exemplificar por meio da transcrição de ementas dos Tribunais Regionais
Federais da 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Regiões, transcritas na sequência:
ADMINISTRATIVO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. CONTROLE DE
FREQÜÊNCIA POR MEIO DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO.
1. Não consubstancia ilegalidade ou abuso de poder deliberação
administrativa sobre a fiscalização de cumprimento da jornada de
trabalho a que estão submetidos os servidores do Poder
Executivo, inclusive procuradores autárquicos, por meio de
controle eletrônico de ponto. 2. Remessa oficial provida.
(TRF 1ª Região, Segunda Turma Suplementar. REMESSA EX
OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2000.01.00.027994-8.
Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.)
2
V.U. DJ DATA:16/09/2005 PAGINA:202)
ADMINISTRATIVO. PROCURADORES AUTÁRQUICOS. INCRA.
CONTROLE ELETRÔNICO DE FREQÜÊNCIA.LEGALIDADE. - O
controle eletrônico do ponto dos servidores da Administração
Pública tem respaldo no art. 1º do Decreto nº 1.867/96. - O
exercício de cargo público sem qualquer controle de freqüência,
ainda que por longo período de tempo, não gera direito adquirido
à permanência da situação para o seu titular. - O art. 13 da Lei nº
8.112/90 é inaplicável à espécie, posto que o controle eletrônico de
assiduidade e pontualidade, que se insere no âmbito do exercício
do poder hierárquico, não pode ser havido como modificação
unilateral das condições de trabalho do servidor público, cuja
relação com a Administração não se encontra regida pela CLT e
sim por estatuto próprio. - Apelação improvida. Sentença
confirmada.
(TRF 2ª Região, AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA - 23659, Processo: 9802414115, UF: RJ, Orgão
2

Exatamente no mesmo sentido, v., também do TRF-1ª Região, os seguintes julgados:
- AMS 0000337-09.2000.4.01.3400 / DF, Rel. JUIZ FEDERAL MIGUEL ÂNGELO DE ALVARENGA
LOPES (CONV.), SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR (INATIVA), DJ p.69 de 09/06/2005;
- REO 0014724-15.1998.4.01.0000 / PI, Rel. JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA
LOPES (CONV.), SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR (INATIVA), DJ p.P.117 de 15/04/2004;
- AMS 0008465-79.2000.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA
ALVES, SEGUNDA TURMA, DJ p.142 de 25/11/2002.
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Julgador: SEGUNDA TURMA, Relatora: Desembargadora Federal
NIZETE LOBATO CARMO, Data Decisão: 02/06/1999,
Data
Publicação: 25/11/1999)
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR
MUNICIPAL. CONTROLE DE JORNADA. DECRETO MUNICIPAL.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. O controle da
jornada de trabalho dos agentes públicos pelo Município decorre
dos poderes hierárquico e regulamentar inerentes à
Administração Pública, bem como da autonomia que lhe é
garantida pela Constituição Federal quanto à organização de seu
quadro funcional, nos termos do artigo 39, parágrafos 1º e 6º da
CRFB; . A independência funcional não pode justificar prejuízo ao
interesse público e ao princípio da isonomia em relação aos
demais servidores regidos pelo mesmo regime.
(TRF4 5012077-22.2015.404.7003, QUARTA TURMA, Relator
CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em
3
02/09/2016)
ADMINISTRATIVO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. CONTROLE DE
FREQÜÊNCIA
POR
MEIO
DE
PONTO
ELETRÔNICO.
POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. Precedentes desta
Corte.
1. Não há ilegalidade ou abuso no ato administrativo que
disciplina o controle de freqüência dos procuradores autárquicos
por meio de ponto eletrônico, uma vez que tal controle não impede
e exercício de atribuições fora do recinto da repartição, estando
esse entendimento em consonância com o disposto no art. 1º do
Decreto 1.867/96 e no parágrafo 7º do art. 6º do Decreto 1.590/95;
2. Precedentes desta Corte;
3. Apelação improvida.
(TRF 5ª Região, PROCESSO: 08072570820144058300, AC/PE,
DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA
4
FILHO (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 30/03/2016)

3

Exatamente no mesmo sentido, v., também do TRF-4ª Região, os seguintes julgados:
- TRF4, AC 5046182-34.2015.404.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH
TESSLER, juntado aos autos em 05/05/2016;
- TRF4, APELREEX 5035634-81.2014.404.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE
BARTH TESSLER, juntado aos autos em 04/03/2016.
4
Exatamente no mesmo sentido, v., também do TRF-5ª Região, os seguintes julgados:
- PROCESSO: 08053194620144050000, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO
MOREIRA, Quarta Turma, JULGAMENTO: 03/03/2015;
- PROCESSO: 200084000119984, AMS78920/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO
WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO (CONVOCADO), Segunda Turma, JULGAMENTO: 28/05/2002,
PUBLICAÇÃO: DJ 21/02/2003 - Página 551;
- PROCESSO: 200005000420775, AMS73541/PB, DESEMBARGADORA FEDERAL MARGARIDA
CANTARELLI, Primeira Turma, JULGAMENTO: 06/06/2002, PUBLICAÇÃO: DJ 22/08/2002 - Página
1108;
- PROCESSO: 9905284591, AMS67642/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA
(CONVOCADO), Terceira Turma, JULGAMENTO: 11/04/2002, PUBLICAÇÃO: DJ 27/05/2002 - Página
404;
- PROCESSO: 9905315527, AMS67769/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL UBALDO ATAÍDE
CAVALCANTE, Primeira Turma, JULGAMENTO: 16/12/1999, PUBLICAÇÃO: DJ 24/03/2000 - Página
637.
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De fato, inexiste fundamento legal ou mesmo constitucional que
permita a inferência de que a advocacia como um todo, assim como a classe de
advogados públicos ou procuradores, exige, por sua natureza, flexibilidade de horários,
até porque os profissionais representados pelo Apelante, ontem como hoje,
permanecem praticamente com a mesma flexibilidade, tendo apenas mudado a forma
como cada um vai informar o horário em que está presente na unidade de trabalho. E
tendo em vista que a ampla maioria desenvolve atividades dentro da Universidade de
São Paulo, a flexibilidade hoje permitida é mais que suficiente, nos termos da Portaria
CODAGE nº 658 de 13.10.2016, para que o mesmo nível de qualidade seja mantido.
A matéria chegou a ser monocraticamente decidida pelo
Supremo Tribunal Federal quando da análise do pedido de liminar formulado pelo
Estado de Minas Gerais nos autos da Suspensão de Segurança nº 4.717, que ainda
não veio a ser julgada pelo plenário da Corte. Na ocasião, o eminente Ministro Joaquim
Barbosa, então Presidente da Suprema Corte, reconheceu a validade da instituição do
controle eletrônico de ponto, tecendo na oportunidade as seguintes considerações:
“Em regra, deve-se resguardar a autonomia da
Administração para fixar as regras atinentes ao cumprimento da
fornada de trabalho, em conformidade com a legislação aplicável.
O exercício da jurisdição, nestes casos, deve atentar para a
preservação a autonomia do administrador, o qual deve poder
alterar a rotina interna das instituições, sem que isto resulte,
necessariamente, violação de direitos individuais e ou coletivos.
No caso concreto, é preciso sopesar a afirmação, constante
da sentença impugnada, de que a ordem de serviço 53/2011
compromete a independência funcional. Nesse ponto, um dos
fundamentos da compreensão adotada no ato judicial encontra-se
na circunstância de que os procuradores do Estado de Minas
Gerais estão autorizados a exercer atividade privada. Leio (p. 2627 da sentença).
(...)
Na tensão entre esses dois polos da atividade do procurador
de estado, parece-me que o ato judicial impugnado concedeu
indevido peso à execução de atividades privadas por servidor
público.
A independência funcional parece cumprir a função de
justificar o tempo exigido para o desempenho da atividade
privada.
O prejuízo ao interesse público afigura-me, portanto,
evidente.
Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos
da sentença impugnada até o trânsito em julgado do processo.”
(SS 4.717, Rel. Min. Joaquim Barbosa. DJE nº 158, divulgado em
13/08/2013)
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Não há, portanto, qualquer ilegalidade na decisão administrativa
tomada pela UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO para fins de administração de seu
pessoal. Com efeito, não se encontra visível violação de direito líquido e certo a ser
resguardado por meio do presente mandado de segurança, em razão do que roga a
Apelada, mui respeitosamente, seja o apelo improvido.
IV.

