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Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 600, 6º andar - Ala Oeste - Bairro: Praia de Belas - CEP:
90010-395 - Fone: (51)3214-9130 - Email: rspoa03@jfrs.jusv.br

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5078714-42.2021.4.04.7100/RS

AUTOR: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL - CAU/RS

RÉU: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS

SENTENÇA

1. RELATÓRIO.

Trata-se  de  ação  civil  pública  ajuizada  pelo  CONSELHO  DE
ARQUITETURA  E  URBANISMO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL  -
CAU/RS em desfavor do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, objetivando:

c) A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Ação Civil Pública para que sejam
deferidos definitivamente os pedidos postulados em caráter liminar; 

e) A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Ação Civil Pública, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o
efeito de condenar o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE à obrigação de fazer,
com o fim de retificar o valor definido no Edital de Abertura nº 077/2021 como
vencimento básico e remuneração para o cargo de “ARQUITETO”, para que
conste, no mínimo, o salário-mínimo profissional da categoria, em respeito às
disposições constitucionais pertinentes, bem como ao disposto na Lei nº 4.950-
A/1966; 

d) A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Ação Civil Pública, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o
efeito de condenar o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE à obrigação de não
fazer, com o fim de impedir que esta, em concursos ou processos seletivos futuros
–  que  envolvam o  preenchimento  de  vagas  e/ou  a  formação  de  cadastro  de
reserva para os cargos de “ARQUITETO”, e demais nomenclaturas pertinentes
–, de realizar concurso público ou processo seletivo simplificado estabelecendo
salário base mensal em desacordo com a Lei nº 4.950-A/1966; 

e) A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Ação Civil Pública, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o
efeito de condenar o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE ao pagamento de multa
diária em patamar fixado por Vossa Excelência para o eventual descumprimento
da sentença, nos termos art. 11 da Lei nº 7.347/1985, sugerindo-se o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) como referência; 

f) A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Ação Civil Pública, com resolução do
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mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o
efeito de condenar o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE nos ônus sucumbenciais,
sendo os honorários advocatícios estipulados de acordo com o grau de zelo do
profissional, a natureza e a importância da causa, consoante o disposto no art.
85, §§ 2º, 3º, inciso I, e 8º, do Código de Processo Civil;

Narrou que o  Município  de Porto  Alegre,  por  meio do Edital  de
Abertura  n.  077/2021,  abriu  concurso  público  para  provimento  do  cargo  de
arquiteto.  Referiu  ter  constatado  flagrante  ilegalidade  no  que  concerne  ao
"vencimento básico inicial", o qual foi estipulado  em R$ 2.257,76 para a carga de
30 horas semanais. Sustentou a ocorrência de afronta aos arts. 22, inciso XVII, e
392, §1º, da Constituição Federal, porquanto estabelecida remuneração inferior à
prevista  na  Lei  n.  4.950-A/1966.  Alegou  que  a  investidura  no  cargo  de
arquiteto  demanda  elevado  grau  de  escolaridade  e  conhecimento  técnico,
conforme atribuições arroladas no item n. 3 do edital. Asseverou que admitir o
valor  definido  no  edital  para  o  vencimento  básico  e  remuneração  importaria
desrespeito à competência legislativa (privativa) da União, bem como à natureza,
grau de responsabilidade e complexidade do cargo.  Defendeu que a legislação
federal  deve  prevalecer  sobre  a  legislação  municipal,  sendo  impositiva  a
observância do disposto na Lei n. 4.950-A/1966. Sustentou que o Município não
pode, sob fundamento de autonomia administrativa, editar legislação que afronte
dispositivos  federais  no  que  diz  respeito  ao  sistema  nacional  de  emprego  e
condições para o exercício de profissões regulamentadas. Asseverou que não se
trata  de  malferimento  à  autonomia  municipal,  mas  sim  de  respeito  a  normas
federais e gerais, de observância obrigatória em todas as unidades da federação. 

Intimado, o Município de Porto Alegre manifestou-se sobre o pedido
liminar no Evento 6. Arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade do CAU/RS para a
propositura da ação, por não integrar a Administração Pública, além de não atuar
em juízo como representante ou substituto processual dos profissionais inscritos.
Suscitou a incompetência absoluta da Justiça Federal, asseverando que o certame
em comento envolve interesse local,  sem potencial  de atingir  profissionais  em
âmbito  nacional  ou  regional.  Sustentou  a  inadequação  da  via  eleita,  ao
fundamento  de  que  manifestada  insurgência  no  plano  abstrato  do  controle  de
legalidade, sem vinculação a qualquer relação jurídica de direito material. Alegou,
ademais, que não há lesão ou ameaça de lesão a direito da parte autora. No mérito,
aduziu  que,  segundo  sua  autonomia  política,  administrativa,  orçamentária  e
financeira,  observa  o  regime  jurídico-legal  aplicável  aos  servidores  públicos
municipais,  sendo indevida a imposição de piso salarial  fixado por lei  federal.
Pontuou  que  salário  e  piso  salarial  são  figuras  típicas  do  regime  privado  e
celetista. Sustentou que a pretensão esposada na inicial contraria o disposto no
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inciso  II  do  §1º  do  art.  61  da  Constituição  Federal,  assim  como  as  normas
financeiras  e  orçamentarias,  o  pacto  federativo,  e  a  autonomia  municipal.
Destacou a inexistência de urgência na apreciação do pedido formulado na inicial,
alegando,  por  outro  lado,  a  ocorrência  de  danos  irreparáveis  em  caso  de
acolhimento daquele. Reportou-se, por fim, à Sumula 339 do STF, requerendo o
indeferimento dos pedidos.

