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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E 

AGRONOMOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO (SEAM), pessoa jurídica de 

direito privado, CNPJ/MF n°56.811.631/0001-45, com sede a 

Avenida Ipiranga nº 318, Bloco A-4º andar Conjunto 402-CEP: 

01046-010, República, São Paulo, SP, com fundamento nos 

artigos 74, inciso VI, artigo 90, V da Constituição Estadual 

de São Paulo e artigo 226 do Regimento Interno deste Egrégio 

Tribunal de Justiça, por seus advogados infra-assinado (doc. 2 

e 3), vem ajuizar perante esse Tribunal de Justiça, AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIOANALIDADE, dos seguintes dispositivos, 

§ 2º do artigo 8º; artigo 25 caput e § 3º; artigo 28, inciso 

III do § 2º artigo 30; artigo 41, 42, 43 § 3º e § 4º § 6º, 45 

da Lei Municipal n° 16.414, de 01 de Abril de 2.016 e de seus 

efeitos, pelas razões que passa expor: 

 

1. DA LEGITIMIDADE ATIVA 

 

A Presente ação é ajuizada pela Associação dos 

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos Municipais de São Paulo 

(SEAM), com abrangência no município de São Paulo – SP, 
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conforme artigos 1º e 2º (incluso estatuto), onde se demonstra 

seu interesse jurídico no caso. 

Logo, o autor preenche os requisitos da 

legitimidade ativa para propositura da presente ação, nos 

termos do artigo 90, Inciso V da Constituição Estadual. 

 

2. DA TRAMITAÇÃO COM PRIORIDADE 

O presidente da SEAM e seus associados, possuem 

idade superior a 60 (sessenta) o que possibilita a tramitação 

prioritária do processo conforme prevê o artigo Art. 1.048 do 

CPC, senão vejamos: 

Terão prioridade de tramitação, em qualquer 

juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: 

I - em que figure como parte ou interessado 

pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos ou portadora de doença grave, 

assim compreendida qualquer das enumeradas 

no art. 6
o
, inciso XIV, da Lei n

o
 7.713, de 22 

de dezembro de 1988. 

 

Dessa forma, requer que a luz do artigo 489, § 

1º e seus incisos, seja reconhecida a figura dos interessados 

para ao final determinar a tramitação do processo com 

prioridade. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS IMPUGNADAS 
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Transcrevemos na íntegra os dispositivos legais 

ora impugnados, consistentes do § 2º do artigo 8º; artigo 25 

caput e § 3º; artigo 28, inciso III do § 2º artigo 30; artigo 

35, artigo 41, artigo 42, artigo 43 § 3º, § 4º e § 6º, artigo 

45 § 1º e § 2º, da Lei Municipal n° 16.414, de 01 de Abril de 

2.016, publicada no DOC do dia 02/04/2016, que cria o Quadro 

de Profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e 

Geologia - QEAG Municipal, onde institui o regime de 

remuneração por subsídio e dá outras providências, nos 

seguintes termos: 

 

Lei Municipal SP n° 16.414, de 01 de abril 2.016: 

 

“Artigo 8º - 

§ 2º O regime de remuneração por subsídio de 

que trata esta Lei é incompatível com o 

recebimento de vantagens pessoais de qualquer 

natureza, inclusive os adicionais por tempo de 

serviço e sexta-parte.” 

 

"Art. 25.- Os atuais titulares de cargos de 

provimento efetivo de Especialista em 

Desenvolvimento Urbano, nas disciplinas 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 

integrantes do Quadro de Pessoal de Nível 

Superior, nos termos da Lei nº 14.591, de 2007, 

no prazo de 90 (noventa) dias, contados da 

publicação desta lei, poderão optar pela nova 

carreira de Profissional de Engenharia, 

Arquitetura, Agronomia e Geologia e por 

receberem sua remuneração de acordo com os 
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valores constantes do Anexo III desta lei, 

observadas as regras para as respectivas 

jornadas. 

 

"§ 3º A opção de que trata este artigo implica 

a renúncia de vantagens pecuniárias cuja 

percepção ou incorporação são consideradas 

incompatíveis com o regime de subsídio 

estabelecido no art. 8º desta lei." 

 

Art. 28. Os atuais titulares de cargos de 

provimento efetivo de Especialista em 

Desenvolvimento Urbano, nas disciplinas 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, optantes 

pela carreira de Profissional de Engenharia, 

Arquitetura, Agronomia e Geologia e pela 

remuneração por subsídio ora instituído, serão 

integrados na nova situação no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data de opção do 

servidor, na seguinte conformidade: 

I - Nível I: 

a) Categoria 1 - de S1 para QEAG 1; 

b) Categoria 2 - de S2 para QEAG 2; 

c) Categoria 3 - de S3 para QEAG 3; 

d) Categoria 4 - de S4 para QEAG 4; 

e) Categoria 5 - de S5 para QEAG 5; 

II - Nível II: 

a) Categoria 1 - de S6 para QEAG 6; 

b) Categoria 2 - de S7 para QEAG 7; 

c) Categoria 3 - de S8 para QEAG 8; 

d) Categoria 4 - de S9 para QEAG 9; 
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e) Categoria 5 - de S10 para QEAG 10; 

III - Nível III: 

a) Categoria 1 - de S11 para QEAG 11; 

b) Categoria 2 - de S12 para QEAG 12; 

c) Categoria 3 - de S13 para QEAG 13. 

 

§ 1º Os atuais titulares de cargos de 

provimento efetivo que realizarem a opção pela 

carreira instituída por esta lei e se 

encontrarem na última Categoria do Nível III, 

Referência S13, da carreira há, no mínimo, 24 

(vinte e quatro) meses, completados até 31 de 

dezembro do ano imediatamente anterior à data 

de sua integração, apurados na conformidade do 

decreto regulamentar a que aludem o parágrafo 

único do art. 14 e § 3º do art. 16,  todos da 

Lei nº 14.591, de 2007, serão integrados na 

Categoria 4 do Nível III, Símbolo QEAG 14” 

 

Art. 30. Ao Profissional de Engenharia, 

Arquitetura, Agronomia e Geologia que realizar 

a opção prevista no art. 25 desta lei e cuja 

integração na nova situação resulte valor 

inferior à remuneração atual, em razão de 

decisão judicial ou não, fica assegurada a 

percepção da diferença, que será paga a título 

de Subsídio Complementar e considerado para 

efeitos de aposentadoria e pensão, décimo 

terceiro salário e férias.  

§ 1º Para efeitos do disposto no "caput" deste 

artigo, considera-se:  
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I - remuneração na nova situação: o valor do 

símbolo de remuneração por subsídio após a 

integração prevista no art. 28 desta lei;  

II - remuneração atual: o valor das parcelas 

previstas na legislação vigente ou decorrente 

de decisão judicial na data da integração 

prevista no art. 28 desta lei:  

a) a referência de vencimentos;  

b) a vantagem de ordem pessoal prevista na Lei 

nº 14.591, de 2007, e outras de idêntica 

natureza previstas em lei;  

c) a Gratificação por Desempenho de Atividade 

instituída pela Lei nº 14.600, de 2007, e 

legislação subsequente;  

d) o adicional por tempo de serviço e a sexta-

parte, decorrentes ou não de decisão judicial;  

e) a Gratificação de Gabinete tornada 

permanente;  

f) outras vantagens pecuniárias tornadas 

permanentes, de caráter pessoal, inclusive as 

decorrentes do exercício de cargos de 

provimento em comissão ou funções de confiança. 

