EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA MM. VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DE SÃO PAULO

A SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, denominada
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – ADUSP - Seção
Sindical do ANDES - Sindicato Nacional, inscrita no CNPJ sob número
51.688.943/0001-90, com endereço na Rua Professor Almeida Prado, 1366, São Paulo,
SP., CEP 05508-070, conforme autorizado pelo art. 4 º, item 5 do Estatuto da entidade
(Doc. 01 e 02), no âmbito dos docentes da Universidade de São Paulo, representada
por seu Diretor Presidente, Rodrigo Ricupero, brasileiro, solteiro, portador do RG n.
25.077.857-9 e inscrito no CPF/MF sob o n. 136.134.378-80, em conformidade com as
disposições estatutárias em anexo (Docs. 03 e 04), na qualidade de substituto
processual, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, por meio de sua
procuradora abaixo assinada (Doc. 05), com fundamento nos art. 5º e 12 da Lei da
Ação Civil Pública e art. 8º, III, da Constituição Federal, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
com pedido de tutela de urgência

em face da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP, autarquia de regime especial, com
sede localizada à rua da Reitoria, Campus da Cidade Universitária, São Paulo, S.P., CEP
05008-900, na pessoa de um de seus representantes legais, pelos motivos de fato e de
direito a seguir expostos.

-I-
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DO OBJETO

A presente ação tem como objetivo afastar a
aplicação do corte de remunerações e proventos dos docentes, realizados pela
Universidade de São Paulo por força de imposição do TCE, com fundamento na decisão
do RE 606.358, STF, eis que situação inaplicável aos docentes aqui representados.

-IIPRELIMINARMENTE

II.1 – DA LEGITIMIDADE ATIVA

A Autora é entidade sindical atuando em
substituição processual dos servidores integrantes de sua base, como lhe faculta o
artigo 8°, inciso III, da Constituição Federal de 1988.
A legitimação sindical para figurar no pólo ativo de
ações coletivas em que estejam envolvidos interesses da categoria é ponto pacificado
no ordenamento jurídico pátrio.
Ocorre, na espécie, o fenômeno da substituição
processual, conferindo-se ao sindicato legitimidade ad causam extraordinária,
ressalvada pela segunda parte do artigo 6º do Código de Processo Civil:
“Art. 6º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio,
direito alheio, salvo quando autorizado por lei”.

A autorização legal no presente caso está contida
nos artigos 8º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 e artigo 3º da Lei nº 8.073/90.
Tais dispositivos disciplinam conteúdo que não deixa margem à dúvida, como pode ser
observado na Carta Magna:
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“Art. 8º - (...)
III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em
questões judiciais ou administrativas;”
Ainda que evidenciado o permissivo constitucional
da atuação do sindicato como substituto processual, na defesa de direitos e interesses
coletivos ou individuais de seus filiados, a Lei nº 8.073/90 reforçou a tese, in verbis:
“Art. 3º - As entidades poderão atuar como substitutos
processuais dos integrantes da categoria”
Como se pode observar, incontestável é a
prerrogativa, no instrumento processual em tela, do sindicato pleitear, em nome
próprio, direitos da categoria por ele representada.
Cumpre destacar que, em se tratando de
substituição processual, a autorização específica dos interessados é dispensável, pois
não é da essência da substituição a exigência de tal formalidade. Do contrário, estarse-ia diante de uma representação via mandato.
Como

substituto,

então,

pode

o

sindicato

defender os interesses vinculados ao presente pleito, eis que abrangentes da
coletividade nesse sintetizada.
Trata-se de legitimidade extraordinária para o
ajuizamento de ação coletiva, que pode ser exercida independente de autorização
expressa, conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da qual é
exemplo:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES
COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
O artigo 8º, III da Constituição Federal estabelece a
legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender
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em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais
dos integrantes da categoria que representam.
Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a
liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos
trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de
substituição processual, é desnecessária qualquer
autorização dos substituídos. Recurso conhecido e
provido. (STF – RE 193.503/SP – Pleno – Rel. Min. Carlos
Velloso – DJU 1 24.08.2007) (g.n)
Embora demonstrada a legitimidade da Autora em
defender direito ou interesse de seus substituídos, sem que se exija qualquer tipo de
autorização específica, a despeito da dispensa de autorização específica para o ingresso
da presente demanda judicial, a Assembléia Geral extraordinária da categoria dos
docentes da Universidade de São Paulo, realizada em 17.12.2019, e convocada
especialmente para esse fim, decidiu expressamente, por votação, pelo ingresso da
presente ação (doc. 06).
Outrossim, a legitimidade da Autora como
representante da categoria ora substituída é notória. A Associação dos Docentes da
USP, transformada em Seção Sindical do Andes em 1990, é o órgão representativo da
categoria profissional no âmbito da Universidade de São Paulo, composta de docentes
desta Universidade que atuam nos diversos campi da Universidade no Estado de São
Paulo, tendo sua sede localizada na cidade de São Paulo e subsedes em Ribeirão Preto,
Pirassununga e Piracicaba.

