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DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação Coletiva em que os autores postulam a suspensão da tramitação
do Projeto de Lei nº 002/220 por vícios constantes no seu processo legislativo. Alegaram que o
projeto visa a alteração da aposentadoria do servidor abrangido pelo regime próprio de
previdência social, com adequação às normas municipais e à Emenda Constitucional nº
103/2019. Asseveraram que o referido Projeto de Lei foi inicialmente encaminhado pelo ex-
prefeito Nelson Marchezan Júnior e que o atual prefeito Sebastião Melo encaminhou
Mensagem Retificativa, propondo uma série de alterações sem observância da prévia análise do
Conselho Administrativo do PREVIMPA, descumprimento dos requisitos previstos na Emenda
Constitucional nº 103/2019 para “desconstitucionalização” das regras previdenciárias, em
especial a apresentação de cálculo atuarial que demonstrasse a necessidade de promover dita
reforma, bem como realização de audiência pública por plataforma digital que não teria
permitido plena participação dos interessados. Requereram a suspensão da tramitação do
processo legislativo do Projeto de Lei nº 002/2020 até que seja sanada a ausência de parecer do
Conselho de Administração do PREVIMPA, a ausência de cálculo atuarial que demonstre a
necessidade de alterar as regras de aposentadoria dos servidores públicos municipais, bem
como a determinação de realização de nova Audiência Pública, em ambiente presencial, quando
o quadro de saúde pública assim o permitir.

É o relatório.

Decido.

Para a concessão de tutela provisória de urgência, necessária a demonstração
inequívoca de elementos que evidenciem a probabilidade do direito  e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
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Pelo que se denota dos autos, o ex-prefeito de Porto Alegre apresentou à Câmara
Municipal o Projeto de Lei nº 002/2020, relativo à aposentadoria dos servidores públicos
municipais abrangidos pelo regime próprio de previdência social (1, Evento 1, PROJ24,
Páginas 1-5).

Ocorre que o referido Projeto de Lei foi objeto de Mensagem Retificativa
apresentada pelo atual prefeito desta Capital (Evento 1, PROJ25, Página 1), cujo procedimento
é objeto das irresignações apresentadas pelos autores no presente feito.

De plano, e como já ressalvado na própria inicial, esclareço que não cabe nesta via
qualquer discussão relativa à constitucionalidade material do Projeto de Lei nº 002/2020, mas
tão somente análise dos aspectos formais e procedimentais do trâmite do processo legislativo,
aos quais passo à análise para apreciação da liminar. 

Com relação à necessidade de submeter o Projeto de Lei à análise do Conselho
Administrativo do PREVIMPA, dispõe o artigo 8º da Lei Complementar Municipal nº
478/2002, a qual dispõe sobre o PREVIMPA e disciplina o regime próprio de previdência social
dos servidores do Município de Porto Alegre e dá outras providências, que:

"Art. 8º Compete ao Conselho de Administração:

(...)

IV - acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos
recursos do PREVIMPA;

V - examinar e emitir parecer sobre propostas de alteração da política
previdenciária do Município;

(...)

X - acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao RPPS"

Na espécie, verifico dos elementos constantes dos autos neste momento que o
PREVIMPA teria sido instado a se manifestar quanto ao Projeto de Lei nº 002/2020
apresentado pelo ex-prefeito, mas não a respeito da Mensagem Retificativa emitida pela atual
gestão executiva municipal, conforme se denota do Pedido de Providência nº 146/2021
encaminhado por alguns dos vereadores autores ao Presidente da Câmara Municipal  (Evento 1,
OUT29, Página 1), assim como do documento firmado pelo Presidente do Conselho de
Administração do PREVIMPA (Evento 1, OUT29, Página 7).

E tal documento retificativo, ao que tudo indica, promoveu alterações
significativas quanto aos direitos de aposentadoria dos servidores municipais, a exemplo da
exclusão de regras de transição de aposentadoria, o que demanda, em atenção ao artigo 8º da
Lei Complementar Municipal nº 478/2002, análise prévia do Conselho Administrativo do
PREVIMPA.

Sinale-se que tal análise, embora possa não ter o condão de modificar a alteração
proposta pela atual gestão executiva, certamente confere maior amparo técnico-argumentativo
para as retificações de regras previdenciárias que inequivocamente afetarão milhares
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de servidores públicos municipais, aspecto em relação ao qual se justifica o acolhimento da
liminar.

