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com a perspectiva da aposentadoria.
A advogada da Adunesp explicou que não há
dúvida de que os comunicados CGP/PROPEG, baseados
no parecer da Procuradoria Geral do Estado, violam a
legislação constitucional. “O texto constitucional é claro
ao afirmar que o primeiro ingresso no serviço público
determinará a submissão ou não do servidor às normas
constantes da EC nº 41/03, especificamente do seu art.
6º”, disse. Ela enfatizou que, da leitura do referido artigo,
depreende-se que o ato jurídico que assegura ao servidor
público o direito de se aposentar com proventos integrais
é o ingresso no serviço público até a data de publicação
da EC nº 41/03, de 31/12/2003, e não o regime jurídico
no qual ele foi contratado pela Administração Pública. A
única exigência é que não haja lapso temporal entre um
regime e outro.

Ação coletiva e representação sindical

Após os esclarecimentos, foi colocada em votação
a proposta de que a Adunesp ingresse na Fazenda Pública
do Estado de São Paulo com uma ação civil pública para
resguardar os direitos de todos os docentes atingidos.
Diferente de uma ação individual ou em grupo, a ação
coletiva não implica em custos e tem a vantagem de buscar
uma solução que seja comum a todos os prejudicados. A
proposta foi aprovada por unanimidade.
A ação será ajuizada pela Adunesp em nome de
todos os docentes da Universidade que, na qualidade de
entidade sindical, representa. Mas a AJ adverte que, não
raro, é adotado o entendimento jurisprudencial de que os
beneficiários dessas ações coletivas devam ser apenas
aqueles associados da entidade no momento do ajuizamento.
“Apesar desse entendimento, persistimos, enquanto houver
espaço processual, na tese jurídica de que a decisão deve
alcançar todos os docentes naquela situação deflagrada no
processo judicial, independentemente de serem associados.
Entretanto, há o risco de que, ainda que a ação seja
exitosa, por decisão judicial, sejam beneficiados apenas os
associados da entidade naquelas circunstâncias, ou seja,
professores sindicalizados à entidade na data do ingresso da
ação”, esclarece a advogada Lara Lorena.

Diante deste alerta, a Adunesp informa que
aguardará até a data de 17/8/2018, sexta-feira, para o
ajuizamento da ação, a fim de permitir que os docentes que
foram atingidos pelo Comunicados 1 e 2 CGP/PROPEG,
se assim quiserem, possam se filiar à Adunesp antes do
ingresso da medida judicial.
A Plenária também deliberou encarregar a
Diretoria da Adunesp Central de enviar Ofício Circular às
subseções e aos/as representantes de base, solicitando que
sejam organizadas reuniões locais com os atingidos pelos
Comunicados 1 e 2 CGP/PROPEG, com o objetivo de
esclarecer as estratégias da Adunesp, constituindo grupos
que possam atuar nestes momentos.

Como proceder

Para se filiar é simples. O primeiro passo é
imprimir a ficha de filiação (no site da entidade, em www.
adunesp.org.br, no item “Filie-se”), preenchê-la e enviar
para a Adunesp em duas possibilidades:
1) Entregue pessoalmente junto à subseção sindical da
Adunesp em seu campus. Explique que o procedimento é
urgente e deve ser concluído até 17/8;
2) Se não houver subseção sindical em seu campus, a
filiação pode ser feita diretamente à Adunesp Central. Neste
caso, envie ficha digitalizada por e-mail para: adunesp@
adunesp.org.br.
......................................

Outros temas importantes
da Plenária
Além das questões da aposentadoria, retratadas
neste boletim, a Plenária Estadual da Adunesp de 7/8/2018
debateu outros temas relevantes: Data-base 2018, SisCPA,
ação na LDO-2019 e organização de base (preparação de
um encontro estadual de subseções da Adunesp). Eles serão
abordados no próximo boletim, a ser divulgado em breve.

