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Excelentíssimo Senhor Relator 

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI 

Supremo Tribunal Federal 

Brasília - DF 

 

 

 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.539 

 
Assunto: Direito Administrativo e Outras Matéria de Direito Público | Controle 

de Constitucionalidade (10645) 1 

 

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Estadual nº 12.300, de 2005. 

Concessão de reposição salarial. Natureza jurídica. Revisão geral anual setorial. 

Forma admitida pelo STF. Separação dos Poderes. Isonomia. Conformidade 

constitucional. Julgamento conjunto. ADIs 3.538 e 3.543. Pauta virtual. Retirada. 

 

 

 

 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS 

MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS – FENAMP, CNPJ nº 

25.308.977/0001-00, com domicílio em Brasília-DF, Asa Sul, no Setor Bancário Sul, 

Quadra 2, bloco E, sobreloja, sala 206, CEP 70070-120, endereço eletrônico 

<fenamp@fenamp.org.br>, por seus procuradores (mandato anexo), que recebem 

intimações e notificações em Brasília - DF, no SAUS, quadra 5, bloco N, salas 212 a 

217, edifício OAB, e-mail: publica@servidor.adv.br, com fundamento no § 2º do 

artigo 7º da Lei 9.868, de 19992, pede intervenção como AMICUS CURIAE, 

conforme segue: 

 

A ação é movida c ontra a Lei Estadual 12.300, de 2005, que 

concedeu reajustes aos servidores dos Quadros da Procuradoria-Geral de Justiça do 

Rio Grande do Sul, espelhados na corrosão inflacionária, a contar de 1º de agosto de 

20053.  

 
1 Assunto de acordo com as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, expedidas pelo Conselho 
Nacional de Justiça (Resolução nº 46, de 2007). 
2 Lei 9.868/1999: Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de 
inconstitucionalidade. (…) § 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos 
postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a 
manifestação de outros órgãos ou entidades. (grifou-se) 
3 Lei Estadual 12.300/2005: Art. 1° - Os vencimentos dos cargos de provimento efetivo, dos cargos em 
comissão e das funções gratificadas dos Quadros da Procuradoria-Geral de Justiça ficam reajustados em 3% 
(três por cento) a contar de l° de março de 2005 e em 5,53% (cinco virgula cinquenta e três por cento) a contar 
de 1° de agosto de 2005. Art. 2° - As disposições desta Lei são extensivas aos aposentados, aos pensionistas 
e aos demais servidores não abrangidos pelas disposições do art. 1°. Art. 3° - As despesas decorrentes da 
execução da presente Lei correrão à conta de dotações orçamentarias próprias. Art. 4° - Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 

mailto:publica@servidor.adv.br
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A pretexto de a justificativa do respectivo Projeto de Lei 310, de 

2004, do Procurador-Geral de Justiça, ter se fundado em revisão geral anual, a autora 

alega violação ao inciso X do artigo 37 da Constituição da República, vez que a norma 

não teria advindo da iniciativa do Governador do Estado, ainda argumentando que, 

segundo ela, apenas o Chefe do Executivo poderia assegurar a isonomia de índices 

entre as categorias dos demais Poderes (o que entende constar da alínea “a” do inciso 

II do § 1º do artigo 61 da Constituição da República). 

 

No entanto, a autora ignora que a discussão se centra na iniciativa 

legislativa do Ministério Público estadual, assegurada pelo inciso III do artigo 109 da 

Constituição do Rio Grande do Sul4, em consonância com o § 2º do artigo 127 da 

Constituição da República: segundo tais normas, compete ao Parquet Estadual propor 

tal revisão salarial, sem exceção para que se diminua tal prerrogativa. 

 

Por isso é que não pode vingar a leitura restritiva da regra 

constitucional federal que assegurou a revisão geral anual de 

remuneração/proventos/pensões, mediante lei específica, nos seguintes termos: 

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

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

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: [...] 