De acordo com o artigo 4º do Estatuto da Adusp :
Art. 4 – No cumprimento das finalidades definidas no art.
3o. deste Estatuto, cabe à Adusp S.Sind. – Associação dos
Docentes da Universidade de São Paulo – Seção Sindical
do Andes – SN.:
(...)
5.

Representar e defender, perante as autoridades

administrativas e judiciais, os interesses gerais da
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categoria,

ou

os

interesses

individuais

dos

seus

associados, podendo atuar como substituto processual,
inclusive para as atribuições previstas no inciso LXX do
artigo 5o. e inciso III do artigo 8o., ambos da Constituição
Federal de 1988.(g.n)
E Estatuto Andes/S.N. :
Art. 6º- Constituem prerrogativas e deveres do ANDESSINDICATO NACIONAL de acordo com este Estatuto:
I – representar e defender, perante as autoridades
administrativas e judiciais, os interesses gerais da
categoria

e

os

interesses

individuais

de

seus

sindicalizados, inclusive como substituto processual;

Afirma Roberto Barreto Prado (Curso de Direito
Sindical, 3ª ed., LTr, p. 276): "é o sindicato o órgão que por força de lei representa os
interesses gerais da categoria profissional ou econômica, perante as autoridades
judiciárias e administrativas"(g.n.)
Dessa forma, é a Autora reconhecidamente a
legítima representante legal da categoria dos docentes da USP, com área de atuação no
Estado de São Paulo, firmemente reconhecida nas decisões judiciais como tal perante o
Tribunal de Justiça de São Paulo.
O interesse jurídico da Autora na causa tampouco
oferece dúvida. Os fatos em comento alcançam direta e substancialmente os
vencimentos e proventos dos docentes do quadro da Ré representados aqui pela
entidade.
Por sua vez, já questionada alhures a legitimidade
ativa desta Autora para o exercício da substituição processual por esta mesma
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primeira Ré, encontra-se tranquila a posição judicial em favor da Autora, consoante
entendimento esposado pelo E. Tribunal de Justiça no v. acórdão (doc.12):

“A rigor, em face do texto claro da Carta Magna, não seriam
necessárias maiores digressões sobre estarem as associações
profissionais e os sindicatos autorizados a promoverem a defesa
dos interesses individuais ou coletivos de seus filiados.
Esta autorização também está expressamente consignada no
estatuto da entidade autora, como se extrai dos seus artigos 3 e
6, I- “A ANDES – Sindicato Nacional, tem por finalidades
precípuas a união, a defesa de direitos e interesses da categoria e
a assistência a seus associados”. “Constituem prerrogativas e
deveres da Andes- Sindicato Nacional de acordo com este
estatuto...I- Representar perante as autoridades administrativas
e jurídicas, os interesses gerais da categoria e os interesses
individuais de seus associados”(...). Desta forma, a Autora está
legitimada a representar em juízo os seus associados na defesa
de direitos individuais e coletivos, por expressa disposição da
Constituição Federal” (Apelação Cível, Processo n. 074.405-5/300, 5ª. Câmara de Direito Público, Rel. Ralpho Oliveira, j.
14.09.2000)

-IIIDOS FATOS

É motivo de intenso debate na esfera jurídica e política a
aplicação do teto constitucional às Universidades Públicas de São Paulo, e que não se
pode deixar de circunstanciar, eis que presentes elementos diferenciadores a se
afastar a aplicação da decisão RE 606.358 ao presente caso.
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De acordo com as disposições da EC 41/03, as carreiras docentes
das universidades públicas paulistas se submetem ao limite do teto do subsídio do
Governador de São Paulo:

Artigo 37, CF (...)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e
dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério
Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003) grifo nosso

Nesse condão, a EC 41/03 trouxe consigo imensa injustiça aos
servidores de carreira dos Estados ao limitar o teto de servidores públicos ao subsídio
do Governador do Estado, posto que o mesmo não é servidor de carreira, a ela não se
submetendo durante toda a sua vida laboral, e cuja retribuição não é vital ao mesmo,
considerando que o mandatário temporário advém ou possui uma outra carreira de
formação da qual se sustenta e pela qual recebe, via de regra, outra fonte de renda.

