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Lei
patlesfigurantes
aplicAvel às
dspartes
figurantes do
docontrato.
contrato.Caracterização
CaracterizaQao de
de
aplicável
juridico-administrativo
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"Competência.
Servidor autárquico
auarquico celetista [do
CEETEPS].
[do CEETEPS].
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AC
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Justiça
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JustiQa Comum.
Comum. Preliminar
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AC
– 13'
Des.
BORELLI
13'Câm.
Cam.Dir.
Dir.Público
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Rel.
Des.
BORELLITHOMAZ
THOMM – j.l.
15/10/08
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15/10i08 –
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-

-

-
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passa-se ao
propriamente dito.
3. Outrossim, passa-se
aoexame
examedo
domérito
merito propriamente
dito.

questeoconsiste
O
O cerne
cerne da
daquestão
consisteno
noexame
exameda
dacompetência
competCncia do
do
Diretor-Superintendente do
Diretor-Superintendente
doCEETEPS
CEETEPSpara
para normatizar
normatizarsobre
sobre aa verba em
em
questionada Portaria
apreço,
aprego, mediante
mediante aa questionada
Portaria n°
no 129/98,
129198, cuja
nulidade se
cuja nulidade
se argúi.
argui.

janelro de
Lei Estadual no
A Lei
n° 952,
952, de 30 de janeiro
de 1976,
1976, — diploma
diploma que,

-

'rnstitutos isolados
instituir aaUNESP,
ao
aoinstituir
UNESP,aglutinou
aglutanou diversos
diversos "institutos
lso/ados de
de ensino
ensino

r.)

"... em
superior"
superior" —, transformou oo CEETEPS
CEETEPS "...
em autarquia
autarquia de regime
regime especial,
especial,

-,

(art. 15
"caput"), eeadicionalmente,
que
associada
assoclada àaUniversidade"
Universidade" (art.
15"caput"),
adicionalmente, no que
paragrafo 1°
"PAIA_95_efeltoS_d9_!@
importa a
1odispôs:
importa
à causa,
os efeitos do disposto no
causa, ooparágrafo
disp6s: "Para
artiqo 4°
40 do
do Decreto-Lei
Decreto-Lei Complementar
Complementar no
7. de 6 de
artigo
n° 7,
de novembro
novembro de
de 1969,
1969, oo
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'Paula Souza'
Centro Estadual
Estadual de
deEducação
Educageo Tecnológica
Tecnol^gica 'Paula
vincula-se àd
Centro
Souza' vincula-se
(gtilou-se). Ademais,
que oo CEETEPS
'1..
Ademais,oo S§ 3o
3° estabeleceu
estabeleceu que
Universidade"
Universidade" (grifou-se).
CEETEPS "...
proporA aa sua
proporá
nos Estatutos
Estatutos da
daUniversidade".
Universidade".
sua organização,
organizaeeo, aa ser
ser definida
definida nos
portanto, que ficou
(em
Nota-se, portanto,
ficou estabelecida aa vinculação
vinculaqeo em nível
nivel de
de lei
lei (em
qualquer ressalva ou
sentido estrito)
estrito) sem qualquer
ou restrição.
restrigeo.
instituiqeo
Além
mais, as
asDisposições
Disposig6es Transitórias
Transit6rias aludiram
aludiram àa instituição
AI6m do mais,

^

n

(1nico" aos
juridico único"
tdcnicos eeadministrativos
administrativos da
aos servidores
servidores técnicos
de
de um
um "regime
'legime jurídico
da
"A reitoria
reitoria da
da Universidade
Universidade
Universidade
determinou que "A
Universidade (art. 70), bem como determinou

providenciare os estudos
a uniformizar
uniformizar oo regime
regime
providenciará
,ecessedos de maneira
maneira a
estudos necessários
juridico
pessoal docente,
da Universidade"
Universidade"
docente, técnico
tqcnico e administrativo
administrativo da
jurídico aa todo
todo oopessoal
(aft. 12).
(art.
12).

"mens legis"
deuniformização
uniformizaqeo entre os
Infere-se
portanto a
a "mens
legis" de
lnfere-se portanto
legal
deexceção
exceqeolegal
servidores
do CEETEPS
CEETEPSee os
os da
à ausência
auscncia de
da UNESP,
UNESP, a
seNidores do
expressa.
expressa.
Apelação
n' 345.731.5/0
Apelagao Cível
Civel n°

3

3.2 J
PODER
PODER JUDICIARIO
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
JLSTICA DO ESTADO
ESTADO DE
DF SAO
TRIBUNAL DE
SÃO PAUI
PAULO
O

Por outro
lado,em
verdade, os
indicesalmejados
almejados foram
foram
outro lado,
emverdade,
osíndices
Por
pelo
Conselho Deliberativo
Deliberativo do
do CEETEPS
CEETEPS e homologados
homologados pelo
aprovados
pelo Conselho
aprovados pelo

que esta
Reitor da
esta última
ultima autoridade
autoridade expressamente
expressamente
da UNESP,
UNESP, ocasieo
ocasião em que

que se
tabela em
em
elencou, dentre
considerandos, oo que
se segue:
segue: "que
dentre os considerandos,
?ue aa tabela
pela
quesao segue o mesmo
mesmo principio de
de hierarquia
hierarquia de
de função
funQAo adotado
adotado pela
questão

n
a

(Th

percenfuals são
UNESP
sao semelhantes aos
aos desta Universidade
Universidade e
UNESP e os índices
indices percentuais

-

Cargos em
em
da Faixa
Faixa 26
26— Escala de
de Vencimentos
Vencimentos de Cargos
aplicáveis
ap ceveis ao valor
valor da
Pessoa/ da
da CEETEPS,
CEETEPS,
Comissão;"
sistema de
de Administração
Administrageo de
de Pessoal
Comissaoi' e
e "que
"que oo sistema

77.03.83 [fls.
391, está
estii
Decreto Estadual
Estadual n°
no20.833,
20.833, de
de11.03.83
nos
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