 

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 

4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, 

sempre na mesma data e sem distinção de índices. 
 

Daí porque é irrelevante o fato de aquele que detém a iniciativa 

legislativa eleger a finalidade revisionária para o reajuste a ser dado apenas aos seus 

servidores, segundo o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 

3599-1/DF, a qual foi proposta em face das Leis 11.169/2005 e 11.170/2005, que 

concediam revisão geral apenas a servidores de um Poder. Na oportunidade, foi 

esclarecido que a previsão constitucional também se dirige, aos demais Poderes, 

além do Executivo, com o intuito de que estes assegurem, por meio de iniciativa 

de lei específica, a garantia dos seus servidores obterem a reposição do resíduo 

inflacionário que resultou na perda do poder aquisitivo. Veja-se trechos da 

discussão: 

 
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – 

(...) 

 
4 Constituição do Rio Grande do Sul: Art. 109. Ao Ministério Público é assegurada autonomia administrativa e 
funcional, cabendo- lhe, na forma de sua lei complementar: [...] III - propor à Assembléia Legislativa a criação 
e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e 
servidores; 
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Na verdade, a norma dirige-se a cada Poder. Impõe a cada Poder a 

necessidade de, pela inciativa exclusiva já prevista em outras normas, fazer 

aprovar uma lei específica. Nesse sentido, é norma cujos destinatários são os 

Três Poderes. E, depois, estabelece, em favor dos funcionários, uma garantia, 

que é a de obterem, pelos menos, em cada ano, na mesma data, sem distinção de 

índice, reposição de resíduo inflacionário que implicou perda do poder aquisitivo 

daquela quantidade de moeda representada pelos seus vencimentos. Tal norma 

não distinguiu entre aumento a título de reestruturação – ou seja lá o que for -, e 

a chamada revisão geral, a não ser para assegurar a todos os funcionários dos Três 

Poderes esta revisão anual.  

Por isso, a Corte enviou e tem enviado projetos de sua iniciativa para fixar a 

revisão geral e anual dos vencimentos de seus funcionários. 

De modo que, a mim não me impressiona nem para argumentar, que as duas leis 

aqui impugnadas veiculassem, na verdade, a dita revisão geral. Isso, para mim, 

não faria diferença, porque teria sido aprovada, ainda que em termos de 

argumentação, por uma lei específica para cada Poder e, portanto, para casa Mesa, 

como dispõem os artigos 51 e 52. 

 

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO – Senhora Presidente, se o Ministro 

Cezar Puloso me permite, adiro inteiramente a essa distinção, muito didática, de 

que, efetivamente, a exigência de lei específica é para toda e qualquer 

alteração estipendiária; para toda e qualquer remuneratória que se fizer, no 

âmbito do serviço público, independentemente dessa dualidade, dessa bipartição: 

aumento de um lado e simples revisão do outro. 

O Ministro Cezar Peluso coloca muito bem, em termos didáticos, que a parte fina 

do dispositivo é uma garantia para o servidor de que ele terá, anualmente, essa 

revisão estipendiária a significa mera recomposição do poder aquisitivo da 

moeda. 

O Ministro Gilmar Mendes até lembrou-se agora, in off, que essa norma da 

revisão geral, infelizmente, tem sido ineficaz, na prática. Resulta, ao longo do 

tempo, numa frustação; é um comando que não tem sido obedecido pelos Poderes 

Públicos, em descompasso com a vontade objetiva da Constituição Federal. Mas 

a distinção que Sua Excelência faz entre os dois núcleos significativos do artigo 

37 parece-me extremamente didática. 