Diante dessa limitação constitucional, não por acaso, o Governo
do Estado de São Paulo, que tem a competência para aprovar aumento de seu próprio
salário, se empenha para que seu subsídio não sofra aumentos, diante do efeito
cascata que o aumento de sua remuneração acarretaria nas folhas de pagamento dos
servidores públicos do Estado. Nessa lógica, constatamos que hoje o subsídio do
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Governador do Estado de São Paulo é um dos menores do país, hoje em R$ 23.048,00,
perdendo apenas para RJ, SC, BA e CE1.
Sendo assim, indiscutivelmente a maior Universidade Pública do
Brasil, com corpo docente que dedica toda a sua vida laborativa à universidade
pública, e ascende na carreira por meio de concursos de provas e títulos, concede aos
professores, ao final de suas carreiras, tem proventos limitados a um salário de
conveniência política, e muito menor e abaixo dos salários e proventos pagos aos
demais docentes de universidades públicas de outros estados e da esfera federal, em
completo disparate ao princípio da isonomia.

Comparativamente, a título exemplificativo, o teto dos
professores das universidades federais, que é limitado ao teto dos Ministros do STF, se
encontra no valor de R$ 39.200,00. Com isso já se vê a injustiça da opção política do
legislador que os docentes da USP vêm suportando.

Por conseguinte, tal fator preponderante sobre outros, deixou a
USP de ser atraente como carreira, o que gera uma fuga de talentos, desestimulando a
progressão na carreira e a qualificação de seus novos quadros.
Sob esse panorama é que devem ser analisadas as questões
jurídicas aqui a serem interpretadas.

 III.I - Do histórico de incidência do teto sobre a remuneração dos docentes da

USP

A fim de salvaguardar os direitos de seus docentes, a Ré
interpretou a aplicação da EC 41/03 de forma tal que tem gerado um sem número de
1

Subsídios dos governadores (fonte: portal de transparência dos estados): AC- R$35.461; AL -R$24.130;
AP-R$30.471; AM-R$28.000; BA-R$22.400; CE-R$17.607; DF-R$35.462; ES-R$23.000; GO-R$30.900; MAR$15.915; MT-R$20.200; MS-R$35.462; MG; PA; PB R$29.688; PR-R$33.763; PE-R$33.932; PI-R$25.322;
RJ-R$19.681; RN ; RO-R$25.320; RR- R$30.900; RS-R$25.322; SC-R$15.000; SP-R$ 23.048; SE-R$ 35.462;
TO-R$ 24.117,00.
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questionamentos. Após a EC 41/03, a Ré dividiu as rubricas de pagamento de
vantagens pessoais - gratificações de tempo de serviço e de função, para resguardar da
incidência do teto aquelas adquiridas até 31/12/2003, incidindo o teto apenas para
aquelas adquiridas posteriormente a 2003.

Por sua vez, o Tribunal de Contas do Estado, que já vinha
apontando descumprimento da aplicação do teto pela USP, e não homologando as
aposentadorias dos docentes acima do subteto constitucional, mesmo com a divisão
das rubricas das vantagens pessoais pela Ré, salvaguardando da incidência do teto
aquelas adquiridas até 31/12/2003, manteve interpretação divergente à da USP, e
continuou a não homologar as aposentadorias dos professores, julgando-as irregulares
ainda.

No entanto, restava ainda pendente posicionamento final do
Supremo Tribunal Federal no tocante à incidência do teto sobre pagamento de
vantagens pessoais, razão pela qual a USP permaneceu a aplicar o seu entendimento, a
despeito das posições em contrário do TCE-SP.

Afinal, em julgamento proferido no RE 606.358 (doc. 08 - tema
257 – inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual após a EC
41/03), assim restou decidido:

RECURSO
EXTRAORDINARIO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PUBLICOS. REMUNERACAO. INCIDENCIA
DO TETO DE RETRIBUICAO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES
PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No
41/2003. INCLUSAO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA.
1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do
art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos
anteriormente a vigência da Emenda Constitucional no 41/2003 a título
de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição
dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro
de 2015.
2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de
vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes
do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.
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3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da Republica
a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores
percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional no
41/2003, a título de vantagens pessoais.
4. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RECURSO EXTRAORDINARIO 606.358-SP, RELATORA: MIN. ROSA
WEBER, Plenário, j. 18/11/2015) (...)
Assim decidido, e não tendo tomado nenhuma medida imediata
de readequação de seus pagamentos, a partir de 18 de novembro de 2015, passou a
Universidade-Ré, segundo entendimento exarado pelo TCE-SP, a encontrar-se em
desacordo com o entendimento esposado pelo STF.