DA ATUAÇÃO DO MPF E DO CONTROLE SOCIAL DA JORNADA DE
TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS
Finalmente, mostra-se necessário mencionar, no tema do

controle de jornada de servidores públicos, um recente movimento que vem crescendo
no que tange à atuação do Ministério Público Federal.vMesmo que até o presente
momento não se tenha verificado referida atuação especificamente quanto a
procuradores, insta notar que o Parquet vem a cada dia exigindo maior fiscalização do
cumprimento de jornada dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde
(SUS).
Conforme notícia veiculada em 29.09.2016 (Doc. 14), o MPF
vem enviando recomendações a todos os hospitais que recebem verbas do SUS para
exigir que implantem o controle eletrônico de ponto e publiquem na internet o
cumprimento da jornada de todos os seus profissionais.
Trata-se de uma ação nacional, já tendo havido a expedição de
centenas de recomendações, e os entes que deixam de atender a tais recomendações
vêm sendo acionados judicialmente pelo MPF.
O próprio Hospital Universitário da USP recebeu recomendação
no âmbito dessa atuação e está adotando as medidas necessárias para seu
atendimento.
Como destacado na notícia do próprio MPF, quer-se que “a
transparência da gestão pública, que é proposta por essa ação nacional, leve a
população a ajudar o Ministério Público a fiscalizar os casos em que ainda existem
distorções. Com o tempo, nós esperamos que esse tipo de coisa não aconteça mais”.
No mesmo sentido dessa atuação nacional do MPF, o Parquet
vem propondo até mesmo ações por improbidade administrativa face a servidores
públicos que descumprem sistematicamente sua jornada de trabalho, como noticiado
em 09.01.2017 (Doc. 15).
Não se podem ignorar, portanto, os reflexos desse tipo de
atuação do MPF em todo o funcionalismo público.
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V.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, restando demonstrada a insubsistência dos
argumentos lançados no apelo, pugna a Apelada pelo recebimento das contrarrazões e,
após seu devido processamento, seja o recurso improvido, mantendo-se a r. sentença a
quo em todos os seus termos.
São os termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 30 de agosto de 2017.
MARCOS FELIPE DE A. OLIVEIRA

ALOYSIO VILARINO DOS SANTOS

OAB/SP 304.653

OAB/SP nº 126.060

Procurador da Universidade

Procurador da Universidade
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CERTIDÃO
Processo Digital n°:

1000117-19.2017.8.26.0053

Classe – Assunto:

Mandado de Segurança Coletivo - Garantias Constitucionais

Requerente:

Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das
Universidades Públicas do Estado de São Paulo
Coordenador de Administração Geral da Usp e outro

Requerido:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta demanda não constam mídias para serem
remetidas.

REMESSA

Faço remessa destes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito
Público, complexo Ipiranga, sala 38.

Nada Mais. São Paulo, 29 de setembro de 2017. Eu, ___, Rafael José De
Castro, Escrevente Técnico Judiciário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL JOSE DE CASTRO, liberado nos autos em 29/09/2017 às 17:47 .
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Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das
Fundações e das Universidades Públicas de SPSINDIPROESP
Universidade de Sao Paulo - USP
Antonio Carlos Villen
10ª Câmara de Direito Público

Apelação nº 1000117-19.2017.8.26.0053 .
Entrado em: 29/09/2017
Tipo da Distribuição: Prevenção ao Magistrado
Impedimento: Magistrados impedidos Não informado
Observação: 2011508-16.2017.8.26.0000
O presente processo foi distribuído nesta data, por processamento eletrônico, conforme
descrito abaixo:
RELATOR: Des. Antonio Carlos Villen
ÓRGÃO JULGADOR: 10ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
São Paulo, 09/10/2017 09:44:13.
Carla Fernanda Ferreira Navarro Vo
Supervisor(a) do Serviço
CONCLUSÃO
Faço estes autos conclusos ao Des. Antonio Carlos Villen.
São Paulo, 9 de outubro de 2017.
Carla Fernanda Ferreira Navarro Vo
Supervisor(a) do Serviço
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TERMO DE JUNTADA AUTOMÁTICA
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Classe Assunto:
Apelante:

Apelado:

1000117-19.2017.8.26.0053
Apelação - Atos Administrativos
Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das
Fundações e das Universidades Públicas de SPSINDIPROESP
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Junta-se a estes autos a petição protocolada que segue.

São Paulo, 12 de outubro de 2017.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR ANTONIO
CARLOS VILLEN DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.

PROCESSO Nº 1000117-19.2017.8.26.0053

O SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS
AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO – já qualificado na inicial, por suas advogadas, nos autos do MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO impetrado contra atos de imposição de ponto biométrico aos
Procuradores/Advogados

da

Universidade

de

São

Paulo,

praticados

pelo

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA USP, Prof. Dr. MARCELO DOTTORI e
pelo Magnífico REITOR DA USP, Prof. Dr. MARCO ANTÔNIO ZAGO, vem a presença de
Vossa Excelência, se opor ao julgamento virtual da apelação, pois pretende sustentar
oralmente suas razões recursais.
Termos em que,
Pede Deferimento.
São Paulo, 11 de outubro de 2017.
MÉRCES DA SILVA NUNES
OAB/SP – 73.380
RENATA MANGUEIRA DE SOUZA
OAB/SP – 147.569
Rua Alberto de Oliveira, 79 – São Paulo – SP – CEP: 01333-040
Fone/Fax: (11) 3287.6311
www.silvanunes.adv.br
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DESPACHO

Apelação
Processo nº 1000117-19.2017.8.26.0053

Relator(a): Antonio Carlos Villen

Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público

À D. Procuradoria Geral de Justiça.

São Paulo, 31 de outubro de 2017.

Antonio Carlos Villen
Relator
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TERMO DE VISTA À PGJ
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Processo nº:
Classe:
Ação
Assunto:
Órgão Julgador
Relator
Partes:

Foro/Vara de origem:
Nº do processo na origem:

1000117-19.2017.8.26.0053
Apelação
Mandado de Segurança Coletivo
Atos Administrativos
10ª Câmara de Direito Público
Antonio Carlos Villen
é apelante SINDICATO DOS PROCURADORES DO
ESTADO, DAS AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E
DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE SPSINDIPROESP, é apelado UNIVERSIDADE DE SAO
PAULO - USP
Foro Fazenda Pública / Acidente Trabalho - 5ª Vara de
Fazenda Pública
1000117-19.2017.8.26.0053

São Paulo, 9 de novembro de 2017.
Exmo(a) Senhor(a),
Fica aberta vista à Douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer, ficando
ciente de que a íntegra dos autos do processo eletrônico encontra-se disponível no
endereço http://esaj.tjsp.Jus.br.

Ronaldo Cosmo Da Silva
Escrevente-Chefe
da SJ 4.5.1 - Serv. de Proces. da 10ª Câmara de Dir. Público

Exmo(a). Senhor(a) Dr(a). Procurador(a) de Justiça.
RUA RIACHUELO, 115 – SALA 417
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Apelação nº 1000117-19.2017.8.26.0053
Apelante: Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações
e

das

Universidades

Públicas

do

Estado

de

São

Paulo

-

SINDIPROESP
Apelado: Universidade de São Paulo - USP

EGRÉGIO TRIBUNAL
COLENDA CÂMARA

Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Procuradores
do Estado, das Autarquias, das Fundações e das Universidades Públicas do
Estado de São Paulo – SINDIPROESP (fls. 293/303) contra a r. sentença de fls.
271/278 proferida pela MM. Juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que,
nos autos do mandado de segurança que a ora apelante impetra contra ato
praticado pelo Coordenador de Administração Geral da USP e pelo Reitor da
Universidade de São Paulo (ora apelados), julgou improcedente a demanda,
denegando a segurança pleiteada, por meio da qual se visa à obtenção de
provimento jurisdicional que torne ineficaz, relativamente aos advogados da USP,
as disposições concernentes ao ponto eletrônico, mediante controle biométrico,
estabelecidas na Portaria CODAGE-658 ou por outros instrumentos normativos,
pretendendo-se, ainda, que a aferição da frequência e o controle das atividades
exercidas por estes profissionais continue a ser feito nos mesmos moldes em que
era realizado antes da implantação do novo sistema.