§ 2º- 

III - incidirão reajustes a partir de 2017, nos 

termos da legislação vigente, ficando 

absorvidos, nos exercícios de 2015 e 2016, os 

eventuais reajustes nos termos dos arts. 1º e 

2º da Lei nº 13.303, de 2002, ou da lei que 

vier a substituí-la. 
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Art. 35. Os servidores estáveis por força do 

art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e os não estáveis, referidos no 

art. 34 desta lei, que optarem pela remuneração 

por subsídio instituída por esta lei, terão a 

denominação de suas funções alteradas para 

Profissional de Engenharia, Arquitetura, 

Agronomia e Geologia e sua remuneração fixada 

no símbolo QEAG previsto nas Tabelas "C" e "D" 

do Anexo III, com vigência a partir de 1º de 

maio de 2016, observadas as disposições dos §§ 

1º, 2º e 3º do art. 8º desta lei. 

 

Art. 41. Os atuais titulares de cargos de 

Engenheiro, Arquiteto, Engenheiro Agrônomo e 

Geólogo, não optantes pelas referências de 

vencimento instituídas pela Lei nº 14.591, de 

2007, que desejarem optar pela carreira de 

Profissional de Engenharia, Arquitetura, 

Agronomia e Geologia de que trata esta lei, 

deverão realizar previamente a opção prevista 

para o Quadro de Pessoal de Nível Superior, no 

qual serão enquadrados nas categorias dos 

níveis correspondentes, da respectiva carreira 

constante da coluna "Situação Atual" do Anexo I 

desta lei.  

 

Parágrafo único. A integração no respectivo 

Quadro de Pessoal de Nível Superior produzirá 

efeitos exclusivamente em relação ao disposto 

no "caput" deste artigo, observando-se, para 



 
 

 

Largo 7 de Setembro nº 52 – Conjunto 709 – CEP 01501050 – Centro – SP – São Paulo Fone (11) 3104-5743  
 

Página 8 

 

tanto, os critérios, as condições e a data-

limite da contagem de tempo prevista na Lei nº 

14.591, de 2007, e alterações subsequentes, 

mantida a jornada de trabalho atual, observado, 

quanto aos efeitos pecuniários, o disposto no § 

2º do art. 28 desta lei. 

 

“Art. 42. O disposto no art. 41 aplica-se aos 

servidores admitidos ou contratados nos termos 

da Lei nº 9.160, de 1980, que não realizaram 

opção pelas referências de vencimentos 

instituídas para o Quadro de Pessoal de Nível 

Superior." 

 

"Art. 43. Os proventos, as pensões e os legados 

aos quais se aplica a garantia constitucional 

da paridade serão fixados de acordo com as 

novas situações determinadas por esta lei, 

levando-se em consideração as alterações 

sofridas pelo cargo ou função em que se deu a 

aposentadoria ou a pensão, de acordo com o 

Anexo I e os arts. 34 e 35, observadas as 

disposições relativas às opções pelos novos 

símbolos de remuneração ora instituídos para os 

servidores em atividade." 

 

§ 3º Os aposentados optantes nos termos desta 

lei, que completaram, na atividade, 24 (vinte e 

quatro) meses na última Categoria do Nível III, 

Referência S13, até 31 de dezembro do ano 

imediatamente anterior à fixação de seus 
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proventos, apurados na conformidade do decreto 

regulamentar a que aludem o parágrafo único do 

art. 14 e o § 3º do art. 16, todos da Lei nº 

14.591, de 2007, terão seus proventos fixados 

na Categoria 4 do Nível III, Símbolo QEAG 14.  

 

§ 4º Os pensionistas ou legatários de 

servidores ou aposentados que se enquadravam na 

hipótese do § 3º deste artigo e que optarem nos 

termos desta lei, também terão suas pensões ou 

legados fixados na Categoria 4 do Nível III, 

Símbolo QEAG 14 

 

§ 6º O Subsídio Complementar de que trata o § 

5º deste artigo será absorvido pelas 

revalorizações previstas nos incisos I e II do 

art. 8º e pelos reajustes concedidos a partir 

de 2017 nos termos do art. 54, ambos desta lei.  

 

Art. 45. Os aposentados, pensionistas e 

legatários, não optantes pelas referências de 

vencimento instituídas para o Quadro de Pessoal 

de Nível Superior, nos termos da Lei nº 14.591, 

de 2007, que desejarem optar pela carreira de 

Profissional de Engenharia, Arquitetura, 

Agronomia e Geologia, deverão, previamente, 

realizar a opção prevista para o respectivo 

quadro e serem enquadrados nas categorias dos 

Níveis I, II ou III da respectiva carreira 

constante da coluna "Situação Atual" do Anexo I 

desta lei.  
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§ 1º A opção pelo Quadro de Pessoal de Nível 

Superior de que trata o "caput" deste artigo 

será definitiva e produzirá efeito nos termos 

das disposições dos §§ 2º e 3º do art. 28 desta 

lei.  

 

§ 2º Os aposentados, pensionistas e legatários 

de que trata este artigo terão seus proventos, 

pensões ou legados fixados nos símbolos de 

remuneração estabelecidos para a carreira de 

Profissional de Engenharia, Arquitetura, 

Agronomia e Geologia, observado o disposto nos 

arts. 43 e 44 desta lei.  

 

O parágrafo 2º do artigo 8º e os §§ 3º e 5º do 

artigo 25 da Lei 16.414/2016 acima citado, transgridem a 

Constituição do Estado de São Paulo, na medida em que vedam 

aos servidores públicos municipais, que optarem pela 

remuneração por subsídio, a percepção do adicional por tempo 

de serviço e da sexta parte, parcelas que são asseguradas pelo 

ordenamento constitucional paulista, como integrantes do 

patrimônio jurídico dos servidores, incorrendo estes 

dispositivos em clara afronta ao art. 115, inciso XIII, da 

Constituição Estadual, cuja observância se desdobra também aos 

municípios, por vinculação prevista no art. 144, da mesma 

Carta Estadual. 

 

Igualmente, o art. 28 da Lei Municipal nº 

16.414, de 01 de abril de 2016, que estabelece regras para a 

integração dos servidores atuais à nova carreira do quadro 

municipal dos arquitetos, inseriu no ordenamento jurídico 
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tratamento desigual aos administrados, vedado expressamente 

pelo art. 4º da Constituição Estadual, ao estabelecer tabela 

com 17 (dezessete) referências, 4 (quatro) a mais que a 

carreira definida na legislação anterior, pela Lei Municipal 

nº 14.591/2007. O artigo impugnado estabelece equivalência 

linear de integração à nova legislação, desrespeitando os 

princípios da equivalência e proporcionalidade, bem como o 

tempo de serviço. 

