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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMARCA DE BELO HORIZONTE

2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30380-900

 

 

PROCESSO Nº 5117908-25.2016.8.13.0024

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM (7)

ASSUNTO: [Sistema Remuneratório e Benefícios]

AUTOR: ASSOCIACAO SINDICAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS DO MEIO AMBIENTE

RÉU: ESTADO DE MINAS GERAIS, FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM, INSTITUTO ESTADUAL
DE FLORESTAS, INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS - IGAM

 

 

Vistos.

S E N T E N Ç A

 

 

Vistos, etc.

ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS DO MEIO AMBIENTE,
devidamente representados nos autos, propõem  em face da FUNDAÇÃO ESTADUALação ordinária
DO MEIO AMBIENTE – FEAM, INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS e do INSTITUTO
MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS – IGAM, aduzindo que:

- os servidores ora representados pela Associação prestaram concurso público para provimento do cargo
efetivo de Gestor Ambiental e Analista Ambiental para o Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente (SEMAD), do Instituto Estadual de Florestas (IEF), da Fundação Estadual do Meio
Ambiente (FEAM) e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), conforme editais
SEMAD/FEAM/IEF/IGAM Nº 04/2005, publicado no Diário Oficial de 16.11.2005, Nº 01/2013,
publicado no Diário Oficial Estadual de 2.8.2013 e Nº 04/2013, publicado no Diário Oficial Estadual de
17.9.2013 ( ), do qual obtiveram aprovação, sendo nomeados e empossados nos respectivosDoc.06
cargos.;
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- apesar de os servidores representados pela requerente terem apresentado seus títulos de pós-graduação
na data da posse, bem assim a legislação aplicável à espécie ser bastante clara e objetiva quanto aos
requisitos para o devido posicionamento no momento do ingresso nos cargos públicos de Gestor
Ambiental e Analista Ambiental, os requeridos não promoveram o correto enquadramento dos servidores
quando do ingresso, posicionando-os no nível I-A da carreira, em afronta literal ao disposto no citado
artigo 10-A, da Lei Estadual 15.461/2005.;

- a Associação-requerente requereu, por meio do Ofício nº 07/2011, de 25.08.11, perante o Secretário de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que fosse realizado o reposicionamento de todos os
servidores que possuem pós-graduação “lato sensu” ou “stricto sensu”, não sendo atendidos.

Requereram seja declarado o direito dos servidores ocupantes dos cargos de Gestor Ambiental e Analista
Ambiental, ora representados, ao correto posicionamento na carreira quando do ingresso o cargo, devendo
ser posicionados no nível correspondente às suas escolaridades (nível IV: pós graduação  e nívellato sensu
V: pós graduação ), nos termos do art. 10-A da Lei 15.461/05  resguardando as progressõesstricto sensu ,
(graus) e as promoções (níveis) funcionais já adquiridas na carreira, bem como sejam condenados os
requeridos ao pagamento de todas as parcelas retroativas referentes à diferença dos valores devidos em
decorrência do posicionamento devido e não efetuado e os efetivamente recebidos, mês a mês,
considerando-se todos os adicionais e demais parcelas que tenham por base o vencimento básico
(quinquênios, férias, 13º, etc.), incluídos juros e correção monetária, durante o período não atingido pela
prescrição quinquenal.

A decisão anexada ao id. 16553627 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Regularmente citados, os requeridos apresentaram contestação conjunta (id. 16803547) alegando,
preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Associação-requerente. No mérito, propriamente, aduziram que
o ingresso do servidor se dá no primeiro grau do nível inicial da carreira, e que o certame do qual
participaram os autores previa, expressamente, o ingresso no nível I da carreira de Analista Ambiental.
Assevera que para alcançar os níveis mais elevados da carreira os servidores devem observar os institutos
da promoção e progressão.

As partes não pugnaram por outras provas.

Relatados. .DECIDO

DO DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO

Sustentam os requeridos que a atuação judicial das associações em prol dos seus filiados deve ser
precedida de autorização expressa outorgada por cada um dos seus integrantes.

Sem razão o requerido.

A Constituição da República trata de forma distinta as meras entidades associativas e as organizações
sindicais, estas como espécie daquelas dotadas de características próprias, cuja distinção fica explícita na
terminologia utilizada no art. 5º, inciso LXX, alínea “b”, da CF/88.

Dentre as distinções feitas na carta constitucional, destacam-se os requisitos para que as entidades
associativas e as organizações sindicais substituam seus filiados em ações judiciais.