1
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Ao sentenciar o feito (fls. 271/278), a magistrada de piso entendeu
pela inexistência de ato coator passível de cassação. Registrou que os
Procuradores da USP seriam servidores públicos civis em sentido estrito, não
podendo ser equiparados a agentes políticos. Argumentou que os Procuradores
da USP já estavam sujeitos à controle de frequência, mediante sistema mais
flexível que permitia imprecisões e até mesmo inclusão de informações
inverídicas. Ponderou que, com a adoção do controle eletrônico de ponto, o
controle da frequência teria se tornado absolutamente preciso, viabilizando maior
transparência, coadunando-se perfeitamente com o princípio eficiência. Pontuou
que “(...) o sistema de registro eletrônico/biométrico de ponto prevê mecanismos para o
registro adequado de jornada cumprida integral ou parcialmente fora do ambiente de
trabalho (arts. 6º e 7º), bem como compensações, excedentes, atrasos e variações de
horário, com possibilidade de acordo individual de compensações coma chefia
respectiva”, registrando, ainda, que “(...) não se trata (...) de um sistema engessado,
incompatível com o exercício da advocacia pública, eis que todas as hipóteses em que o
procurador exerce as suas funções fora do ambiente da Universidade podem ser
adequadamente registradas no sistema eletrônico, e justificadas/abonadas pela chefia
respectiva”.

Asseverou

inexistir

qualquer

prejuízo

ao

trabalho

intelectual

desenvolvido, nem mesmo ao livre exercício da advocacia pública e, por assim
dizer, à defesa dos interesses da USP. Afirmou que julgados mais recentes do
que aqueles informados na inicial, proferidos pelos mesmos Tribunais Regionais
Federais,

concluíram

pela

possibilidade

de

controle

de

frequência

de

procuradores autárquicos por meio de ponto eletrônico, aduzindo inexistir
qualquer submissão administrativa, institucional, hierárquica ou disciplinar da
Procuradoria da USP à PGE, lembrando que a previsão do art. 101 e parágrafo
único

da

Constituição

do

Estado

de

São
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Paulo prevê a possibilidade de uma vinculação “(...) apenas para fins de atuação
uniforme e coordenada, e que as atividades de representação judicial, consultoria e
assessoramente (sic) jurídico das universidades públicas estaduais podem ser realizadas
ou supervisionadas total ou parcialmente à PGE, desde que regulamentado por
convênios”. Assinalou que, ao contrário, os Procuradores da USP possuem vínculo

empregatício e regime jurídico próprios, sendo a carreira absolutamente
independente da PGE. Por tudo isso, concluiu pela denegação da segurança.

Irresignado, apela o sindicato impetrante (fls. 293/303), aduzindo
que em nenhum momento, na inicial, sugeriu que haveria submissão hierárquica
ou disciplinar da Procuradoria da USP relativamente à PGE, argumentando que o
que se demonstrou, nos autos, é que as instituições da advocacia pública, tanto
no âmbito da União Federal, quanto no do Estado de São Paulo, “ (...) regram o
controle de frequência de seus procuradores sem recurso a biometria, antes pautando-se
por critérios de produtividade”. Afirma que também o Tribunal de Justiça de São

Paulo dispensou os analistas judiciários do chamado “registro de ponto
biométrico”, citando outros órgãos do Judiciário e também do Legislativo que
teriam adotado previsão semelhante. Entende que o controle eletrônico de
frequência se afigura incompatível com as atividades dos advogados públicos,
dada a natureza intelectual do trabalho por eles desempenhado, exigindo-se, a
seu ver, flexibilidade nos horários de entrada e saída do ambiente de trabalho.
Defende que em situações como a dos autos “(...) deve-se controlar o trabalho, não o
horário, mormente no momento atual do exercício da advocacia, altamente informatizado,
com a introdução do processo judicial eletrônico – que, não por acaso, dilarga o horário
de expediente para apresentação de peças. Pouco importa data, hora e local, importa o
trabalho”. Pontua que “(...) na organização estadual, a Procuradoria da USP é tratada
como corpo próprio. Nem por isso, porém, se há de admitir que, costeando-se o princípio
da unicidade, seus integrantes não gozem, em tema de controle de frequência, de
tratamento

parelho

ao

3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por HAMILTON ALONSO JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 29/11/2017 às 18:10 , sob o número WPRO17009774781.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000117-19.2017.8.26.0053 e código 7493E02.

fls. 330

dispensado aos Procuradores do Estado: estes e aqueles desempenham a mesma
atividade-fim, qual seja a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, na
Administração Direta e na autarquia USP –Universidade de São Paulo (CF/88, art. 5º, II)”.

Citando o disposto na Súmula 09 do Conselho Federal da OAB (“ O controle de
ponto é incompatível com as atividades do Advogado Público, cuja atividade intelectual
exige flexibilidade de horário”), requer, a final, o provimento do apelo, reformando-se

a r. sentença recorrida para o fim de concessão da segurança, “ (...) determinandose a inaplicabilidade do controle biométrico de frequência aos Procuradores da USP”.

Em contrarrazões (fls. 308/320), a USP afirma que a alteração do
controle de frequência dos servidores públicos da universidade, aí incluídos os
seus procuradores, teve por propósito a uniformização do sistema de ponto
eletrônico,

não

implicando,

segundo

sustenta,

qualquer

espécie

de

constrangimento aos advogados públicos, tampouco prejuízo à qualidade do
trabalho por eles desempenhado. Argumenta que a mudança realizada não
introduziu o controle de jornada para os procuradores / advogados, o qual já
existia, tendo havido, portanto, mera modificação da forma como é feito esse
controle. Defende a eficiência do novo método de controle de frequência, o qual
seria mais preciso que o anterior, realizado manualmente. Registra que “ (...) não
há que se falar em incompatibilidade entre o sistema de controle de frequência de
jornada dos procuradores e advogados da USP e servidores similares integrantes da
PGE, uma vez que não existe subordinação da procuradoria da Universidade à PGE,
sendo facultado àquela controlar a frequência de seus servidores da maneira que melhor
lhe aprouver”, daí porque afirma que não pode ser “(...) obrigada a adotar o mesmo
regime de controle de jornada de seus advogados e procuradores nos mesmos moldes
que faz a Procuradoria Geral do Estado”. Argumenta que a implantação do controle

eletrônico da jornada de trabalhos dos advogados da USP não lhes afronta
nenhuma garantia ou prerrogativa, lembrando que outras profissões existem em
que

também

se

desempenham

atividades

manifestamente
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intelectuais, não havendo, nestes casos, qualquer questionamento quanto à
compatibilidade do controle eletrônico de frequência desses profissionais, citando,
como exemplo, as atividades de “(...) médicos, engenheiros, arquitetos, contadores e
mesmo pesquisadores (...)”, além dos próprios advogados que atuam na iniciativa

privada. Pontua que a Portaria CODAGE nº 658/2016, impugnada por meio do
presente mandamus, já prevê situações extraordinárias em que se justifica a
flexibilização do controle eletrônico do ponto, todas conformes à necessidade do
serviço. Registra que documentos que instruíram às informações prestadas
nestes autos evidenciam que inexiste qualquer regime de confinamento, de sorte
que “(...) qualquer trabalho externo ao edifício em que situada a sede da Procuradoria
pode ser informado no sistema eletrônico sem a menor dificuldade (...)”. Por tudo isso,

insiste que não há qualquer prejuízo ao desempenho da atividade dos
procuradores da USP, enfatizando que a medida atende ao princípio da eficiência
estampado no caput do art. 37 da CF. Enfatiza que, caso algum procurador da
USP não tenha condições de cumprir a jornada semanal de trabalho de 40 horas,
mostra-se viável a adesão ao Programa de Incentivo à Redução de Jornada
instituído pela Resolução nº 7.238/2016, havendo correspondente redução dos
vencimentos percebidos. Salienta que “(...) a imposição de um dever decorrente da
relação de trabalho – o de informar com fidedignidade a frequência e os horários – não
importa em limitação à liberdade de exercício da profissão, nos termos do que dispõe o
inciso I do art. 7º do Estatuto da Advocacia (...)”, consignando, ainda, que o art. 18 da

Lei nº 8.906/94 estabelece que “(...) a relação de trabalho não desvirtua ou
compromete a isenção técnica e a independência profissional (...)”. Traz precedentes

jurisprudenciais que confirmariam a tese da ausência de ilegalidade ou abuso de
poder no tocante ao estabelecimento de controle eletrônico de frequência dos
advogados públicos. Ao final, pugna pelo não provimento apelo, com manutenção
da r. sentença denegatória da segurança.