 

Ou seja, o(a) servidor(a) regido pela Lei 

14.591/2007, que houver completado 13 (treze) categorias pela 

sistemática anterior, estando, pois, em final de carreira e 

possuindo títulos, terá de cumprir agora mais 4 (quatro) 

etapas de 18 (dezoito) meses para alcançar a categoria mais 

elevada da novel legislação (QEAG-17), ou seja, terá de 

trabalhar 6 (seis) anos a mais, necessitando de, ao menos, 32 

(trinta e dois) anos para atingir o último degrau, enquanto os 

servidores em início de carreira necessitarão de 25,5 (vinte e 

cinco e meio) anos para alcançar ao ponto mais alto da 

carreira. 

 

Esse tratamento desigual se repete e é ainda 

agravado nas disposições contidas no artigo 35, em relação aos 

servidores admitidos enquadráveis no art. 19 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e na Lei Municipal nº 

9.160, de 3 de dezembro de 1980; no artigo 41 e respectivo 

Parágrafo Único e artigo 42, em relação aos servidores “não 

optantes” pela carreira e regime de remuneração da Lei 

Municipal nº 14.591/2007, os quais são concursados pelo mesmo 

edital com os mesmos títulos durante a permanência de suas 

funções; e no artigo 43, em relação aos servidores municipais 
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aposentados, inquinando de inconstitucionalidade, em face do 

artigo 4º da Carta Estadual, todos os referidos dispositivos, 

por transgressão ao citado princípio da igualdade.  

 

Aos servidores “não optantes” da Lei 

14.591/2007, os quais são concursados pelo mesmo edital com os 

mesmos títulos durante a permanência de suas funções, exige-se 

tempo ainda maior para alcançar a mesma remuneração final de 

um ingressante, ao menos 12 (doze) anos a mais, enquanto os 

servidores admitidos, mesmo na ativa, e aposentados restam 

posicionados e fixados, sem qualquer possibilidade de 

evolução, em escala de remuneração inferior àquela possível 

para um servidor ingressante. 

 

Nada justifica o critério linear adotado pelo 

artigo impugnado, que produz tratamento desigual aos 

submetidos às mesmas atribuições e com as mesmas competências 

legais, ferindo o princípio da igualdade estabelecido na 

Constituição Estadual. 

 

Os outros dispositivos da lei municipal postos 

em questão, são os incisos III, § 4º do artigo 30 e o artigo 

54 e seu respectivo parágrafo único, que determinam o 

congelamento da remuneração estabelecida pelo regime de 

subsídio, abrangendo esse congelamento o valor do “Subsídio 

Complementar” (inciso III § 4º do artigo 30), assim definido 

como a parcela da remuneração que exceder ao subsídio 

resultante da integração ao novo regime remuneratório, bem 

como o valor do “Subsídio” (artigo 54 e seu respectivo 

parágrafo único), especificados nas tabelas “A”, “B”, “C” e 

“D” do Anexo III da lei municipal em questão.  
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Estabelecem os dispositivos impugnados que o 

“Subsídio Complementar” e o “Subsídio” serão reajustados “a 

partir de 2017” e que nos exercícios de 2015 a 2016 “ficam 

absorvidos os eventuais reajustes nos termos dos arts. 1º e 2º 

da Lei nº 13.303, de 18 de janeiro de 2002, ou da lei que vier 

a substituí-la.” 

Concomitantemente, referidos dispositivos da 

lei municipal paulistana transgridem o art. 115, Inciso XI, da 

Constituição Estadual, uma vez que o direito à revisão 

salarial anual foi erigido em garantia constitucional pelo 

legislador constituinte estadual, assegurando o reajuste das 

remunerações dos servidores, anualmente, não podendo, 

portanto, a lei municipal estabelecer o congelamento da 

contraprestação dos servidores municipais, visto que referida 

garantia visa proteger a remuneração do servidor em sua 

integralidade. 

 

Tabela com os Quadros comparativo das carreiras por ordem 

cronológica de publicação. 
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Quadros das 
carreiras de 
Engenheiros 
e Arquitetos 
da Prefeitura 

de São 
Paulo 

Engenheiros 
e Arquitetos 

Quadro de 
Profissionais 

de 
Engenharia 

e 
Arquitetura 
– EA – Lei 
10.430 de 
29/2/1988 

Quadro de 
Profissionais de 

Desenvolvimento 
Urbano - 

Engenheiros e 
Arquitetos – 
QPDU – Lei 
12.568 de 
20/2/1998 

Quadro de 
especialistas em 
Desenvolvimento 

Urbano – 
Engenheiros, 
Arquitetos – 
EDU – Lei 
14.591 de 
13/11/2007 

Quadro de 
Profissionais de 

Engenharia, 
Agronomia, 

Arquitetura e 
Geologia – 
QEAG – Lei 
16.414 de 
1/4/2016 

Ano de 
ingresso na 

Prefeitura de 
São Paulo 

por concurso 
publico 

     

1978 - -    

1988 10 anos 10 anos -   

1998 20 anos 20 anos 10 anos   

2007 39 anos 29 anos 19 anos -  

2012 44 anos 36 anos 26 anos 9 anos - 

 

Tempo na 
PMSP na 
data de 
publicação 
da Lei 
16.414 de 1 
de abril de 
2016 

48 anos 40 anos 30 anos 14 anos 4 anos 

 

Tabela comparativa dos tempos considerados na migração da Lei 16.414 – artigo. 

Tempo 
considerado 
para os 
EDUS – 
tempo inteiro 
dos que 
estão na 
carreira 

48 40 30 14 4 
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Tempo 
considerado 
para os “não 
optantes” 
com a 
exclusão de 
9 anos de 
serviço na 
carreira 

39 31 21 14 4 

 

 

Todo engenheiro ou arquiteto que tenha ingressado em um 

quadro, através de concurso público, pode de forma optativa, 

de livre vontade, mudar para um quadro novo proposto. 

Normalmente esta opção se faz preservando os iniciantes em 

estágio probatório de 3 anos e os aposentados, pensionista, e 

aqueles que estão em final de carreira. Pela primeira vez na 

LEI 16.414 de 2016 há um filtro para os “não optantes” ao 

Quadro de Especialista – EDU, em 2007, como se fosse 

obrigatório esta opção. 

Observamos que o tempo escolhido apenas para os não optantes 

prejudica intencionalmente os que estão no Quadro de 

Profissionais de Desenvolvimento Urbano - Engenheiros e 

Arquitetos – QPDU, sendo mais de 9 anos excluídos e subtraídos 

do tempo de efetivo exercício e por esse motivo,  terão  que 

trabalhar o dobro de tempo para chegar onde deveriam ser 

enquadrados  na nova Lei 16.414/2016, em clara intenção de 

discriminar esses servidores causando tal prejuízo. Entende-se 

que deva ser considerado o tempo igual para todos da mesma 

carreira. 
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4. DAS VIOLAÇÕES À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL CONTIDAS NOS 

DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. 