Paralelamente, visando um aumento do limite desse teto
salarial, a Autora, juntamente com outras entidades de servidores públicos, articulou
junto à ALESP, à luz de medidas semelhantes exitosas em outros estados da federação,
uma mudança na constituição estadual paulista, desvinculando os salários dos
servidores estaduais ao teto do Governador do Estado.

Nesse escopo, foi aprovada a Emenda Constitucional de São
Paulo n. 46/2018 para, ao final, ser derrubada por meio da ADI 211691744.2018.8.26.0000 ajuizada pelo Prefeito de São Bernardo do Campo, o mesmo que,
diga-se, sofre processo de afastamento do cargo2. Assim é que a situação do teto dos
professores da USP permaneceu inalterada e indefinida.

Por fim, cumpre dizer, no início de 2019 o Ministério Público de
Contas do Estado de São Paulo apresentou Representação, com Pedido de Medida
Cautelar junto ao Tribunal Contas do Estado, onde alega o descumprimento do teto
remuneratório pela Universidade Ré, por não ter cortado os vencimentos de seus
servidores de acordo com o valor do subsídio do Governador. E ainda, requereu
aplicação de multa pessoal ao Reitor nos processos de aposentadoria.

2

https://www.adusp.org.br/index.php/teto-salarial-transparencia
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Em face desse cenário, a Ré adotou medidas imediatas para
cumprimento do entendimento da Corte de Contas, sendo que as três universidades
públicas, em decisão conjunta, adotaram as mesmas medidas, apenas comunicando a
Ré à sua respectiva comunidade que:
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Assim, as medidas adotadas a partir de 1º de agosto de 2019
atingiram os vencimentos e proventos de uma parcela dos docentes da USP, aqui
representados pela Autora.

A medida impositiva, entretanto, da forma como aplicada,
indistintamente a ativos e inativos, e independentemente da data de aposentação,
decorrente da interpretação direta do dispositivo da EC 41/03 e da decisão do STF no
RE 606.358, merece ser melhor analisada e afastada sua interpretação, conforme
trataremos a seguir.
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-IVDOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 IV.1 - DAS MUDANÇAS DO LIMITE CONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO AO DIREITO

DE DEFESA E CONTRADITÓRIO – GARANTIAS DO ARTIGO 6º DA LINDB E
ARTIGO 5, XXXVI, LIV E LV DA CF
O limite remuneratório dos servidores públicos, conhecido como
“teto constitucional”, passou por três diferentes redações, desde a promulgação da
Constituição Federal de 1988. Segundo o texto original:
art. 37, XI - a lei fixara o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a
menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos
e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração,
em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros
de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos
Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores
percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito;
Tal redação, que outorgava à lei estabelecer o teto
remuneratório dos servidores, somente foi alterada pela EC 19, de 4 de junho de 1998,
que passou assim a determinar:
Art. 37, XI - a remuneração e o subsidio dos ocupantes de cargos, funções e
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsidio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal;
Por esta nova redação, a limitação constitucional, incluídas as
vantagens pessoais, se limitavam ao subsídio dos Ministros do STF.
Ainda assim, a polêmica sobre a matéria não foi apaziguada, de
tal forma que a EC 41/03 propôs nova redação, passando o dispositivo a vigorar da
seguinte forma:
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Art. 37, XI - a remuneração e o subsidio dos ocupantes de cargos, funções e
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsidio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsidio
do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsidio mensal do
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsidio dos Deputados Estaduais
e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores
do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento do subsidio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;
Em disparate, o STF decidiu pela aplicação retroativa em relação
à incidência do teto estadual sobre as vantagens pessoais. De acordo com o
julgamento do RE 606.358, STF, assim restou decidido:
“Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37,
XI, da Constituição da República, também os valores percebidos
anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de
vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores
recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”
A medida ora imposta pela Ré, que restringe a aplicação
retroativa da decisão às vantagens pessoais percebidas para fins de incidência do teto,
no afã de dar cumprimento à imposição do TCE, não tem o condão, entretanto, de
alcançar as aposentadorias e pensões, em especial aquelas realizadas sob a vigência
das disposições da redação original da CF/88 e da EC 19/98, quando o limite
remuneratório e de proventos sequer se limitava ao subsídio do governador do estado.
Nesse sentido, seria descabida sua aplicação aos aposentados
sob esse prisma, na vigência de dispositivos constitucionais anteriores à EC 41/03, eis
que a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou
seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou
modificada, o que violaria o art. 6º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro diz o
seguinte:
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“A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada.”
E ainda, em violação do ato jurídico perfeito e direito adquirido,
conforme o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que prevê:
“XXXVI - A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada.”