É o breve relatório.
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LEGITMIDADE DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA
CONDIÇÃO DE CUSTOS LEGIS

Inicialmente, insta tecer breves comentários acerca da legitimidade
da atuação do Ministério Público, como custos legis, na presente demanda.

Nesse contexto, data maxima venia do sempre respeitável
entendimento esposado pelo DD. Promotor de Justiça oficiante em primeiro grau
por meio da manifestação ofertada às fls. 221/222, dele ousamos discordar,
parecendo-nos mesmo que a hipótese dos autos reclama a atuação do órgão
ministerial como fiscal da ordem jurídica. Explico.

Não se nega a aparência de que o direito invocado nesta ação
mandamental esteja no campo da análise de ato administrativo a cuidar de
interesse público secundário, circunscrito à Administração Pública e não o
interesse público primário. Porém, não podemos olvidar que as questões aqui
tratadas não se encerram em si mesmas, projetando-se, isto sim, para além da
discussão da sujeição, ou não, dos Procuradores da USP ao controle biométrico
de ponto recentemente implantado pela Universidade recorrida. Em verdade,
parece-nos flagrante o interesse público (primário e secundário) de que se reveste
o substrato fático da matéria discutida no presente mandamus, justificando a
intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso I, do NCPC1.

1

Novo Código de Processo Civil:
Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal
da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que
envolvam:
I – interesse público ou social;
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Ora, o controle eletrônico de frequência dos Procuradores da USP
pode eventualmente vir a indicar a ausência de cumprimento integral, por algum
desses profissionais, da jornada semanal de trabalho, que hoje totaliza 40
horas/semana, conforme expressamente previsto no edital de convocação para
processo seletivo da categoria (Edital de Seleção RH nº 70/2002 – fls. 203/204).
Note-se que esta preocupação veio inclusive estampada nas contrarrazões da
Universidade apelada, que expressamente consignou: “(...) O que não se pode
admitir, em respeito ao princípio da moralidade administrativa, é o estabelecimento de
uma vedação a que o gestor instale um sistema capaz de evitar situações atípicas, como
servidores que recebam vencimentos fixados em 40 horas semanais apresentando
trabalho efetivo inferior a essa carga horária” (fls. 315).

Assim, existe prestação de serviço público de grande interesse da
população, bem como análise sob o ângulo da incidência e eventual
descumprimento dos Princípios da Legalidade, Moralidade Pública e Eficiência
(art. 37, CF). Mais: acaso se verifiquem situações como a acima descrita, a
questão poderá vir a ensejar a análise do caso no âmbito da Lei nº 8.429/922.

Nesse contexto, existindo correspondência do presente caso com o
perfil institucional previsto na Constituição Federal (arts. 127 e 129), entendemos
recomendável a intervenção ministerial – o que, aliás, é a regra legal, nos termos
do preconizado no artigo 12 da Lei Federal nº 12.016, de 07 de agosto de 2009.

(...)
2
Lei nº 8.429/92:
Art. 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades
mencionadas no artigo anterior.
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Feitos estes esclarecimentos, passemos à análise das questões
jurídicas que envolvem o caso concreto.

PRELIMINARMENTE - INADEQUAÇÃO

DA VIA ELEITA –

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Cumpre ainda ressaltar que existe ausência de interesse de agir por
inadequação da via eleita, na medida em que não verificado o direito líquido e
certo a que faz praça a Lei nº 12.016/09, inexiste interesse de agir na modalidade
adequação do remédio jurídico.

Pois bem. O mandado de segurança é remédio constitucional
previsto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei
nº 12.016/2009. Trata-se de ação de natureza sumária, indicada para a defesa de
direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de
autoridade, direito este que deve ser comprovado de plano pelo impetrante por
ocasião do ajuizamento da demanda, não se permitindo dilação probatória.

Com efeito, para que o impetrante tenha êxito em sede de mandado
de segurança, é imprescindível que ele traga aos autos as provas pré-constituídas
necessárias a demonstrar a existência de seu direito líquido e certo. Dito de outro
modo: todos os fatos deverão estar documentalmente comprovados no momento
da impetração, de sorte que se mostra imperioso que a inicial venha
acompanhada de todos os elementos probatórios necessários ao exame das
alegações apresentadas na peça exordial.

8
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Não por outro motivo que a doutrina ensina que direito líquido e
certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração 3. É direito
comprovado de plano, devendo vir demonstrado na própria petição inicial.

No caso, a decisão da Reitoria da USP de promover o controle
biométrico de frequência de seus servidores públicos é matéria que vem
expressamente regulamentada em diversos atos normativos expedidos pela
Reitoria da Universidade, entre os quais destacamos a Portaria GR nº 6.709/2015
(fls. 123/125), alterada pela Portaria GR nº 6.720/2015 (fls. 127/128), e pela
Portaria CODAGE nº 658/2016 (fls. 162/165), sem nos olvidar do Manual de
Frequência de fls. 134/161.

De se ver, ainda, que os referidos textos normativos se aplicam aos
servidores públicos da USP em geral, aí incluídos os seus Procuradores, neles
inexistindo qualquer dispositivo que isente os advogados públicos – ou qualquer
outra categoria de servidor - total ou parcialmente do controle eletrônico de ponto
recentemente instituído pela Universidade apelada.

O que há, em verdade, é a previsão, já frisada pela r. sentença
recorrida, na própria Portaria nº 658/2016 (fls. 162/165), de “(...) mecanismos para o
registro adequado de jornada cumprida integral ou parcialmente fora do ambiente de
trabalho (arts. 6º e 7º), bem como compensações, excedentes, atrasos e variações de
horário, com possibilidade de acordo individual de compensações coma chefia
respectiva” (fls. 274), o que, entretanto, não se confunde com eventual isenção

deste ou daqueles servido quanto à submissão ao novo sistema adotado pela
recorrida.
3

Hely L. Meirelles.
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Dentro desse quadro, impossível entender pela existência de “direito
líquido e certo”, havendo, ao contrário, vinculação de todos os servidores da
apelada – aí inegavelmente incluídos os advogados / procuradores da USP – ao
novo regramento da Universidade apelada que prevê o controle biométrico de
frequência, estando, portanto a r. sentença totalmente respaldada pelo
ordenamento, nada nela sendo ilegal ou abusivo a ensejar correção, afinal como
estabelece nossa Constituição Federal, há necessidade de que o ato contra o
qual se impetra o mandado seja ilegal ou abusivo:

“Art. 5º, LXIX – Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder4 for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público.”

Sendo no mesmo sentido o artigo 1º da Lei Federal n. 12.016 de 07
de agosto de 2009, que prevê: “Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder5, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por qualquer autoridade, seja de que categoria
for e sejam quais forem as funções que exerça.”

E nada de ilegal ou abusivo existe quando se segue, à risca, o que
determina ato administrativo de caráter geral e abstrato, direcionado, sem
qualquer ressalvas, a todos os servidores públicos que mantém vínculo contratual
com a Universidade requerida.