 

4.1- Da Violação do art. 115, inciso XIII c/c o art. 144, da 

Constituição Estadual: QÜINQÜÊNIO E SEXTA-PARTE  

  

O presente tópico não tem o condão de 

reivindicar o direito adquirido ou ato jurídico perfeito,mas, 

de demonstrar a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do 

artigo 8º da Lei 16.414/2016, em clara afronta ao artigo 115, 

inciso XIII, e o artigo 129 da Constituição Estadual, cuja 

observância se desdobra também aos municípios, por vinculação 

prevista no artigo 144 da mesma Carta Estadual. 

A priori, são necessárias algumas indagações 

para elucidação da questão; 

 

Todos os servidores são arquitetos e 

engenheiros? 

Todos os arquitetos e engenheiros são 

servidores? 

 

A Lei complementar estadual nº 180/78 em seu 

artigo 5º, inciso V, define como servidor:   

 

“pessoa admitida para exercer função-atividade” 

 

A abrangência do termo “servidor” foi 

compreendida pelos nobres magistrados da 4º turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da Segunda Região conforme ementa do 

acórdão nº 20080287152 nº processo 01245200606402006: 
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SEXTA-PARTE. O art. 129 da Constituição 

Estadual não distingue o servidor celetista do 

estatutário para efeito de pagamento da sexta-

parte. Ao contrário, faz referência, apenas, a 

"servidor público estadual". Assim, o termo 

"servidor" utilizado pela Constituição de São 

Paulo é gênero, e como tal se divide em 

espécies, quais sejam, os funcionários públicos 

regidos pelo estatuto e os empregados públicos 

regidos pelo regime celetista. Não 

especificando a norma a espécie de servidor, a 

exemplo do contido dispositivo legal em 

referência, há de se entender que todos foram 

abrangidos, indistintamente, sendo de justiça 

que se pague ao servidor celetista que preenche 

os requisitos exigidos na norma a verba 

intitulada sexta-parte, na forma contemplada 

aos servidores estatutários. (g.n) 

 

Havendo, explicito direito assegurados a todos 

os servidores, indistintamente de ser arquiteto, analista 

administrativo, engenheiro ou agente da saúde, não poderia uma 

Lei ordinária suprimir os direitos destes servidores. 

 

Embora a jurisprudência admita que a 

implantação do regime de remuneração por subsídio possa 

determinar a extinção das vantagens de natureza pessoal, 

dentre os quais se incluem o adicional por tempo de serviço e 

a sexta parte, o caso específico do município de São Paulo se 

apresenta de modo diferente, visto que tais parcelas estão 

asseguradas na própria Lei Orgânica e sua supressão, 
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relativização ou derrogação não pode ser feita por meio de lei 

ordinária, havendo a necessidade de ser aprovada uma alteração 

da Lei Orgânica, através de emenda, processo legislativo e 

quórum qualificados. 

 

Existem vantagens, como ensina HELY LOPES 

MEIRELLES, que são condicionais ou modais e 'mesmo que 

auferidas por longo tempo em razão do preenchimento dos 

requisitos exigidos para sua percepção, não se incorporam ao 

vencimento, a não ser quando essa integração for determinada 

por lei' (Direito Administrativo Brasileiro, 2a Documento: 

1003474 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 

09/06/2015 Página 4 de 19 Superior Tribunal de Justiça ed., 

pg. 400). (g.n) 

Haja vista que a Lei ordinária nº 16.414/2016 

institui a criação do Quadro de Profissionais de Engenharia, 

Arquitetura, Agronomia e Geologia, sendo o alcance da Lei, 

limitadamente no tocante a remuneração na forma de subsídios 

de um novo quadro de carreira. 

 

As disposições legais na Lei 16.414/2016 no seu 

artigo 8º, § 2º, ultrapassam a competência da lei, insurgindo 

em plena inconstitucionalidade em face do artigo 115, que 

prevê em seu inciso XIII, a obrigatoriedade do cumprimento das 

normas inclusive no tocante ao quinquênio e a sexta parte. 

 

 Observa-se no presente que a supressão do 

quinquênio e sexta-parte foi operada de maneira ilegal, por 

meio de lei ordinária, o que vem a contrariar o princípio da 

hierarquia das normas, uma vez que aquela lei não pode 

modificar a Lei Orgânica, que no âmbito municipal equivale 
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simetricamente à Constituição Estadual e à Constituição 

Federal. 

 

Verifica-se que, de acordo com os dispositivos 

impugnados, a opção pela remuneração por subsídio implica 

automaticamente na perda das referidas parcelas 

remuneratórias, as quais já se encontravam incorporadas 

anteriormente ao advento da referida legislação ao patrimônio 

jurídico dos servidores da carreira de nível universitário da 

Administração. 

 

Saliente-se que, embora as disposições 

impugnadas considerem incompatíveis e vedem a percepção do 

adicional por tempo de serviço e da sexta parte pelos 

servidores que optarem pela nova carreira, regida pelo sistema 

de subsídio, essa mesma lei, em seu art. 9º, considerou 

compatível com este regime de remuneração por subsídio o 

recebimento de diversas de outras parcelas remuneratórias, 

entre as quais destacamos a “retribuição pelo exercício de 

cargo de provimento em comissão ou função de confiança”, e as 

de caráter não permanente e as indenizatórias, todas contidas 

no Anexo V, integrante da Lei 16.414/16, quais sejam: 
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Fica evidente que a Lei 16.414/16, ao instituir 

o regime jurídico de subsídio, possibilita ao servidor da 

carreira a percepção de uma série de parcelas remuneratórias 

que são decorrentes de direitos advindos de normas 

constitucionais e da legislação trabalhista que regem os 

direitos e deveres dos servidores públicos, as quais não podem 

ser suprimidas dos seus ganhos remuneratórios. Entretanto, 

numa medida lesa-constitucional do município de São Paulo, o 

novo plano de carreira, instituído na atual gestão do 

executivo, suprimiu o adicional de tempo de serviço e a sexta-

parte, dentre as gratificações elencadas como parcelas 

incompatíveis de serem percebidas pelos servidores da carreira 

do quadro de Profissionais Engenheiros, Arquitetos e Geólogos 

– QEAG 
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Portanto, as disposições ora impugnadas, 

consubstanciadas no § 2º do artigo 8° e no § 3º do artigo 25, 

alínea “d” do inciso II do § 1º do artigo 30, da citada lei 

ordinária municipal, ao condicionarem a opção ao regime de 

remuneração por subsídio à supressão das vantagens pessoais 

relativas ao adicional por tempo de serviço e à sexta parte, 

configuram atos legislativos irremediavelmente 

inconstitucionais, em face do art. 115, inciso XIII, da 

Constituição Estadual, que estabelece a preservação da 

garantia da não supressão das vantagens de caráter individual 

(quinquênio e sexta parte, tanto quanto os da legalidade, 

hierarquia das normas e independência dos poderes, conforme o 

artigo 111 da Constituição Estadual, em alinhamento com o 

artigo 37 caput da Constituição Federal 

 

Referidas garantias constitucionais, da 

preservação da garantia da não supressão das vantagens de 

caráter individual, por ferirem os princípios 

supramencionados, embora se refiram como de aplicação aos 

servidores estaduais, sua observância também se desdobra para 

os servidores municipais, através da vinculação prevista pelo 

art. 144, da Carta Estadual, o qual dispõe que os municípios 

se auto-organizarão por Lei Orgânica, “atendidos os princípios 

estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição”. 