De mais a mais, os docentes da ativa e aposentados foram
atingidos indistintamente, SEM OPORTUNIDADE DE DIREITO DE DEFESA, EIS QUE A
UNIVERSIDADE RÉ NÃO ABRIU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RECÁLCULO DE
VENCIMENTOS E/OU PROVENTOS A FIM DE QUE CADA SERVIDOR PUDESSE
APRESENTAR DIREITO DE DEFESA NO TOCANTE AO MÉRITO E AO CÁLCULO,
LIMITANDO A CONVOCAR REUNIÃO GERAL, OCORRIDA NA FACULDADE DE
ARQUITETURA DA USP, ONDE, POR MEIO DE SLIDES, SIMPLESMENTE EXPÔS AO
PÚBLICO COMO PASSARIA A FAZER O NOVO CÁLCULO.
Eventual corte implicaria necessariamente no direito a abertura
de procedimento administrativo que possibilitasse o direito à ampla defesa e
contraditório, antes de terem os cortes de vencimentos e proventos efetivamente
levados a efeito, impondo à Ré e ao próprio TCE-SP a obrigação de obediência às
garantias constitucionais do devido processo legal.
Tal não ocorreu. Os docentes da ativa, aposentados e
pensionistas tiveram ceifados parte de seus vencimentos/proventos, sem sequer
manifestar o direito de defesa e do contraditório de que a eles não se lhes aplicaria a
redução salarial.
Artigo 5º - (...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
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Ante a inexistência do exercício do direito de defesa e
contraditório, a aplicação do corte há de ser afastada.



IV.2 - DA APLICAÇÃO INADEQUADA DA DECISÃO DO RE 606.358 AOS

APOSENTADOS

Cumpre, mais uma vez, destacar a tese fixada pelo RE 606.358,
STF:
“(...) 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art.
37, XI, da Constituição da Republica também os valores percebidos
anteriormente a vigência da Emenda Constitucional no 41/2003 a título de
vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores
recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. (...)”

Motivos

existem

para

a

inaplicabilidade

da

tese

especificamente aos aposentados e pensionistas.
Pela tese consagrada no julgamento do STF, para efeito de
observância do teto remuneratório são computados os valores recebidos a título de
vantagens pessoais pelo servidor público, ainda que recebidos anteriormente à EC
41/03.
NÃO SE QUESTIONA, POR MEIO DESTA, O MÉRITO DA DECISÃO
DA CORTE CONSTITUCIONAL, MAS O ALCANCE DE SUA DECISÃO NO PRESENTE CASO.
A decisão do STF trata da incidência do teto às vantagens
pessoais do servidor. Entretanto, o mesmo quando passa à inatividade, deixa de
perceber vantagens pessoais, para receber única e exclusivamente, proventos de
aposentadoria, alterando a natureza jurídica do percebimento. O aposentado não
recebe vantagens pessoais, inerente à função daqueles que se encontram em efetivo
exercício.
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Nesse sentido, a limitação se operaria apenas enquanto o
mesmo permanecesse na ativa, deixando de lhe alcançar após sua aposentação,
motivo pelo qual os docentes aposentados não poderiam estar sofrendo semelhante
redutor incidente a título de percebimento de vantagem pessoal.