4
5

Negrito nosso.
Negrito nosso.
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Assim, a falta visível do requisito de processamento do writ impede a
impetração, não sendo o caso do remédio jurídico aqui veiculado, nada
impedindo, entretanto, que o sindicato apelante, caso assim entenda, venha a
pleitear o alegado direito em sede própria.

De fato, tendo em vista que o sindicato apelante não logrou explicitar
devidamente pela prova documental trazida com a inicial em que medida os
Procuradores da USP deveriam estar isentos do controle eletrônico de frequência,
entendemos que esta circunstância revela que a sua demonstração deveria ter
sido feita por meio de instrução probatória, o que não apenas não se
coaduna com o procedimento do mandado de segurança, como também
evidencia a inexistência, in casu, de direito líquido e certo amparável por
este remédio constitucional. Tudo isso autoriza o decreto de extinção da ação
mandamental, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do
NCPC (correspondente ao art. 267, inciso IV, do CPC/1973).

A respeito, confiram-se os ensinamentos de MARIA SYLVIA
ZANELLA DI PIETRO:“No mandado de segurança, inexiste a fase de instrução, de
modo que, havendo dúvidas quanto às provas produzidas na inicial, o juiz
extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um pressuposto
básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito." (in Direito Administrativo, Editora Atlas,
13ª Edição, pág. 626)6

Em situações análogas a dos autos, o E. Superior Tribunal de
Justiça vem reiteradamente decidindo pela inadequação da via mandamental
6

Grifamos.
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sempre que houver necessidade de dilação probatória, posto que, nesta hipótese,
evidencia-se a inexistência de direito líquido e certo. Confiram-se as seguintes
ementas:

“ADMINISTRATIVO.

PROCESSUAL

CIVIL. CONCURSO

PÚBLICO.

EDUCAÇÃO

BÁSICA. MAGISTÉRIO. PROFESSOR. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS. VIA
MANDAMENTAL.

DILAÇÃO

PROBATÓRIA.

INCABÍVEL.

ALEGAÇÃO

DE

PRETERIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. INAPTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. PRECEDENTES.
(...)
3. Para que haja processamento, a via mandamental exige a comprovação cabal de
violação ao direito líquido e certo por meio de acervo documental pré-constituído,
sobre o qual não pode haver controvérsia fática, já que, em mandado de
segurança, não é cabível a dilação probatória.
4. Não há prova de contratação temporária apta à prejudicar diretamente a expectativa
de direito da recorrente, uma vez que tal comprovação exigiria a demonstração da
ocupação de função docente no polo de Pontes e Lacerda, no Município de Vila Bela da
Santíssima Trindade.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em não existindo a prova de preterição
por contratação temporária, deve ser denegada no mandado de segurança.
Precedentes: AgRg no RMS 41.952/TO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 28.5.2014; AgRg no RMS 43.089/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma

DJe 23.5.2014; RMS 44.475/BA, Rel. Ministro Mauro

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.2.2014.
Recurso ordinário improvido.” (STJ, 2ª TURMA, RMS 46771 / MT, Min. Rel. HUMBERTO
MARTINS, j. 25.11.2014, DJe 05.12.2014)7

7

Grifamos.
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“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO A PARTIR DA
EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. CUMULAÇÃO DE CARGOS
PERMITIDA

CONSTITUCIONALMENTE.

ISOLADAMENTE,

PARA

APLICAÇÃO

DO

CARGOS
TETO

CONSIDERADOS,

REMUNERATÓRIO.

NÃO

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ALEGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO.
1. A Primeira Seção desta Corte de Justiça sedimentou entendimento de que, "tratandose de cumulação legítima de cargos, a remuneração do servidor público não se submete
ao teto constitucional, devendo os cargos, para este fim, ser considerados isoladamente"
(RMS 33.134/DF).
2. Contudo, na hipótese, os recorrentes não lograram demonstrar a efetiva acumulação
de cargos, tampouco a redução de vencimentos pela incidência do teto constitucional, o
que levou o Tribunal a quo a denegar a segurança, por ausência de prova pré-constituída
do alegado direito líquido e certo.
3. O mandado de segurança é instrumento processual que demanda prova préconstituída de todas as afirmações formuladas, não cabendo, nessa via, dilação
probatória.
4. Recurso Ordinário a que se nega provimento.” (STJ, 2ª TURMA, RMS 40895 / TO, Rel.
Min. OG FERNANDES, j. 16.09.2014, DJe 26.09.2014)8

Por estes motivos, preliminarmente, opinamos pela extinção do
mandamus sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso VI, do Novo
Código de Processo Civil, sem prejuízo a que o sindicato apelante venha a
eventualmente deduzir sua pretensão em sede própria.

MÉRITO

8

Grifamos.
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Caso, entretanto, Vossas Excelências entendam por apreciar o
mérito, parece-nos mereça denegação a ordem.

Inicialmente registre-se tratarmos aqui de agentes públicos (não
agentes políticos) sujeitos a normas pré-estabelecidas que ao serem examinadas
não irradiam o direito que se alega existente. Estão, pois, jungidos às regras da
Administração Pública (autarquia). E esta pode escolher a melhor forma para o
exercício do serviço, evidentemente tendo como norte o interesse público.

Assim, a nosso sentir, a decisão de submissão dos servidores da
USP ao controle biométrico de frequência se encerra dentro da atividade
discricionária da Administração Pública, não cabendo a esta Procuradoria de
Justiça, ou mesmo ao Poder Judiciário, questionarem os critérios de conveniência
e oportunidade que levaram o Reitor da apelada a adotar o sistema de ponto
eletrônico. Até porque, mais adiante, caso eventualmente constatado que o
controle eletrônico de frequência não atendeu às expectativas (de produtividade,
verbi gratia), optando-se, de repente, pela implementação do home office ou de
qualquer outra forma de cumprimento da jornada de trabalho, nenhum obstáculo
haverá a esta deliberação, a qual, insista-se, é manifestação do poder
discricionário do administrador público, no caso, o Reitor da USP visando a
melhoria dos serviços prestados (Art. 37, CF – eficiência).

De fato, perquirir se o novo método de controle de frequência é o
mais adequado sobretudo no que concerne aos Procuradores da USP,
advogados públicos que inegavelmente exercem atividade predominantemente
intelectual, é matéria que, segundo entendemos, foge à nossa atribuição,
14
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havendo motivação no mínimo plausível da Reitoria da USP para a escolha do
registro eletrônico de ponto dos seus servidores.

De fato, segundo se infere das informações prestadas pelo Reitor da
USP (fls. 105/119), ora reiteradas em sede de contrarrazões (fls. 308/320), o novo
sistema de ponto teve por finalidade à padronização do registro de frequência da
totalidade dos servidores da Universidade, visando, inclusive, à maior
transparência das informações prestadas, à medida que, conforme sustenta, o
controle baseado na biometria se mostraria mais preciso que o anteriormente
adotado (manual), o qual permitiria burla pelos servidores eventualmente malintencionados. Note-se que a aludida motivação já se fazia presente desde a
Informação 048/2015 (fls. 122), não sendo, portanto, justificativa recente, criada
apenas para dar uma resposta ao pleito do sindicato apelante.

Parece-nos mesmo que, além da alegada transparência deste novo
controle de frequência, nada há que demonstre que ele eventualmente possa não
atender aos princípios da Administração Pública estampados no art. 37, caput, da
CF, notadamente o da eficiência. Ao contrário. Afinal, consoante expressamente
consignado pela r. sentença recorrida, “(...) o que se observa é uma maior
eficiência deste controle, que continua a ser realizado nos mesmos termos, embora
de forma mais precisa e detalhada, sendo que a grande alteração se dá apenas na
forma, que deixou de ser manual e passou a ser eletrônica e biométrica”9 (fls. 275).

Por outro lado, como acima já se viu, vários são os atos normativos
que regulamentam a matéria, citando-se a Portaria GR nº 6.709/2015 (fls.
123/125), alterada pela Portaria GR nº 6.720/2015 (fls. 127/128), a Portaria

9

Grifamos.
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CODAGE nº 658/2016 (fls. 162/165) e também o Manual de Frequência de fls.
134/161.