 

Observa-se no presente caso que a supressão do 

adicional por tempo de serviço e da sexta parte operou-se por 

meio de lei ordinária, o que vem a contrariar o princípio da 

hierarquia das normas, da legalidade e da independência dos 

poderes, uma vez que uma lei ordinária não pode modificar a 

Lei Orgânica, que no âmbito municipal se equivale 
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simetricamente à Constituição Estadual e à Constituição 

Federal. Com efeito, a Lei Municipal nº 16.414, de 01 de abril 

de 2.016, não revogou, nem relativizou as disposições contidas 

no art. 97 da Lei Orgânica de São Paulo, que instituiu e 

assegurou as referidas parcelas. Sendo aquela uma lei 

ordinária, diante dos citados princípios da hierarquia das 

normas, da legalidade e da independência dos poderes, 

consagrados pelo ordenamento constitucional positivo, paulista 

e brasileiro, não há como se cogitar que tais violações possam 

ocorrer. 

 

O próprio Poder Executivo Municipal Paulistano 

reconhece a necessidade de fazer a alteração da Lei Orgânica 

para introduzir na mesma a remuneração por subsídio, de modo 

permitir, no âmbito desta, opção alternativa à manutenção do 

adicional por tempo de serviço e a sexta parte.  

 

Tanto que tentou fazê-lo, enviando à Câmara 

Municipal, em 26/06/2014, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica 

nº 0003/2014, para alterar a redação do art. 97 da Lei 

Orgânica do Município de São Paulo, permitindo, também na Lei 

maior, a adoção da remuneração por subsídio, porém até a 

presente data o referido projeto não obteve número suficiente 

de votos para aprovação, sendo considerada inconstitucional à 

emenda, conforme parecer nº 1323/2014 (doc. anexo) da Comissão 

de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em que os 

vereadores Floriano Pesaro e Eduardo Tuma votaram pela 

inconstitucionalidade do projeto de lei. 

 

Com efeito, a não aprovação do PLO nº 003/2014, 

de autoria do Executivo, pelos vereadores, inviabiliza a 
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permanência e existência no mundo jurídico dos dispositivos 

ora impugnados.  

 

Não tendo logrado aprovação para a necessária 

alteração da Lei Orgânica, o Executivo pretendeu a extinção 

dos referidos adicionais, por meio de lei ordinária, porém 

essa medida padece de legitimidade e regularidade, não podendo 

ser aceita pelo ferimento aos princípios acima nomeados. 

 

Está claro e os fatos demonstram que o 

legislador municipal, considerando-se o quórum qualificado 

aplicável à hipótese, ao não aprovar o PLO 3/2014, não 

convalidou nem aceitou a supressão do direito aos adicionais 

por tempo de serviço: o quinquênio e à sexta parte do texto da 

Lei Orgânica, o que inquina de completa e total 

inconstitucionalidade os § 2º do Artigo 8°, § 3º do artigo 25 

e da alínea “d” do inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei 

Municipal nº 16.414, de 01 de abril de 2016, visto que a 

Constituição Estadual consagra o princípio da hierarquia das 

normas, da legalidade e independência dos poderes, tanto é 

assim que, em seu art. 144, prestigia a prevalência da Lei 

Orgânica do Município. Transcrevemos: 

 

Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia 

política, legislativa, administrativa e 

financeira se auto-organizarão por Lei 

Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos 

na Constituição Federal e nesta Constituição. 

(g.n.). 
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Durante a tramitação do projeto de lei 713/15, 

que resultou na Lei 16.414/16, os vereadores paulistanos 

estavam cientes e alertaram aos seus pares sobre os riscos de 

impugnação dos dispositivos inconstitucionais contidos naquele 

projeto. Nesse sentido, observe nas fls. 35, a seguinte 

declaração do vereador José Police Neto, na 322ª SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA, em 29/03/2016: 

   

“O SR. JOSÉ POLICE NETO (PSD) - Sr. Presidente, 

(...) A Casa, desde o ano passado, quando 

recebeu o primeiro projeto, debruçou-se sobre a 

matéria. A Secretária de Planejamento esteve na 

Casa três ou quatro vezes para debater a 

questão do subsídio. Não se falava ainda no PLO 

3; não se falava nos projetos de implantação de 

subsídios para o nível médio; e também não se 

falava do subsídio para o setor de Saúde; 

então, naquele momento, não havia projetos que 

carregavam o subsídio para dentro das 

carreiras, mas, sim, um debate se 

recepcionaríamos, na Lei Orgânica do Município, 

portanto, na nossa Constituição, o subsídio. 

Infelizmente, o caminho traçado foi de, 

lateralmente, infra constitucionalmente, 

utilizar o dispositivo do subsídio sem trazê-lo 

para o ambiente constitucional, o que impõe um 

risco. Então todos nós já sabemos que a 

legislação da cidade de São Paulo não autorizou 

o subsídio no seu texto orgânico, na Lei 

Orgânica, mas estamos aprovando, para diversas 

carreiras - para diversas categorias - a 
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utilização desse modelo como pagamento dos 

servidores. 

Sem dúvida nenhuma, essa fragilidade será 

pautada nos tribunais e, sem dúvida nenhuma, a 

única certeza que temos hoje é de que quem vai 

administrar a gestão de pessoas na cidade de 

São Paulo - o nosso RH - é o Tribunal de 

Justiça do Estado, não será nenhum dos 

gestores, eleitos para isso.” (Ata da CMSP. 

322ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, em 29/03/2016.) 

(g.n.) 

 

Observe-se que os tribunais têm entendido o 

adicional por tempo de serviço como instrumento de gestão de 

recursos humanos com a finalidade de premiar o servidor pelo 

tempo prestado ao serviço público: 

 

EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL. O adicional por 

tempo de serviço (quinquênio) tem a função de 

premiar o servidor público pelo tempo contínuo 

prestado ao serviço público no mesmo 

empregador, seja no Estado ou em uma de suas 

autarquias ou fundações públicas. PROCESSO Nº 

000134221.2012.5.02.0042 da 17ª Turma do TST da 

relatoria Maria de Lourdes Antônio. 

 

Conclui-se que as disposições questionadas 

requerem constitucionalidade, seja pelo disposto na 

Constituição Estadual, em seu art. 115, inciso XIII, seja pelo 

contido no art. 144, que estabelece a Lei Orgânica como a 

norma maior, em âmbito municipal, valorando e explicitando o 
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princípio da hierarquia das normas. Não é sem razão, aliás, 

que o próprio legislador municipal buscou a maior proteção 

possível aos adicionais do quinquênio e sexta parte, vez que 

os assegurou como direitos na Lei maior municipal, de mais 

difícil modificação, não deixando tais vantagens inscritas 

apenas no âmbito da legislação ordinária. 