 IV.3 – DA INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE DO RE 606.358
Com o advento do novo Código de Processo Civil, mudou-se a
sistemática de processamento dos recursos extraordinário e especial, numa
completa mudança de paradigma do sistema processual brasileiro.
Até então, todos os casos de decisão com força vinculante erga
omnes (em sentido estrito) concerniam a instrumentos previstos na Constituição
atinentes ao controle concentrado de constitucionalidade desempenhado pelo STF.
A eficácia vinculante estava presente nas decisões liminares e
nos pronunciamentos finais de acolhimento ou improcedência do pedido na ação
direta de inconstitucionalidade, na ação declaratória de constitucionalidade, na
arguição de preceito fundamental e na súmula vinculante (CF, arts. 102, §§1.º e 2.º, e
103-A; Lei 9.868/1999, art. 11, § 1.º, art. 12-F, § 1.º, art. 21, art. 28, par. ún.; Lei
9.882/1999, arts. 5.º, § 3.º, e 10.º, § 3.º; Lei 11.417/06, art. 7.º).
No caso em tela, a decisão de corte de vencimentos e
proventos percebidos acima do teto do Governador foi fundamentado na ratio
decidendi do Recurso Extraordinário n. 606.358, julgado em 18 de novembro de
2015.
Ocorre que, nessa data, ainda se encontrava em vigor o antigo
CPC, passando a entrar em vigor o novo Código, consoante estabelecido pelo
Superior tribunal de Justiça, apenas em 18 de março de 2016!!!
Somente com a entrada em vigor do novo código, a partir de
18.03.2016, foram ampliadas as hipóteses de força vinculante em sentido estrito, de
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tal forma que a eficácia vinculante passou também a ser atribuída às decisões
proferidas nos procedimentos de recursos especiais e de recursos extraordinários
repetitivos e nos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência (arts. 985, § 1.º c/c art. 928; 947, § 3.º; 988, IV).
Sendo assim, sob a égide da vigência do Código anterior, apenas
os julgamentos de ADIN/ADC/ADPF e as súmulas vinculantes produziam obrigações
erga omnes.
Decorre dessa lógica, portanto, que o julgamento do multicitado
tema 257 pelo STF, que ocorreu em 18/11/2015, encontrava-se ainda sob a égide do
revogado Código de Processo Civil, que no tocante aos efeitos de recursos
extraordinários estabelecia:
Art. 543-B. - Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento
em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será processada
nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal,
observado o disposto neste artigo.
(...)
§3o Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados
serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas
Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se.
§4o Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal
Federal, nos termos do Regimento Interno, cassar ou reformar,
liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada.

Caberia, portanto, no caso, ao Tribunal de Justiça de São Paulo
ainda a análise da adequação do julgamento do STF ao caso concreto.

Importante registrar, portanto, uma vez mais, que O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 606.358-SP NÃO CONFIGURA UM PRECEDENTE DE EFEITOS
VINCULANTES.

Desta forma, não tendo o multicitado RE efeito vinculante, ou
não tendo sido transformado em súmula vinculante, não poderia o TCE-SP, assim
como a Universidade Ré, invocando o julgamento do STF no Recurso Extraordinário n.
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606.358, impor tanto o corte da remuneração quanto de proventos dos servidores e
pensionistas, ao argumento de que o entendimento firmado possuía efeito vinculante.

 IV.4 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS SOBRE O VALOR TOTAL

DOS VENCIMENTOS NÃO LIMITADO AO TETO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

TETO COMO FATOR DE DEVOLUÇÃO DE

CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS A MAIOR .

O corte de proventos desconsidera o fato de que o
benefício previdenciário correspondente ao valor da aposentadoria teve como
hipótese de incidência a contribuição sobre o valor integral de sua remuneração, não
limitados ao teto.

Em razão do princípio da causa suficiente, os novos
servidores contribuem previdenciariamente até o limite do teto do regime geral, eis
que o novo benefício também se encontra limitado ao teto do regime geral. Assim é
que, tendo contribuído para o benefício previdenciário toda uma vida sobre o valor
integral de sua remuneração, inclusive sobre as vantagens pessoais, o mesmo não
pode ser tolhido dessa percepção no benefício previdenciário.

Trata-se de prestígio ao princípio da causa suficiente,
onde não se pode majorar benefício sem a correspondente fonte de custeio. Na
mesma medida, não se pode diminuir o benefício se a incidência da contribuição
sempre se deu sobre o total da remuneração e não sobre a limitação do teto
constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

O reconhecimento da aplicação do teto sobre o valor
total de vencimentos inclusive sobre as vantagens pessoais recebidas implica no
reconhecimento do direito ao percebimento da devolução dos valores contribuídos a
maior, incidentes sobre a parcela que excedeu o teto constitucional.