Trata-se de atos administrativos aplicáveis à totalidade de servidores
da Universidade apelada, entre os quais os Procuradores da USP, não se
verificando em seus respectivos textos qualquer dispositivo que isente os
advogados públicos – ou mesmo alguma outra categoria de servidor -, total ou
parcialmente, do controle eletrônico de ponto (ausência de direito).

Não se verifica, ainda, em que medida a adoção do controle de
ponto eletrônico poderia interferir no exercício da atividade desenvolvida pelos
Procuradores da USP, ferindo alguma das prerrogativas constitucionalmente
asseguradas à Advocacia Pública (arts. 131 e 132 da CF) ou mesmo pelo
Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94).

De fato, o controle biométrico de frequência efetivamente parece não
afrontar o direito estampado no art. 7º, inciso I, da Lei nº 8.906/94, nada
impedindo que os Procuradores da USP, na qualidade de advogados públicos,
possam “exercer, com liberdade, a profissão em todo o Território Nacional”.

Não se desconhece que a advocacia não é exercida unicamente
dentro de um escritório, havendo necessidade de realização de trabalhos
externos (reuniões, audiências, sustentação oral em julgamentos realizados pelos
Tribunais, etc.,). Ora, nem mesmo estas tarefas são inibidas ou mesmo
prejudicadas pelo registro eletrônico de ponto, valendo transcrever, uma vez mais,
o seguinte excerto da r. sentença, deveras esclarecedor: “(...) o sistema de registro
eletrônico/biométrico de ponto prevê mecanismos para o registro adequado de jornada
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cumprida integral ou parcialmente fora do ambiente de trabalho (arts. 6º e 7º), bem como
compensações, excedentes, atrasos e variações de horário, com possibilidade de acordo
individual de compensações com a chefia respectiva” (fls. 274).

Dito de outra forma: a própria Portaria CODAGE nº 658/2016 (fls.
162/165) prevê situações excepcionais que autorizam a flexibilização do controle
eletrônico da jornada de trabalho, de sorte que, em situações tais, o servidor
estaria dispensado do registro da entrada e/ou saída, sendo certo que também
estas previsões são aplicáveis aos Procuradores da USP, que não teriam
problemas, portanto, no desempenho das atividades externas tão peculiar à
prática da advocacia, afinal, como expressamente consignado pela magistrada
sentenciante (fls. 275):

“Assim, não se trata, ao contrário do que pretendem fazer crer as autoras, de um sistema
engessado, incompatível com o exercício da advocacia pública, eis que todas as
hipóteses em que o procurador exerce as suas funções fora do ambiente da Universidade
podem ser adequadamente registradas no sistema eletrônico, e justificadas/abonadas
pela chefia respectiva.”

Não se pode olvidar, ainda, que o controle de frequência dos
Procuradores da USP já existia, não havendo aí qualquer novidade. Conforme
afirmado nas contrarrazões - e expressamente confessado nos autos pelo
recorrente, tanto que pleiteia, por meio do presente mandamus, a retomada do
sistema de ponto anteriormente vigente -, houve tão somente simples modificação
da forma de execução desse controle, circunstância esta que não passou
despercebida aos olhos do r. juízo a quo, que categoricamente afirmou na r.
sentença vergastada: “Não se vislumbra, pois, alteração significativa no grau do
controle de frequência realizado anteriormente. Ao contrário, o que se observa é uma
maior eficiência deste controle, que continua a ser realizado nos mesmos termos, embora
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de forma mais precisa e detalhada, sendo que a grande alteração se dá apenas na
forma, que deixou de ser manual e passou a ser eletrônica e biométrica“ (fls. 275).

Por outro lado, não podemos olvidar que o fato de a AGU ou mesmo
a PGE e, ainda, o Senado Federal não implementarem o ponto eletrônico
relativamente aos profissionais da área do direito pouco ou nada tem de
relevância para o deslinde da causa. Isso porque, embora sejam todos advogados
públicos,

sói

reconhecer

que

se

trata,

inegavelmente,

de

instituições

completamente distintas, com regramentos específicos e subordinação distintas,
cabendo a Administração Superior de cada uma delas a decisão de como melhor
realizar o serviço público, havendo autonomia individualizada de cada uma, com
regulamentação própria – assim como a USP o faz.

Ainda sobre este tema, impõe esclarecer que os Procuradores da
USP integram carreira totalmente distinta da Procuradoria Geral do Estado, não
estando subordinados hierárquica, disciplinar, administrativa ou funcionalmente à
esta última instituição, valendo lembrar, ainda, que a Procuradoria Geral da USP
possui regimento próprio, instituído pela Resolução nº 5.888/2010 (fls. 189/197),
cujo art. 22 prevê importante traço distintivo da referida carreira, concernente ao
vínculo jurídico estabelecido entre os advogados públicos e a USP: embora o
ingresso na carreira se dê por meio da aprovação em concurso púbico de provas
e títulos coordenado pela própria Procuradoria da USP, os aprovados são
contratados para ocuparem emprego público, sendo regidos pela CLT.
Diferentemente, temos que a PGE se apresenta como instituição organizada em
carreira constituída por cargos de provimento efetivo, cujo acesso também se dá
por meio da aprovação em concurso público de provas e títulos organizado pela
própria Procuradoria Geral do Estado (cf. art. 98, caput e parágrafos, da
Constituição do Estado de São Paulo), sendo institucional o vínculo jurídico
estabelecido entre os Procuradores do Estado e a Administração Pública.
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Ora, aí já se percebe um fato de extrema relevância para o deslinde
da controvérsia: o Edital de Seleção RH nº 70/2002 (fls. 203/204) previu
expressamente a contratação dos Procuradores aprovados no concurso que seria
realizado para uma jornada semanal de trabalho de 40 horas / semana, de sorte
que nada impede que a Universidade promova o controle de frequência destes
profissionais da maneira que reputar mais adequada, relembrando o quanto
afirmado nas contrarrazões da Universidade apelada: “(...) O que não se pode
admitir, em respeito ao princípio da moralidade administrativa, é o estabelecimento
de uma vedação a que o gestor instale um sistema capaz de evitar situações
atípicas, como servidores que recebam vencimentos fixados em 40 horas semanais
apresentando trabalho efetivo inferior a essa carga horária”10 (fls. 315).

Sendo assim, não podem os Procuradores da USP pretender a
extensão, a eles, da forma do controle de frequência aplicável aos membros da
PGE, porque, como visto acima, ambas as carreiras não se confundem, sendo
nítida a distinção entre elas, não existindo direito líquido e certo pela analogia
traçada. Pedindo-se, neste ponto, vênia para transcrevermos o trecho a seguir da
r. sentença recorrida, o qual define com perfeição o tipo de vinculação a que se
refere o art. 101, caput e parágrafo único, da Constituição do Estado de São
Paulo (fls. 277):

“O artigo 101, e parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo2, estabelece a
vinculação das procuradorias das autarquias e demais entes da administração direta e
indireta à Procuradoria Geral do Estado apenas para fins de atuação uniforme e
coordenada, e que as atividades de representação judicial, consultoria e assessoramente
(sic) jurídico das universidades públicas estaduais podem ser realizadas ou
supervisionadas total ou parcialmente à PGE, desde que regulamentado por convênios.
10

Grifamos.
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Não há, pois, submissão hierárquica ou disciplinar, âmbito no qual se insere a discussão
(sic) travada neste writ, mas apenas no que concerne às diretrizes da atuação
institucional de representação judicial, consultoria e assessoramente (sic) jurídico dos
entes aos quais pertencem os procuradores.
E, no âmbito administrativo-disciplinar os procuradores da USP possuem carreira
absolutamente independente

da Procuradoria

Geral do Estado, conforme Lei

Complementar 1,074/08, e cujo vínculo empregatício conta com disciplina específica e
regime próprio, inexistindo, portanto, conforme já mencionado, fiscalização hierárquica
dos procuradores da USP por parte da PGE.”