 

Os dispositivos ora atacados são 

inconstitucionais, visto que , não pode a lei retroagir para 

reduzir ou ferir direitos. 

 

Nesse sentido, a propósito da irretroatividade 

da lei em face de direito consolidado, transcrevemos ementa do 

STF: 

 

“EMENTA. ...o dispositivo ora impugnado, ao 

declarar a ineficácia retroativa da criação do 

Conselho Estadual ...também viola, diretamente, 

o inciso XXXVI do artigo 5º da mesma Carta 

Magna, o qual veda a retroatividade que alcance 

direito adquirido e ato jurídico perfeito, 

vedação a que estão sujeitas também as normas 

constitucionais estaduais.” (STF, Tribunal 

Pleno, ADI n.º 596/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, 

DJ 07.05.1993) (g.n) 

 

Portanto, afigura-se imprescindível a 

declaração da inconstitucionalidade do § 2º do art. 8º e do § 

3º do art. 25 da Lei nº 16.414/2016, do Município de São 

Paulo, cujo conteúdo suprime o adicional por tempo de serviço 

e a sexta parte, parcelas salariais que são decorrentes do 
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tempo de efetivo exercício, legitimamente incorporadas pelos 

servidores da carreira engenheiros e arquitetos integrantes 

dos quadros da municipalidade paulistana, por violação ao art. 

115, incisos XIII c/c o art. 144, da Constituição Estadual. 

 

 

4.2- Da Violação do art. 4º, da Constituição Estadual: 

Princípio da Igualdade  

 

O princípio da igualdade está previsto na norma 

constitucional que estabeleceu a sua observância como 

requisito de validade dos procedimentos administrativos. 

Dispõe o art. 4º da Constituição Estadual: 

 

Art. 4º - Nos procedimentos administrativos, 

qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, 

entre outros requisitos de validade, a 

igualdade entre os administrados e o devido 

processo legal, especialmente quanto à 

exigência da publicidade, do contraditório, da 

ampla defesa e do despacho ou decisão 

motivados. Grifamos. 
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A simples visualização da tabela acima e das 

demais que acompanham esta exordial, demonstra que os 

servidores enquadrados na categoria EA, que preenchem os 

requisitos de tempo e títulos ou avaliações, para serem 

enquadrados nas categorias 1, 2 ou 3 do nível IV, da Lei 

16.414/2016, serão privados de contabilizar seu tempo de 

serviço e seus títulos para efeitos de enquadramento por não 

haver previsão legal. 

 

Da mesma forma, os servidores que após o 

enquadramento preencherem os requisitos para promoção na 

carreira, não são contemplados pela nova lei, haja vista a 
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integração linear e o requisito previsto no artigo 16 caput e 

seu § 1º da Lei 16.414/2016, onde existem as expressões: "da 

Categoria em que se encontra para a Categoria imediatamente 

superior" e "deverá contar com tempo de 18 (dezoito) meses de 

efetivo exercício em cada Categoria". 

 

Dessa forma, os artigos 28 e 16 caput e seu § 

1º da Lei 16.414/2016 violam o principio da igualdade previsto 

no artigo 4º da Constituição Estadual.  

 

Conforme dispõem os artigos 41 e 42 da Lei 

16.414/2016, os servidores que quiserem optar pela nova 

carreira, deverão realizar previamente a opção prevista para o 

Quadro de Pessoal de Nível Superior prevista na Lei 

14.591/2007, deixando de contabilizar o período trabalhado de 

2007 até o momento da opção, transformando a opção em prejuízo 

irrecuperável. 

 

O capitulo XII que trata dos servidores não 

optantes pelas referências de vencimento instituídas para o 

quadro de pessoal de nível superior, em seus artigos 41 e 42 

prevê 04 categorias de servidores, quais sejam: 

Servidores admitidos estáveis Servidores admitidos ou 

contratados 

Lei nº 9.160, de 3 de dezembro 

de 1980 

Servidores admitidos não 

estáveis 

Servidores admitidos ou 

contratados nos termos da Lei 

nº 9.160, de 1980 

 

 

Servidores não optantes da Lei 

14.591/2007, concursados pelo 

mesmo edital com os mesmos 

títulos durante a permanência 

Arquitetos e engenheiros 

pertencente ao quadro de 

pessoal da prefeitura, Lei 

10.430/1988 (E.A) 

Arquitetos e engenheiros 

pertencentes ao Quadro dos 
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de suas funções Profissionais do 

Desenvolvimento Urbano - QPDU, 

Lei  12568/1998  

 

Logo, observa-se a inconstitucionalidade dos 

artigos supracitados, tratando de servidores pertencentes à 

mesma carreira, ingressos na PMSP através dos mesmos editais 

de concursos públicos ou não, com a mesma performance de 

desempenho, as mesmas titulações e horas de cursos de 

aprimoramento e extensão universitária e o mesmo tempo de 

atividade na carreira, resultando na subtração de anos 

trabalhados sem nenhuma evolução funcional e pior 

desconsiderados esses anos na reestruturação. 

 

Saliente-se que a presente impugnação das 

referidas disposições, mediante a evocação do princípio da 

igualdade, assegurado na Constituição Paulista em seu artigo 

4º, não se confunde com as situações a que se refere a Súmula 

nº 339 do E. Supremo Tribunal Federal, que veda a concessão de 

aumento de vencimentos de servidores públicos pelo Judiciário, 

sob o fundamento da isonomia. 

 

Ressalta-se que na Lei 14.591/2007 em seu 

artigo 36, prevê além da contagem de tempo, impõe a 

necessidade de títulos específicos, o que na presente demanda 

insurge na inconstitucionalidade em face do artigo 4º da 

Constituição Estadual Paulista. 

 

 No tocante ao tratamento desigual a situações 

desiguais, declara Celso Antônio Bandeira de Mello, " o 

princípio da isonomia preceitua que sejam tratadas igualmente 

as situações iguais e desigualmente as desiguais. Donde não há 
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como desequiparar pessoas e situações quando nelas não se 

encontram fatores desiguais. E, por fim, consoante averbado 

insistentemente, cumpre ademais que a diferença do regime 

legal esteja correlacionada com a diferença que se tomou em 

conta" (Conteúdo juridico do principio da igualdade, 3ª ed., 

12 tir., São Paulo, Malheiros, 2004, p.35). 

 

E pior, a progressão funcional e a remuneração 

terá tratamento desigual entre todos os que optaram pela mesma 

Lei 14.591/2007, haja vista que, aqueles que optaram em 2007 

poderão contar com o tempo de serviço e apresentação dos seus 

títulos para ingressa na nova carreira (artigo 28, § 5º, 

inciso II), e os que optarem em 2016 pela mesma Lei 14.591 de 

2007 para ser enquadrados na nova carreira, deixará de contar 

com o tempo de serviço (2007 à 2016) e a possibilidade de 

apresentar seus títulos para serem enquadrados nas respectivas 

categorias, por não haver previsão na nova lei. 

 

O artigo 45 da Lei 16.414/2016 é 

inconstitucional em afronta ao artigo 4º da Constituição 

Estadual, na medida em que gera a supressão do tempo de 

serviço (2007 à 2016) e impossibilita a apresentação dos 

títulos dos servidores aposentados inativos para enquadramento 

na nova carreira prevista. 