Antecipo a minha integral adesão. (grifou-se) 

 

Veja-se que a interpretação dada à regra é de que somente exige-se a 

criação de lei específica, a qual concretize a garantia constitucional aos servidores de 

terem a revisão de suas remunerações, a fim de que haja a reposição de resíduo 

inflacionário que implicou perda do poder aquisitivo. Portanto, pouco importa 

quem deflagrou o processo legislativo destinado à revisão da remuneração, já 

que a garantia constitucional consubstanciada na segunda parte inciso X do 

artigo 37 da Constituição da República, não atribui iniciativa reservada para tal 

hipótese, conhecida como revisão geral anual setorial. 

 

Tanto é indiferente tal questão que, segundo jurisprudência pacífica 

do Superior Tribunal de Justiça (RMS 31.796), tomada com base no que decidiu este 

Tribunal na ADI 3.599, os índices de recomposição inflacionária dados num reajuste 

setorial devem ser deduzidos de uma revisão geral dada a todo o funcionalismo de 
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um ente, a demonstrar que aquilo que se limita à corrosão inflacionária de um dado 

período pode ser recomposto por outros Poderes além do Executivo, mutatis 

mutandis. 

 

Com isso, todos as demais violações arguidas pela autora restam 

afastados, especialmente a suposta violação ao princípio da isonomia, pois é 

permitido a cada Poder a inciativa de Lei para promover revisão geral aos seus 

servidores, de modo que não seja extensiva a todos os servidores do Estado, como se 

disse sobre a setorialidade admitida pelo Supremo Tribunal Federal.  

 

Assim, é preciso que neste caso se respeite a jurisprudência 

consolidada e uniforme do Supremo Tribunal Federal nessa matéria, notadamente 

porque se tratam de aumentos salariais recebidos por mais de uma década, e que 

evidentemente estão em conformidade com as disposições constitucionais. 

 

Para que seja mantida a segurança jurídica e a isonomia no trato 

jurisdicional, considerando que a própria autora questiona normas das carreiras do 

Judiciário (Lei 12.299, de 2005) e do Legislativo (Lei 12.301, de 2005) do Estado do 

Rio Grande do Sul, contemporâneas à lei aqui impugnada, com idênticos (e 

equivocados) fundamentos, é primeiramente preciso que haja o julgamento conjunto 

desta ação com as ADIs 3.538 e 3.543. 

 

Ademais, considerando a delicadeza e o impacto do tema, faz-se 

necessária a retirada do feito da pauta de julgamento virtual para que seja apreciado 

presencialmente, inclusive assegurando-se à interveniente a sustentação oral por 

ocasião do julgamento. 

 

O caso requer, portanto, a defesa desse interesse ou direito coletivo5 

da categoria sintetizada na entidade sindical interveniente ou, pelo menos, de 

interesse ou direito de parte da mesma categoria;6 senão, de direitos individuais 

 
5 Em atenção ao artigo 81, parágrafo único, II, da Lei 8.078, de 1990, está-se diante de um interesse ou direito 
coletivo quando “todos os co-titulares dos direitos mantêm relações jurídicas ou vínculos jurídicos formais com 
a parte contrária, ou seja, a parte contra a qual se dirige a pretensão ou o pedido” ou em razão “de uma relação 
jurídica base que une os sujeitos entre si, de modo a fazer com que eles integrem grupo, classe ou categoria 
diferenciada de pessoas determinadas ou determináveis com interesses convergentes sobre o mesmo bem 
indivisível (jurídica ou faticamente), independente de manterem ou não vínculo jurídico com a parte contrária”, 
conforme leciona Alcides A. Munhoz da Cunha (Evolução das Ações Coletivas no Brasil. Revista de Processo, 
n. 77, 1995, p. 229). Pedro Lenza (Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo, RT, 2003, p. 71), explica 
sobre a indivisibilidade dos bens sobre os quais convergem os interesses coletivos: “Em relação aos interesses 
coletivos, a indivisibilidade dos bens é percebida no âmbito interno, dentre os membros do grupo, categoria ou 
classe de pessoas. Assim, o bem ou interesse coletivo não pode ser partilhado internamente entre as pessoas 
ligadas por uma relação jurídica-base ou por um vínculo jurídico; todavia externamente, o grupo, categoria ou 
classe de pessoas, ou seja, o ente coletivo, poderá partir o bem, exteriorizando o interesse da coletividade.” 
6 A possibilidade de proteção coletiva dos direitos e interesses de parte da categoria representada pela entidade 
de classe é afirmada na Súmula 630 do Supremo Tribunal Federal: “A entidade de classe tem legitimação para 
o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva 
categoria”. 
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homogêneos dos servidores interessados, porque “decorrentes de origem comum”,7 