Nem mesmo o vínculo empregatício (ainda que seja emprego
público) estabelecido entre os Procuradores da USP e a Administração Pública
impede que os Procuradores da USP exerçam a sua atividade com liberdade e
isenção, pois como estabelece o art. 18, caput, da Lei nº 8.906/94: “A relação de
emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a
independência profissional inerentes à advocacia”.

Por fim, quanto à determinação do controle eletrônico de ponto de
advogados públicos, temos que as decisões mais recentes dos Tribunais
Regionais Federais têm expressamente registrado a sua possibilidade, não
vislumbrando aí qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os
seguintes precedentes:

“ADMINISTRATIVO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. CONTROLE DE FREQÜÊNCIA
POR MEIO DE PONTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
Precedentes desta Corte.
1. Não há ilegalidade ou abuso no ato administrativo que disciplina o controle de
freqüência dos procuradores autárquicos por meio de ponto eletrônico, uma vez
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que tal controle não impede e exercício de atribuições fora do recinto da repartição,
estando esse entendimento em consonância com o disposto no art. 1º do Decreto
1.867/96 e no parágrafo 7º do art. 6º do Decreto 1.590/95;
2. Precedentes desta Corte;
3.

Apelação

(TRF

improvida.”

5º

Região,

4ª

Turma,

Apelação

Cível

n.

08072570820144058300, Rel. Des. Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho
(Convocado), j. 30.03.2016)11

“ADMINISTRATIVO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. CONTROLE DE FREQÜÊNCIA
POR MEIO DE PONTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte, ‘não há ilegalidade
ou abuso no ato administrativo que disciplina o controle de frequência dos
procuradores autárquicos por meio de ponto eletrônico, uma vez que tal controle
não impede e exercício de atribuições fora do recinto da repartição, estando esse
entendimento em consonância com o disposto no art. 1º do Decreto 1.867/96 e no
§7º do art. 6º do Decreto 1.590/95’ (AMS 2000.01.00.081670-1/DF, Rel. Desembargador
Federal Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, Rel. Acor. Desembargador Federal Antônio
Sávio De Oliveira Chaves, Conv. Juiz Federal Itelmar Raydan Evangelista, Primeira
Turma, DJ p.15 de 15/01/2007).
2. Apelação do INCRA e remessa oficial providas.” (TRF 1ª Região, 1ª Turma
Suplementar,

Apelação

/

Remessa

Oficial

em

Mandado

de

Segurança

n.

1999.34.00.039305-4/DF, Rel. Juiz Federal MARK YSHIDA BRANDÃO, j. 15.12.2011)12

"ADMINISTRATIVO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. CONTROLE DE FREQUÊNCIA
ATRAVÉS

DO

PONTO

ELETRÔNICO.

POSSIBILIDADE.

DENEGAÇÃO

DA

SEGURANÇA.

11
12

Grifamos.
Grifamos.
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1. Almejam as postulantes, baseadas nos Decretos nº 1.590/95 e 1.867/96, o provimento
jurisdicional que as autorize a continuarem registrando suas frequências em folha de
ponto, não se submetendo ao controle mediante ponto eletrônico, como forma de
justificar o recebimento da remuneração a que fazem jus em razão do cargo que ocupam.
2. Pertencendo os Procuradores Autárquicos à categoria dos servidores públicos, aplicarse-ão a eles as disposições do Decreto 1.590/95. Não se enquadrando nos cargos
dispensados do controle de frequência (art. 6º, § 7º), sua jornada de trabalho deverá ser
acompanhada através dos mecanismos criados pelo mencionado diploma legal, dentre
eles o ´controle eletrônico´(art. 6º, caput).
3. As disposições do § 4º, art. 6º, Decreto 1.590/95 (e, por consequência, o art. 3º do
Decreto 1.867/96) não se coadunam com as atividades das demandantes, uma vez que
suas tarefas externas são desempenhadas em caráter eventual, podendo seus atrasos
ou sasídas antecipadas, em função do interesse do serviço, serem abonados pela chefia
imediata (art. 7º, Decreto 1.590/95). Ademais, mesmo que houvesse uma maior
frequência na realização das referidas atividades, poderia o superior hierárquico adotar
idêntico procedimento, abonando as saídas justificadas e não procedendo a qualquer
desconto em seus vencimentos.
4. Apelação e remessa oficial providas. Sentença reformada." (TRF 5ª Região, 2ª Turma,
Apelação em Mandado de Segurança n. 78920/RN, Rel. Des. Federal Élio Wanderley de
Siqueira Filho (Convocado), j. 28.05.2002)

Por tudo isso, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso de
poder na determinação do controle biométrico da frequência dos servidores da
USP, aí incluídos os Procuradores da USP, mister se faz a manutenção da r.
sentença denegatória da segurança.

CONCLUSÃO
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Pelo exposto, nosso parecer é pela extinção do feito sem
resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do NCPC), pelas razões trazidas nas
matérias preliminares arguidas pela Procuradoria de Justiça. Porém, se ao mérito
se chegar, opina-se pelo não provimento do recurso de apelação de fls.
293/303, mantendo-se a r. sentença que denegou a ordem pleiteada, inexistindo
qualquer abusividade ou ilegalidade no ato impugnado, o qual é manifestação do
poder discricionário da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário
fazer qualquer ingerência nos critérios de conveniência e oportunidade que
ensejaram a tomada de decisão do Reitor da USP em submeter os servidores da
Universidade ao controle biométrico de frequência, não havendo razões
justificáveis para a não sujeição dos advogados públicos da entidade ao novo
sistema de controle de ponto a que alude a Portaria CODAGE nº 658/2016.

São Paulo, 29 de novembro de 2017.

Hamilton Alonso Jr.
Procurador de Justiça

Daniela de Campos Machado
Analista Jurídico

Apelação nº 1000117-19.2017.8.26.0053
Apelante: Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das
Universidades Públicas do Estado de São Paulo - SINDIPROESP
Apelado: Universidade de São Paulo - USP
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Voto nº 3763-18
À Mesa.
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Revisor
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
1000117-19.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS AUTARQUIAS,
DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE SPSINDIPROESP, é apelado UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
TORRES DE CARVALHO (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.

São Paulo, 18 de junho de 2018.

ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 337-18
10ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO Nº 1000117-19.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS
AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
JUÍZA: CARMEN CRISTINA FERNANDEZ TEIJEIRO E OLIVEIRA

MANDADO DE SEGURANÇA. Portaria CODAGE
658/16. Controle da jornada de trabalho dos
servidores da USP por sistema de registro eletrônico
de ponto. Impetração por sindicato de procuradores,
que pede sejam os advogados da USP excluídos
daquele controle. Autonomia da Universidade para
dispor sobre o regulamento próprio de seus
servidores. Portaria que flexibiliza o regime
estabelecido em situações excepcionais, o que viabiliza
o trabalho externo dos advogados. Inexistência de
incompatibilidade entre o controle eletrônico e as
prerrogativas dos procuradores. Interpretação
teleológica da Súmula 9 do Conselho Federal da OAB.
Inexistência de afronta aos arts. 6º e 7º, I do Estatuto
da OAB. Inexistência de vinculação entre o regime de
trabalhadores da USP, celetista, e o regime
estatutário da PGE. Portaria que concretiza o
princípio da eficiência previsto no art. 37, caput da
CF ao propiciar maior transparência ao desempenho
das atividades da Procuradoria. Conformidade com
os princípios e normas constitucionais e normas legais
pertinentes. Vício de ilegalidade não caracterizado.
Sentença que denegou a ordem. Recurso não provido.

A r. sentença denegou ordem pleiteada pelo Sindicato
dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das
Universidades Públicas do Estado de São Paulo, que pede se tornem
ineficazes, em relação aos advogados da USP, as disposições relativas ao
ponto eletrônico, estabelecidas pela Portaria CODAGE-658.