 

Os critérios de tempo de serviço e titulo são 

de extrema importância quando da integração ou progressão 

funcional, o que foi devidamente ressaltado e sedimentado 

pleno do STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

606.199 da relatoria do Ministro Teori Zavascki de 09/10/2013, 

onde todos os servidores que se aposentaram com base no artigo 
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40, § 8º da Constituição Federal com redação anterior à Emenda 

Constitucional 41/03, tem o direito de ter seus proventos 

ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, 

com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de 

serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 

 

Também é inconstitucional o parágrafo 3º do 

artigo 43 da Lei 16.414/2016 que assim dispõe: 

 

§ 3º Os aposentados optantes nos termos desta 

lei, que completaram, na atividade, 24 (vinte e 

quatro) meses na última Categoria do Nível III, 

Referência S13, até 31 de dezembro do ano 

imediatamente anterior à fixação de seus 

proventos, apurados na conformidade do decreto 

regulamentar a que aludem o parágrafo único do 

art. 14 e o § 3º do art. 16, todos da Lei nº 

14.591, de 2007, terão seus proventos fixados 

na Categoria 4 do Nível III, Símbolo QEAG 

14.(g.n.) 

 

Nem todos os servidores aposentados estavam em 

atividade no período previsto no dispositivo legal supra, o 

que dá ensejo a inconstitucionalidade do referido dispositivo, 

conforme dispõem os artigos 4º c/c 144 da Constituição do 

Estado de São Paulo, discriminando e impedindo que os 

aposentados inativos pudessem ser enquadrados na Categoria 4º 

do Nível III, Símbolo QEAG 14. 

  

O tratamento desigual, conferido pela nova Lei, 

como se percebe, não é acidental, simples distorção, mas 



 
 

 

Largo 7 de Setembro nº 52 – Conjunto 709 – CEP 01501050 – Centro – SP – São Paulo Fone (11) 3104-5743  
 

Página 33 

 

estratégia deliberada para violar e suprimir direitos 

funcionais e econômicos, ainda que em proporções diferentes, 

da quase totalidade dos servidores de nível universitário da 

Administração Municipal. 

 

Cabe ressaltar, que a Lei 16.414/2016 deveria 

trazer em sua redação, os critérios para enquadramento para 

cada servidor em seus respectivos planos de carreira, haja 

vista que se até o presente momento os servidores não optaram 

pela Lei 14.591/2007, por achar desfavorável, não podem ser 

pressionados ou induzidos a optar agora. 

 

Dessa forma, constata-se a plena 

inconstitucionalidade dos artigos 41 e 42 por afronta ao 

princípio da igualdade previsto no artigo 4º da Constituição 

Estadual de São Paulo. 

 

4.3 - Da Violação do art. 115, Inciso XI da Constituição 

Estadual: Revisão Geral Anual da Remuneração 

 

Além das sobreditas impugnações, a Lei nº 

16.414, de 01 de abril de 2016, no inciso III  § 2º do art. 30 

e no art. 54 e seu Parágrafo Único, vai de encontro ao 

princípio estabelecido no art. 115, Inciso XI, da Constituição 

Estadual, ao impor o congelamento do “Subsídio” e do “Subsídio 

Complementar”, pelo período compreendido pelos exercícios de 

2015 e 2016, excetuando o direito à revisão geral anual da 

remuneração dos servidores integrantes da carreira dos 

arquitetos municipais sobre a remuneração percebida na forma 

de subsídio. 
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A obrigação constitucional da revisão geral 

anual da remuneração dos servidores públicos está bem definida 

e pontuada no estudo realizado por HELY LOPES MEIRELLES, lição 

que se amolda perfeitamente ao que se expõe:  

 

"É assegurada revisão geral anual dos subsídios 

e vencimentos, sempre na mesma data e sem 

distinção de índices (CF, art. 37, X). Aqui, 

parece-nos que a EC 19 culminou por assegurar a 

irredutibilidade real e não apenas nominal do 

subsídio e dos vencimentos" ("Curso de Direito 

Administrativo", 25ª ed., 2000, p. 431). 

 

A norma municipal instituiu, no caput do art. 

30, a parcela denominada “Subsídio Complementar”, visando 

assegurar a percepção da diferença eventualmente existente 

entre o valor do subsídio e a remuneração que o servidor vinha 

percebendo, anteriormente à opção, no caso da soma de suas 

parcelas remuneratórias excederem o valor do subsídio previsto 

pela nova lei. 

 

Acontece que no inciso III  § 2º do art. 30 e 

no art. 54 e seu parágrafo único dispõem que o “Subsídio” e o 

“Subsídio Complementar” serão reajustados na forma da 

legislação vigente, a partir de 2017, estabelecendo o 

congelamento da remuneração dos servidores nos anos de 2015 a 

2016. 

 

A previsão de reajuste dos servidores, somente 

a partir de 2017, contida nos dispositivos impugnados, 

afigura-se insustentável do ponto de vista constitucional, 
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pois o legislador constituinte estadual, ao assegurar a 

garantia da revisão geral anual da remuneração dos servidores 

públicos, não admitiu qualquer tipo de modulação de efeitos, 

mitigação, congelamento ou critério hibrido na aplicação do 

preceito, posto que a redação da norma constitucional assegura 

a revisão do conjunto remuneratório em sua integralidade. 

Transcrevemos: 

 

Art. 115 –  

XI – a revisão geral anual da remuneração dos 

servidores públicos, sem distinção de índices 

entre servidores públicos civis e militares, 

far-se-á sempre na mesma data e por lei 

específica, observada a iniciativa privativa em 

cada caso; Grifamos. 

 

Semelhante situação, decorrente dos 

dispositivos impugnados, na qual não assiste ao servidor 

municipal o direito de reajuste de suas parcelas 

remuneratórias, colide frontalmente com o ponto de vista 

constitucional, visto que o legislador constituinte estadual, 

ao assegurar a garantia da revisão geral anual da remuneração 

dos servidores públicos, não admitiu qualquer tipo de 

mitigação ou critério hibrido na aplicação do preceito, posto 

que a redação da norma constitucional assegura a revisão do 

conjunto remuneratório em sua integralidade.  

 

Com efeito, tais disposições malferem o art. 

115, Inciso XI, da Constituição Estadual, uma vez que o 

direito à revisão salarial anual foi erigido em garantia 

constitucional pelo legislador constituinte estadual, 
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assegurando o reajuste das remunerações dos servidores, 

anualmente, não podendo, portanto, a lei municipal ordinária, 

estabelecer o congelamento da contraprestação dos servidores, 

visto que referida garantia visa proteger a remuneração do 

servidor como um todo.  

 

Ainda mais, não se pode confundir o 

escalonamento anual das retribuições, entre os anos de 2015 e 

2016, que sequer obedecem ao princípio de uniformidade de 

aplicação dos reajustes a todos os servidores, por tudo já 

anteriormente exposto, com a reposição salarial anual, cujos 

índices, obviamente, só podem ser apurados posteriormente à 

transcorrência deste período. 