hipóteses que, indistintamente, alcançam legitimidade ativa extraordinária ao 

sindicato, porquanto pleiteia, em nome próprio, direito alheio, nos termos definidos 

na lei (artigo 18º do Código de Processo Civil8). 

 

A exigida autorização legislada vem da Constituição da República, 

cujo artigo 8º, III, atribui aos sindicatos “a defesa dos direitos e interesses coletivos 

ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”, tal 

que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “os sindicatos têm legitimidade 

processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e 

coletivos dos integrantes da categoria por ele representada”.9 

 

Demonstra-se, assim, a legitimidade constitucionalmente conferida 

e o interesse direto da interveniente no resultado do processo, bem como em ter a 

oportunidade de manifestação e realização de sustentação oral, por ocasião do 

julgamento. 

 

Ante o exposto, em favor de todos os substituídos que se encontrem 

na situação fática relatada, pede: 

 

(a) a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, para que lhe 

seja facultada a manifestação com memoriais (artigo 12-E combinado com a parte 

final do § 2º do artigo 7º da Lei 9.868, de 1999) e sustentação oral por ocasião do 

julgamento, pugnando-se, desde já, pela improcedência dos pedidos. 

 

(b) a retirada do feito da pauta virtual de julgamento, para que seja 

apreciado presencialmente em conjunto com as ADIs 3.538 e 3.543; 

 

(b) para melhor organização dos advogados constituídos, requer a 

 
7 Em atenção ao artigo 81, parágrafo único, III, da Lei 8.078, de 1990, está-se diante de direitos individuais 
homogêneos, quando um direito eminentemente individual foi erigido à categoria de interesses metaindividuais 
meramente para fins de tutela coletiva. A transindividualidade do direito individual homogêneo é legal ou 
artificial. Pode-se dizer “acidentalmente coletivos” os direitos individuais homogêneos, porquanto os sujeitos 
são perfeitamente identificados ou identificáveis e a união entre aqueles coletivamente tutelados decorrerá de 
uma situação fática de origem comum a todos. Pedro Lenza (Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo, 
RT, 2003, p. 71) entende que os interesses individuais homogêneos “caracterizam-se por sua divisibilidade 
plena, na medida em que, além de serem os sujeitos determinados, não existe, por regra, qualquer vínculo 
jurídico ou relação jurídica-base ligando-os”; ao passo que Ada Pellegrini Grinover (Código de Defesa do 
Consumidor comentado, 7. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 813) posiciona-se em sentido contrário: “Isso 
significa, no campo do direito processual, que, antes das liquidações e execuções individuais (…), o bem 
jurídico objeto de tutela ainda é tratado de forma indivisível, aplicando-se a toda a coletividade, de maneira 
uniforme, a sentença de procedência ou improcedência.” 
8 Código de Processo Civil: Art. 18.  Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 
autorizado pelo ordenamento jurídico. 
9 “(…) O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 8º, III, da Constituição e decidiu 
que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos 
subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. (…)” (STF, Primeira 
Turma, AgReg-RE 197029/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, j. 13/12/2006, DJ 16/02/2007, p. 40) 
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expedição das publicações em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 

22.256, nos termos do artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil. 

 

Brasília, 30 de setembro de 2019. 

 

[Assinado eletronicamente] 

Marcos Joel dos Santos 

                           OAB/DF 21.203 
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