Apelação nº 1000117-19.2017.8.26.0053
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procuradores da USP integram o que a Constituição Federal denominou
“Advocacia Pública”, inserida nas funções essenciais à Justiça. Assevera
que o trabalho dos advogados é medido pela produtividade, sem recurso à
biometria. Afirma que, em atenção a princípios e comandos de otimização,
as carreiras de Procurador do Estado e de Advogado da União não possuem
controle de frequência biométrico. O mesmo ocorre com os demais cargos
de natureza intelectual e atividade fim dos Poderes Judiciário e Legislativo,
do Ministério Público e da Defensoria Pública, todos sujeitos a controle de
produtividade. Destaca que o controle da jornada mediante ponto eletrônico
afetará a independência, o trabalho e as prerrogativas dos advogados da
USP, em desconformidade com os termos da Súmula 9 do Conselho Federal
da OAB. Cita julgados do STF em que é reconhecida a unicidade da
Advocacia Pública Estadual. Por tudo isso, a concessão da segurança é de
rigor. Para tal finalidade, pede seja dado provimento ao recurso.

Recurso

tempestivo

e

respondido,

a

Douta

Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento.

É O RELATÓRIO.

A Portaria CODAGE-658 da Universidade de São
Paulo instituiu o controle da jornada de trabalho de seus servidores,
incluídos os procuradores da autarquia, por meio de Sistema de Registro
Eletrônico de Ponto (fl. 40).

Entre outros fundamentos do recurso de apelação, o
apelante argumenta com a semelhança entre as carreiras de procurador da
USP e as demais da Advocacia Pública.
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O impetrante apelou. Alega, em síntese, que os
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Embora exista identidade de pelo menos algumas das
atribuições daqueles vários cargos

representação processual do ente

público, consultoria jurídica etc - há de se observar que cada carreira se
submete a disciplina própria. Assim é que a Procuradoria Geral do Estado
de São Paulo, indicada pelo apelante como instituição de maior similaridade
e, segundo ele, com certa vinculação com a Procuradoria Geral da USP, está
disciplinada por Lei Orgânica própria (Lei Complementar Estadual nº
1.270/2015), que dispõe sobre o regime jurídico estatutário de seus
procuradores. Já a Procuradoria Geral da USP é disciplinada pela Resolução
nº 5.888/2010, cujo art. 22 dispõe que o cargo de procurador da autarquia
corresponde a emprego público, regido pela CLT.

A diferença de tratamento normativo de cada uma das
carreiras comparadas pelo apelante é sensível, dados os respectivos regimes:
celetista dos Procuradores da USP; e estatutário das demais carreiras.
Apenas se evidencia identidade das carreiras no tocante à investidura,
sempre por concurso público (art. 37, II, da CF), o que não afasta a
diferença dos mencionados regimes.

Quanto à suposta vinculação entre a Procuradoria da
USP e a PGE, por força do disposto no art. 101 da Constituição Estadual,
observa-se que ela se dá apenas para fins de atuação uniforme e coordenada
de seus órgãos jurídicos. Em consonância com a finalidade do dispositivo,
seu parágrafo único prevê que as atividades típicas das procuradorias das
universidades públicas estaduais “poderão ser realizadas ou supervisionadas
total ou parcialmente pela Procuradoria Geral do Estado, na forma a ser
estabelecida em convênio”.
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entre o regime da Procuradoria do Estado e o dos Procuradores da USP,
além da já referida forma de ingresso nos respectivos cargos, por meio de
concurso público. O que o mencionado dispositivo da Constituição Estadual
buscou assegurar foi apenas uma atuação coordenada entre a primeira e os
órgãos jurídicos da Universidade, por meio da celebração de convênio.

Em suas razões recursais, o apelante menciona
julgados do STF em que é reconhecida a unicidade da Advocacia Pública
Estadual. Os julgados não possuem pertinência com o caso concreto, já que
a carreira de Procurador da USP, como já destacado, tem regramento
próprio e diverso daquele a que se sujeitam as Procuradorias Estaduais.

Pelas mesmas razões, é incabível a comparação do
regime dos Procuradores da USP com o das demais carreiras jurídicas dos
Poderes Judiciário e Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria
Pública mencionadas pelo apelante como de “natureza intelectual”

Por outro lado, embora a Súmula 9 do Conselho
Federal da OAB disponha que “O controle de ponto é incompatível com as
atividades do Advogado Público, cuja atividade intelectual exige
flexibilidade de horário”, é preciso interpretar de forma teleológica o
enunciado, que busca viabilizar o trabalho de natureza intelectual do
advogado, sem que o controle de sua presença seja um obstáculo às suas
atividades regulares, que muitas vezes compreendem a atuação fora dos
respectivos gabinetes, em juízo.

Ressalte-se

que

a

portaria

atacada

prevê

a

flexibilização da frequência biométrica dos servidores em situações
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Constata-se, pois, que não existe nenhuma vinculação
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trabalho externo e situações análogas e sobre as variações de horário,
atrasos e compensações negativas, em seus arts. 6º a 15. Não há que falar,
portanto, em incompatibilidade entre a Portaria CODAGE nº 658/2016 e as
prerrogativas inerentes ao cargo de procurador da USP.

Ela tampouco afronta os arts. 6º e 7º, I da Lei nº
8.906/1994, uma vez que o controle biométrico não reduz a liberdade de
atuação dos advogados nem implica subordinação deles às demais carreiras
jurídicas. Ademais, ao contrário do que alega o apelante, sua pretensão se
mostra lesiva ao princípio da isonomia, uma vez que resultaria em
tratamento diferenciado dos procuradores com relação aos demais
servidores autárquicos, muitos dos quais também se encontram em exercício
de função de natureza intelectual.

É importe frisar que o exame da legalidade da portaria
atacada deve ser balizado pelo regime jurídico instituído de forma autônoma
pela USP e não pelo regime de outras entidades ou órgãos administrativos.
Não se trata de fragilizar as prerrogativas constitucionais do advogado
público, mas de, sem desconsiderá-las, respeitar a autonomia da
Universidade para instituir o regime próprio de servidores, desde que em
conformidade com as normas constitucionais, como ocorre com a USP.
Aliás, é inegável que, além de não esbarrar nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e não afrontar normas constitucionais ou legais, o
controle biométrico instituído pela Portaria está em consonância com os
princípios que informam a Administração Pública, especialmente o da
eficiência (art. 37 da CF).

Não pode o Judiciário dizer se o sistema adotado é o
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excepcionais, dispondo sobre a impossibilidade de registro no caso de
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oportunidade e conveniência do ato administrativo. Mas pode dizer da sua
legalidade, e sob tal aspecto, pelas razões já consignadas, o ato atacado não
ostenta nenhum vício.

Por fim, não é despiciendo observar que o ato
administrativo goza de presunção de legitimidade, e os elementos dos autos
não indicam a existência de nenhum vício que pudesse ensejar a concessão
da ordem. Por outro lado, o mandado de segurança exige seja demonstrado
de plano o direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão por ato ilegal
ou abusivo da Administração, e essa prova preconstituída não está presente
no caso dos autos.

Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
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que melhor atende ao interesse do serviço, ou seja, ingressar no exame da
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São Paulo, 22 de junho de 2018.
Exmo(a) Senhor(a),
Fica aberta vista à Douta Procuradoria Geral de Justiça para ciência do v. acórdão,
ficando ciente de que a integra dos autos do processo eletrônico encontra-se disponível no
endereço http://esaj.tjsp.jus.br

Paulo Ricardo Ferreira Lins
Escrevente Técnico Judiciário
da SJ 4.5.1 - Serv. de Proces. da 10ª Câmara de Dir. Público

Exmo(a). Senhor(a) Dr(a). Procurador(a) de Justiça.
Rua Riachuelo, 115 – sala 429
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Apelação - Atos Administrativos
Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das
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Junta-se a estes autos a petição protocolada que segue.

São Paulo, 3 de julho de 2018.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos
Exmo. Sr. Des. Relator da Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.

O Ministério Público do Estado de São Paulo, pela
Promotora de Justiça designada, que esta subscreve, vem
respeitosamente perante Vossa Excelência tomar ciência do v.
acórdão, nesta data.

Nilza Russo Ferreira
Promotora de Justiça - designada
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