As associações necessitam de expressa autorização dos filiados, conforme art. 5º, inciso XXI, da CR/88,
todavia, esta se consubstancia em ata da assembleia que autorize o ajuizamento, a relação nominal e o
endereço dos substituídos, conforme regulado pelo art. 2º-A, da Lei 9.494/1997.

As organizações sindicais, por sua vez, possuem ampla capacidade de substituição processual, bastando
sua correta constituição e previsão estatutária da substituição para que essa faculdade possa ser exercida
sem restrições, como assegura o art. 8º, inciso III, da CF/88.
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Em qualquer das hipóteses, portanto, estaremos diante de uma legitimação extraordinária, exercida na
modalidade de substituição processual.

Assim, prevista a possibilidade de substituição processual nos atos constitutivos da associação (Art. 3º,
parágrafo único, III, do estatuto social acostado às fls. 18/36) e a expressa autorização assemblear
concedida (conforme ata da assembleia de 07.03.2016, id. 11939960), legítimo é a entidade autora para
pleitear direito de seus filiados em seu próprio nome, como exceção legalmente prevista ao art. 6º, do
CPC.

Conforme esse entendimento é a jurisprudência uníssona e mais recente do STJ, a qual, inclusive,
dispensa a apresentação da relação nominal dos filiados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES COLETIVAS. ASSOCIAÇÕES DE CLASSE E SINDICATOS.
LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO. DISPENSA
DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS FILIADOS. 1. Trata-se de Agravo Regimental no qual a União
sustenta que, por falta de autorização individual expressa, a associação de classe não pode agir na
condição de substituto processual em Execução de sentença coletiva. 2. A jurisprudência do STJ se

 consolidou no sentido de que as associações de classe e os sindicatos possuem legitimidade ativa ad
 causam para atuarem como substitutos processuais em Ações Coletivas, nas fases de conhecimento,

na liquidação e na execução, independentemente de autorização expressa dos substituídos e de
. 3. O Recurso Especial não é a via adequada para apreciarjuntada da relação nominal dos filiados

possível ofensa a norma constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, "a",
da Constituição Federal). Ademais, como a presente controvérsia não surgiu no âmbito do STJ, eventual
prequestionamento para fim de interposição de Recurso Extraordinário devia ter sido provocado no
Tribunal a quo. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 385226/DF, Segunda Turma,
Relator Min. Herman Benjamin, dj.: 22.10.2013).

 

Rejeito, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO, PROPRIAMENTE

A Associação requerente se insurge contra o posicionamento feito pela Administração Pública, quando do
ingresso na carreira de seus associados, sem a observância da Lei 15.461/2005, que prevê que o servidor
que já ingressasse com o título de pós-graduação “ ” deveria ser posicionado no nível “IV” dalato sensu
carreira, e aquele com título pós-graduação  deveria ser posicionado no nível “V” e não no“strictu sensu”
nível “I” como ocorrido.

Assim, não estamos diante de uma situação de transformação do cargo dos associados, aonde ocorre
normalmente a necessidade de um reenquadramento. Trata-se, portanto, de uma situação de .ingresso

Dentro desse contexto, observa-se que a Lei 15.461/2005 assim estatuiu sobre a questão:

Art. 10-A.  das carreiras de Gestor Ambiental e de O ingresso em cargo Analista Ambiental dar-se-á
 e depende de comprovação de habilitação mínima em:nos níveis mencionados a seguir

I - nível superior de escolaridade, para ingresso no nível I;

II -  ;nível de pós-graduação "lato sensu", para ingresso no nível IV

III - )nível de pós-graduação "stricto sensu", para ingresso no nível V. (grifos nossos
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Observa-se que o artigo citado trata da situação de ingresso do servidor na carreira, segundo o qual,
quando do ingresso do servidor na carreira, será ele posicionado no primeiro grau do nível correspondente
à formação exigida.

Assim, os servidores que tenham o curso superior definido no edital, serão posicionados no nível I da
carreira. Contudo, na sequência, as alíneas “II” e “III” do art. 10-A vão além, e permitem que aqueles
servidores que estivessem ingressando no serviço público, naqueles cargos especificados, e já possuíssem
curso de pós-graduação “ ” ou “ ”, pudessem alçar ao nível IV e V da carreira,lato sensu stricto sensu
respectivamente.

A questão versa exatamente sobre o fato da lei ter considerado para fins de ingresso na carreira o grau de
escolaridade que o servidor já possuía quando de sua posse e não somente o nível de formação exigido
para o cargo público no qual foi aprovado.