Destaco, por oportuno, trecho do parecer jurídico lançado pelo Procurador Geral
da Câmara Municipal de Porto Alegre, que foi submetido à análise das irresignações do
PREVIMPA (Evento 1, PARECER31, Páginas 3-4):

"Para além do texto em si, considero pertinentes os apontamentos contidos no
referido ofício do Conselho de Administração do Previmpa especialmente porque compete ao
referido Conselho “examinar e emitir parecer sobre propostas de alteração da
política previdenciária do Município” nos termos do art. 8º da LC 478/02. Por óbvio que esse
exame e parecer não são vinculativos mas a sua ausência pode sugerir vício no procedimento
que inviabilize a votação da proposta em questão até exame da “mensagem retificativa” pelo
referido Conselho. Vale lembrar que por diversas vezes o Judiciário tem impedido a votação de
projetos de lei quando não realizadas audiências públicas requeridas na forma da legislação
municipal. A situação parece-nos similar.

(...)

Isso posto, entendo que a proposição merece aperfeiçoamentos, conforme
observado acima, assim como sugiro não colocar a proposição em votação antes do exame e
parecer do Conselho Administração do Previmpa, contudo, não vislumbro, nesse exame
preliminar, manifesta inconstitucionalidade ou ilegalidade na proposição que impeça, nesta
fase inicial, a sua tramitação ou que atraia a incidência do artigo 19, inc. II, alínea “j” do
Regimento Interno.".

No que toca à alegação de ausência de cálculo atuarial que demonstrasse a
necessidade de promover a dita reforma previdenciária, verifico que a Emenda Constitucional
nº 103/2019 conferiu redação ao artigo 40 da Constituição Federal nos seguintes termos:

"Art. 40 O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos
efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial".

Nesse norte, importante mencionar a tramitação do Tema 933 do STF, em análise
do Recurso Extraordinário 875.958/GO em que foi reconhecida a  repercussão geral, cujo
objeto é a declaração de inconstitucionalidade de lei pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás em face da ausência de estudo atuarial para majoração de alíquotas de contribuição
previdenciária do regime próprio de previdência social do referido Estado. 

A proposta de tese apresentada pela PGR possui a seguinte redação: 

"É inconstitucional a majoração da contribuição previdenciária dos servidores
públicos quando não são apresentados estudos que comprovem a observância a critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema". 

Embora ainda não julgado o recurso e não seja propriamente a mesma matéria do
Projeto de Lei objeto de análise no presente feito, evidencia-se o questionamento levantado
pelo STF quanto às alterações legislativas previdenciárias à luz do caráter contributivo e dos
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princípios do equilíbrio financeiro e atuarial e da razoabilidade.

De todo modo, apesar da mencionada discussão quanto à necessidade ou não da
demonstração prévia de estudo financeiro e atuarial, verifico da documentação juntada aos
autos que não se revela, de forma inequívoca, que não tenha sido promovido tal estudo técnico
para a retificação sugerida pela atual gestão municipal, argumento que utilizo para amparar o
indeferimento da pretensão liminar neste aspecto.

Consigno, por oportuno, não ser cabível nesta via eleita qualquer análise acerca do
mérito de eventual estudo financeiro e atuarial, ficando reservado a este feito apenas os
aspectos formais da tramitação legislativa - ou seja, a exigência de apresentação ou não de
estudo técnico juntamente com a Mensagem Retificativa do Projeto de Lei nº 002/2020 -, sob
pena de se adentrar em discussão de aspectos materiais da proposta, não alcançados pela
presente demanda.

Por fim, quanto à afirmação da parte autora de que a realização de audiência
pública - garantida pela Lei Orgânica e Lei Complementar Municipais - para análise da
Mensagem Retificativa teria se dado por plataforma digital que não teria permitido plena
participação dos interessados, entendo que não há elementos suficientes neste momento a
evidenciar a alegada nulidade. 

Nesse passo, em que pese a juntada de documentos que sinalizem
a impossibilidade de acesso por alguns participantes (Evento 1, OUT44), não se pode inferir
que a situação impossibilitou o debate público visado pela audiência pública, o que exige o
aguardo do contraditório e até mesmo dilação probatória, se o caso. 

Sinale-se que tudo indica que a realização de audiência pública virtual deu-se em
virtude da atual necessidade de distanciamento social decorrente da pandemia pelo coronavírus,
instrumento de trabalho que está sendo amplamente utilizado, não se revelando razoável a
pretensão de postergação de eventual renovação de audiência pública na modalidade presencial
para momento posterior ao controle pandêmico.

Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA para determinar a suspensão do Projeto de Lei nº 002/2020 até que seja permitido
ao Conselho Administrativo do PREVIMPA a análise prévia da Mensagem Retificativa
encaminhada pela atual gestão executiva municipal em relação ao referido Projeto de Lei.

A presente decisão, assinada digitalmente, serve como ofício que deve ser
encaminhado ao destinatário da ordem pelo patrono da parte autora, com a devida
comprovação nos autos.

Citem-se.

Com a resposta, à réplica.

Intime-se.
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Documento assinado eletronicamente por MURILO MAGALHAES CASTRO FILHO, Juiz de Direito, em 23/3/2021, às
10:12:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código
verificador 10006707623v80 e o código CRC 2db6b2ff. 
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