 

Portanto, o inciso III do § 2º do art. 30 e o 

art. 54 e seu parágrafo único, da Lei Municipal nº 16.414, de 

01 de abril de 2016, viola a garantia constitucional da 

revisão geral anual dos servidores públicos, ao excetuar a 

aplicação de qualquer reajuste até 2017, sobre a parcela 

“Subsídio Complementar” e “Subsídio”, estabelecendo o 

“congelamento” destas parcelas da contraprestação do servidor, 

sendo assim constitucionalmente inviável sua vigência e os 

seus efeitos. 

 

5. Da Violação do art. 111, da Constituição Estadual: 

Princípio da Eficiência. 

 

Assim dispõe o artigo 111 caput da Constituição 

Estadual: 
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"A administração pública direta, indireta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação, interesse 

público e eficiência.” 

 

Vejamos o que nos diz, por exemplo, Idalberto 

Chiavenato (“Introdução à Teoria Geral da Administração”, 4ª 

ed., São Paulo, McGraw Hill, 1993, p.238): 

 

“A eficiência não se preocupa com os fins, mas 

simplesmente com os meios. O alcance dos 

objetivos visados não entra na esfera de 

competência da eficiência; é um assunto ligado 

à eficácia.” 

 

Em total inconstitucionalidade agora por 

omissão, a lei ora atacada em seu artigo 41, não deixa 

explicitada qual é o procedimento (meio), para conseguir 

enquadrar os servidores nas categorias de nível correspondente 

dos servidores que não exerceram a opção da Lei 14.591/2007. 

 

Repetimos, São 04 categorias de servidores não 

optantes pela Lei 14.591/2007, previstos nos artigos 41 e 42, 

quais sejam: 

 

 

Servidores admitidos estáveis Servidores admitidos ou 

contratados 

Lei nº 9.160, de 3 de dezembro 

de 1980 
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Servidores admitidos não 

estáveis 

Servidores admitidos ou 

contratados nos termos da Lei 

nº 9.160, de 1980 

 

 

Servidores não optantes da Lei 

Arquitetos e engenheiros 

pertencente ao quadro de 

pessoal da prefeitura, Lei 

10.430/1988 (E.A) 

Arquitetos e engenheiros 

pertencentes ao Quadro dos 

Profissionais do 

Desenvolvimento Urbano - QPDU, 

Lei  12.568/1998  

 

Nobres julgadores, em total afronta ao 

princípio da eficiência contido no artigo 111 da Constituição 

Estadual, não há como se saber qual é o procedimento e qual o 

nível da categoria correspondente que trata o artigo 41 e 42 

da Lei 16414/2016, logo, não será eficiente para sua plena 

aplicação. 

 

Segundo a lição de Humberto Ávila, a 

razoabilidade como corolário do principio da 

proporcionalidade: 

 

"o postulado da proporcionalidade exige que o 

Poder Legislativo e o Poder Executivo escolham, 

para realização de seus fins, meios adequados, 

necessários e proporcionais. Um meio é adequado 

se promove o fim. Um meio é necessário se, 

dentre todos aqueles meios igualmente adequados 

para promover o fim, for o mesmo menos 

restritivo relativamente aos direitos 

fundamentais. Em um meio é proporcional, em 

sentido estrito, se as vantagens que promove 

superam as desvantagens que provoca." ( Teoria 
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dos Princípios da definição à aplicação dos 

princípios jurídicos, Malheiros, São Paulo, 

2003, p. 102) 

   

É vasto o histórico da municipalidade em 

promulgar leis que determinam cargos e carreiras públicas sem 

lhes ser razoáveis, proporcionam muito mais desvantagens do 

que vantagens, exemplo disso é a carreira dos profissionais 

arquitetos e engenheiros denominados QPDU’s regidos pela Lei 

12568, de 20 de Fevereiro de 1998, os quais perduram até o 

presente momento sem regulamentação e condições para o 

servidor dessa carreira evoluir funcionalmente. 

 

Em 1998 foi criada com a expectativa de 

organização da carreira, no entanto, ficou devendo a 

regulamentação do principal artigo que preveria as condições 

para o servidor dessa carreira evoluir funcionalmente, por 

absoluta má intenção se  omitiu da tal regulamentação e quando 

após os servidores passarem a cobrar pela evolução funcional, 

a PMSP em 2007, numa clara demonstração de autoritarismo e 

leviandade apostou em oferecer mais uma reestruturação da 

carreira levando a divisão da categoria em QPDUs e EDUs.  

 

Aos não optantes que quiseram se manter em suas 

carreiras estruturadas pela carreira em que se titularam até 

hoje não tiveram sua evolução funcional regulamentada e 

encontra-se após esses 18 anos decorridos exatamente no mesmo 

nível que estavam quando aderiram a reestruturação pela Lei 

nº 12.568, de 20 de fevereiro de 1998 (QPDU).  
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Como se pode verificar o Executivo municipal 

tem de maneira leviana aprofundado cada vez mais o 

desmantelamento da unidade de uma categoria no claro objetivo 

de levar vantagem sobre os servidores, menosprezando seus 

serviços. 

Mais uma vez, através dos artigos ora 

impugnados da Lei 16.414/2016, pretende a municipalidade 

pressionar os servidores a optar por uma nova carreira ou novo 

processo de progressão profissional sem lhes ser aplicados os 

meios adequados e proporcionais para a justa integração e 

progressão funcional. 

 

Desde modo, é de extrema necessidade a 

declaração de inconstitucionalidade dos artigos 41 e 42 da Lei 

16414/2016. 

 

DOS PEDIDOS 

 

1. Requer a declaração da procedência da 

presente ADI, para que seja declarada em definitivo a 

inconstitucionalidade dos § 2º do artigo 8°, § 3º do artigo 

25, artigo 28, inciso III do § 2 do artigo 30, artigo 35, 

artigo 41 e seu Parágrafo Único, artigo 42, artigo 43 e seu § 

3º, artigo 45 e artigo 54 e seu Parágrafo Único, da Lei 

Municipal n° 16.414, de 01 de abril de 2.016. 

  

Requer-se, seja citado o Prefeito do Município 

de São Paulo, Procurador Geral do Município, para promover a 

defesa dos dispositivos ora impugnados, bem como o Presidente 

da Câmara Municipal de São Paulo. 
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Requer-se, ainda, seja, intimado o Procurador-

Geral do Estado, para atuar no presente feito. 

 

Para tanto, junta os comprovantes das guias de 

digiliencia do oficial de justiça.  

 

Requer que a luz do artigo 489, § 1º e seus 

incisos, seja reconhecida a figura dos interessados para ao 

final determinar a tramitação do processo com prioridade. 

 

Protesta pela produção de todos os meios de 

prova admitidos. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). 

 

Termos em que, 

 

Pede e espera deferimento 

 

São Paulo, 12 de outubro de 2016. 

 

 

 

___________________________    ______________________________ 

José Carlos da Silva Brito    Paulo Leonardo Oliveira Farias 

    OAB/SP-123.044-A            OAB/SP - 370.590-D 