19

Nesse sentido, em recente julgamento em sede de
repercussão geral, foi assegurado ao servidor o direito de pedir a restituição dos
valores pagos sobre verbas que não incorporará na sua aposentadoria, de tal forma
que o não reconhecimento ao direito de percepção da aposentadoria sem o corte
limitado ao teto do governador gera necessariamente o direito de requerer a
devolução das contribuições previdenciárias recolhidas sobre as parcelas extra teto:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIARIO. RECURSO EXTRAORDINARIO COM
REPERCUSSAO GERAL. REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS. NAO
INCIDENCIA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE PARCELAS NAO
INCORPORAVEIS A APOSENTADORIA.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se
pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores
sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/com o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro
que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição
previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em
benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se
incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança
de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer
benefício, efetivo ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no
tocante
A regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. A luz das premissas estabelecidas, e fixada em repercussão geral a seguinte
tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’,
‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade. ”
6.
Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a
restituição das parcelas não prescritas. RECURSO EXTRAORDINARIO 593.068
SANTA CATARINA RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO, J. 11/10/2018, Plenário.

 IV.5 – SÍNTESE

O RE 606.358, ratio decidendi para o corte da remuneração e
proventos de aposentadorias e pensões acima do subsídio do Governador do Estado
aplicado pela Ré:
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1. é inadequado aos servidores da ativa, aposentados e pensionsitas ante a
inexistência de procedimento administrativo para adequação ao caso
concreto – violação do ato jurídico perfeito e direito à ampla defesa e
contraditório - Artigos 5o, LIV, LV, da CF
2. é inadequado na aplicação do presente caso às aposentadorias e pensões
concedidas antes da EC 41/03, visto que viola a vedação à irretroatividade
das leis e malferimento ao direito adquirido - Artigos 6º da LINDB e artigo
5, XXXVI, CF,
3. é inadequado na aplicação do presente caso às aposentadorias e pensões
em geral eis que apenas os docentes na ativa percebem vantagens
pessoais e não mais quando do percebimento de proventos na
aposentadoria e pensão;
4. não se aplica aos docentes da ativa e aposentados/pensionistas ante a
ausência de efeito vinculante da decisão do STF ao presente caso.
5. não se aplica aos docentes da ativa e aposentados/pensionistas eis que a
contribuição
previdenciária
geradora
do
benefício
de
aposentadoria/pensão sempre se deu sobre a remuneração integral
incluindo as vantagens pessoais.

-VDA TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDENCIA

Encontra-se presente o fumus boni juris por todos os motivos
articulados. Assim, nos termos do artigo 300 do CPC, requer-se seja determinada a
suspensão dos cortes sobre os vencimentos e proventos de aposentadoria e pensões
anunciados pela Universidade Ré por força de imposição do TCE-SP a título de parcelas
acima do teto constitucional;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
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dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Por importante, ressalta-se, já de início, que o pedido formulado nestes
autos se refere à manutenção do pagamento de vencimentos e/ou proventos. Desta
feita, não se está diante de pedido de concessão ou extensão de vantagem, mas sim de
manutenção do pagamento da remuneração devida por força de contraprestação
laborativa. Nenhum sentido faz aos servidores progredir na carreira se a carreira está
engessada pela aplicação descabida do teto salarial que, em muito se distancia de
salário acima do teto nacional.

Outrossim, o afastamento do corte se fundamenta na equivocada
aplicação do RE 606.358 ao caso concreto.

O pedido liminar não postula, como se vê, a concessão de qualquer
vantagem, mas sim de obstar irreversível lesão patrimonial à categoria. A clareza dos
fundamentos jurídicos dispensa qualquer ponderação adicional acerca da
probabilidade do direito invocado para a concessão in limine da medida, cuja lesão à
parte autora adquire contornos nitidamente irreparáveis.

Os Tribunais Pátrios, nesse aspecto, não têm hesitado em deferir medidas
liminares quando o ato impugnado atinja parcelas remuneratórias dos servidores, de
nítida natureza alimentar, resultando em dano de difícil reparação, senão mesmo
irreparável, já que segundo lição de CHIOVENDA, a liminar correspondente à
necessidade efetiva e atual de afastar o receio de um dano jurídico. Nesse sentido,
vale destacar o seguinte trecho do voto do eminente Ministro SIDNEY SANCHES
quando do julgamento da ADIN-MC n° 309:
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“Até porque inúmeros servidores - talvez a grande maioria - terão
seus vencimentos drasticamente reduzidos, por contarem menor
tempo de serviço prestado.
Reside aí o periculum in mora, pois eventual demora no processo e
julgamento da ação poderá acarretar sensíveis e irreparáveis
prejuízos a numeroso segmento social, se a ação vier a ser julgada
procedente, mas com retardo. Não convém pôr em risco tão grande
número de pessoas, ainda que se deseja viabilizar o sucesso de um
plano econômico”.3

Necessário ponderar, ainda, que a injusta reparação pela via do precatório,
afigura-se como uma forma de negar ao servidor o que lhe é realmente devido, pois o
prejuízo com a demora não é restituído. Uma vez presentes os pressupostos
vinculadores da concessão liminar, imperioso se torna o deferimento da mesma,
mormente em face da inequívoca irreparabilidade do dano.