Nesse sentido, em caso semelhante, também tem sido o entendimento do eg. TJMG:

AÇÃO ORDINÁRIA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL, NO CARGO DE
ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE - HABILITAÇÃO DO AUTOR -
PÓS-GRADUAÇÃO "LATO SENSU" - INGRESSO NO NÍVEL III DA CARREIRA - ARTS. 10 E 11,
II, B, DA LEI ESTADUAL N.° 15.462/2005 - SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME
NECESSÁRIO, PREJUDICADOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS. - Tendo o autor comprovado
possuir pós-graduação "lato sensu", patente o seu direito de ser posicionado no primeiro grau do nível de
carreira correspondente a essa habilitação, qual seja, no Nível III da carreira de Especialista em Políticas e
Gestão da Saúde, desde a data de sua posse, aos termos dos arts. 10 e 11, II, b, da Lei Estadual n.°
15.462/2005. - Sentença confirmada, no reexame necessário, prejudicados os recursos voluntários
interpostos. (Apelação Cível / Reexame Necessário n. 1.0024.09.454326-1/001 - Relator Des. Eduardo
Andrade)

 

As disposições editalícias, invocadas pelos requeridos em sua defesa, não podem se sobrepor à força
normativa emanada pela legislação que rege a matéria.

Assim, uma vez que os associados já tenham concluído a especialização   ou lato sensu strictu sensu
quando de seu ingresso nos cargos já mencionados, deveria ter sido observada a regra contida no art.
10-A, incisos II e III, da Lei 15.461/2005.

Dessa forma, vislumbro a ilegalidade por elas apontada no seu posicionamento de ingresso na carreira,
que deverá ser corrigido com efeitos retroativos, fazendo jus aos reflexos patrimoniais daí decorrentes.

CONCLUSÃO

Isso posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados por LUIZ OTÁVIO MARTINS CRUZ em
face da FUDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEAM, e os pedidos formulados por e
RAQUEL SOUZA MENDES em face do INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS – IGAM,
com fulcro no artigo 269, inciso IV, do CPC (2ª figura) – prescrição.

Por conseguinte, condeno esses autores no pagamento de 2/4 (dois quartos) das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (um mil reais) em favor de
cada um dos réus,  do artigo 20, §4º, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa por litigarem sob oex vi
pálio da justiça gratuita.

Entrementes, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados por ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS
SERVIDORES ESTADUAIS DO MEIO AMBIENTE para condenar a FUDAÇÃO ESTADUAL DO
MEIO AMBIENTE – FEAM, INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS e do INSTITUTO MINEIRO
DE GESTÃO DAS ÁGUAS – IGAM a proceder ao reposicionamento dos associados que, quando do

Num. 36844222 - Pág. 4Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: LILIAN MACIEL SANTOS
http://pje.tjmg.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18013113572414600000035648205
Número do documento: 18013113572414600000035648205



ingresso nos seus respectivos cargos, tenham o nível de escolaridade compatível com as alíneas II e III do
art. 10-A da Lei 15.461/05, desde a data da posse, resguardando as progressões e as promoções funcionais
já adquiridas na carreira, bem como aos demais reflexos.

Condeno, ainda, o Estado de MG, no pagamento das diferenças pretéritas não atingidas pela prescrição
quinquenal que o autor deixou de perceber referentes ao reajuste ora referido e seus reflexos sobre os
adicionais por tempo de serviço, décimo terceiro salário e gratificação de férias, acrescido de juros legais
e correção monetária, sendo que na atualização do crédito deverá ser adotado o índice do IPCA a título de
correção monetária e o índice da caderneta de poupança como parâmetro para os juros de mora (nova
redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997), estes a contar da citação válida e aquele a partir da data em que
devida cada uma das parcelas cobradas, nos termos do REsp 1270439/PR, submetido à sistemática do art.
543-C do CPC.

Derradeiramente, condeno o Estado de MG ao reembolso das custas processuais eventualmente
adiantadas pela parte autora, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo nos termos do
art. 85, §§3° e 4°, II, do CPC/2015, sendo que o percentual será definido após a liquidação, observada a
isenção legal de que goza a fazenda pública, nos termos da Lei Estadual n. 14.939/2003.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

P.R.I.

 

BELO HORIZONTE, 31 de janeiro de 2018

 

Num. 36844222 - Pág. 5Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: LILIAN MACIEL SANTOS
http://pje.tjmg.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18013113572414600000035648205
Número do documento: 18013113572414600000035648205


	Cabeçalho
	Índice
	Sentença | NUM: 36844222 | 31/01/2018 09:28