Sublinha-se: a medida aqui pretendida não versa acerca de reclassificação
ou equiparação de servidores públicos, tampouco sobre concessão de aumento ou de
extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza à Autora, não esbarrando
em qualquer óbice para que seja concedida, portanto, observando-se o que dispõe a
Lei 9.494/97.

Além da urgência da tutela provisória (art. 300 do CPC), conforme já
mencionado, há no caso dos autos, a necessidade de tutela em caráter antecipatório
em razão da evidência do direito.

Pelo exposto, restando cabalmente demonstrado o atendimento aos
requisitos legais para a concessão em caráter liminar da tutela de urgência, nos
termos do art. 300 do CPC, bem como para concessão em caráter liminar da tutela de
evidência, com fulcro no art. 311, inc. II, do CPC, imperioso seja concedida a
antecipação dos efeitos da tutela para, em caráter provisório, determinar que a Ré se
3

ADIN-MC n° 309, Pleno, RTJ 136/981.
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abstenha de proceder o desconto dos vencimentos e proventos dos representados
pela Autora, assim permanecendo até julgamento definitivo da presente ação, pelo
qual pretende-se a sua confirmação em caráter definitivo.

VI – DOS DEMAIS PEDIDOS

Por todo o exposto, requer-se seja julgada PROCEDENTE a
presente ação para confirmar a tutela antecipatória, se concedida, de suspender os
cortes de vencimentos e/ou de aposentadoria e pensões realizados pela Universidade
Ré aos docentes aqui representados por força de imposição do TCE-SP, com
fundamento da decisão RE 606.358, a todos os que foram por ela atingidos,
determinando-se:

a) Seja afastada a decisão da USP que, por determinação da TCE, aplicou
entendimento do STF inadequado ao caso, cortando abusivamente
vencimentos e proventos dos seus servidores, dispensando o devido direito de
defesa e contraditório em processo administrativo e diante da inaplicabilidade
da decisão do RE 606.358, STF ao presente caso;
a.1) Uma vez concedida a medida, seja oficiado o TCE-SP para se abster
de tomar medidas de cerceamento de direitos, comunicando-se-lhe a
inaplicabilidade do RE 606.358 ao presente caso.

b) Subsidiariamente, afaste a decisão da USP do corte relativo às aposentadorias e
pensões atingidas pela decisão administrativa, por inaplicação do RE 606.358
sobre proventos de aposentadorias e pensões;
b.1) Uma vez concedida a medida, seja oficiado o TCE-SP para se abster
de tomar medidas de cerceamento de direitos, comunicando-se-lhe a
inaplicabilidade do RE 606.358 ao presente caso.

c) Seja a Ré condenada à devolução dos valores descontados dos docentes desde
o corte perpetrado, a título de teto constitucional, ex vi da decisão RE 606.358,
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STF, ante a inaplicabilidade da mesma ao caso, com juros e correção monetária,
na forma da lei;

d) Alternativamente, assim não entendendo V. Exa., não dando guarida a nenhum
dos pedidos anteriores, condene a Ré à devolução dos valores pagos pelos
docentes a título de contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas
acima do teto constitucional estadual, com juros e correção monetária.

Requer-se, ainda, o recebimento da presente inicial, determinando a
citação da Ré, na pessoa de seu representante legal, para responder aos termos da
ação ora proposta, sob pena de revelia e confissão, com a condenação da Ré ao
pagamento das custas e honorários advocatícios sobre o valor da condenação, em
percentual a ser arbitrado por Vossa Excelência;

Protesta-se, ainda, pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, bem como a juntada posterior dos documentos que se fizerem necessários.

Atribui-se à causa o valor de R$ 50.000,00 para efeitos de alçada tendo
em vista a impossibilidade de liquidez do pedido e ante a ausência de pagamento de
custas.

São Paulo, 15 de dezembro de 2019

LARA LORENA FERREIRA
OAB/SP 138.099
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