Em decisão proferida no Evento 8, restou deferido o pedido de tutela
provisória  de  urgência  para  determinar  a  suspensão  do  concurso  referente  ao
Edital de Abertura n. 77/2021.

Em face dessa decisão, a parte ré interpôs o Agravo de Instrumento
n. 50536404320214040000, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo
(Evento 15).

Citado,  o  Município  de  Porto  Alegre  contestou  no  Evento
16,  reiterando  as  preliminares  suscitadas  na  manifestação  anterior.  No  mérito,
defendeu  que  a  Lei  n.  4.950-A/1966  destina-se  ao  âmbito  das  relações  das
atividades econômicas. Sustentou que a pretensão esposada na inicial contraria o
disposto no inciso II do §1º do art. 61 da Constituição Federal, assim como as
normas financeiras e orçamentarias.  Asseverou que a competência privativa da
União para legislar sobre as condições para o exercício de profissões (inc. XVI do
art. 22 da Constituição Federal) não tem a amplitude de determinar a remuneração
de cargos públicos municipais. Alegou que a legislação federal não é dotada da
prerrogativa de fixar os ônus a serem suportados pelo erário municipal  com a
remuneração de qualquer de seus segmentos funcionais.  Reportou-se à Súmula
339 do STF, aduzindo que a decisão de alteração da remuneração de servidores
pela via judicial ofende a ordem constitucional, por usurpação das competências
do  Executivo  e  Legislativo.  Argumentou  que  a  aplicação  do  princípio  da
isonomia ao caso concreto evidencia a impossibilidade de alterar o vencimento
básico dos futuros arquitetos, que serão investidos na mesma classe de cargo dos
atuais. Destacou que o cargo não é remunerado exclusivamente pelo vencimento
básico,  ao  qual  se  agregam outras  verbas  também de  natureza  remuneratória.
Requereu  o  acolhimento  das  preliminares,  e,  no  mérito,  a  improcedência  dos
pedidos. 

Réplica acostada ao Evento 21.

Intimadas as partes sobre o interesse na produção de provas, o autor
concordou com o julgamento antecipado da lide (Evento 26), ao passo que o réu
quedou-se silente (Evento 27). 
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O  Ministério  Público  Federal  acostou  parecer  ao  Evento  30,
manifestando-se pela procedência da ação.

Proferida  sentença  de  parcial  procedência  dos  pedidos  veiculados
pela parte autora (Evento 32), o Município de Porto Alegre/RS interpôs recurso de
apelação (Evento 40) e, em seguida, as partes apresentaram pedido de suspensão
do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, assim como dos efeitos da sentença, a fim
de entabularem autocomposição (Evento 42), o que restou deferido (Evento 44).

Em petição acostada ao Evento 54, as partes apresentaram termos de
acordo, requerendo a sua homologação, nos termos do art. 487, inciso III, letra 'b',
do  CPC.  Na  remota  hipótese  de  não  homologação  do   acordo,  pediram  a
continuidade do feito, com o processamento do recurso de apelação interposto. 

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO.

As partes compuseram nos seguintes termos (Evento 54):

A) O AUTOR CONCORDA COM O PROSSEGUIMENTO do Concurso Público
objeto do Edital n. 077/2021, ou outro que venha a sucedê-lo, para o cargo de
ARQUITETO, na sua formatação original prevista no Edital, visto que os valores
indicados  para  a  remuneração  total  não  mais  subsistem,  tendo  em vista  que
foram reajustados nos termos das normativas municipais; 

B)  O  AUTOR  CONCORDA  COM  A  CONTINUIDADE  DO  PROCESSO
SELETIVO  SIMPLIFICADO  N°  004/2022  para  contratação,  por  tempo
determinado de 23 cargos de Arquitetos e Urbanistas, nas condições previstas no
Edital, concurso necessário para fazer frente às demandas municipais enquanto é
finalizado o concurso para o provimento dos cargos efetivos indicados no Edital
n. 077/2021. 

C)  O  MUNICÍPIO  COMPROMETE-SE  a  dar  seguimento  imediato  aos
CONCURSOS/PROCESSOS SELETIVOS acima indicados, com a celeridade que
a demanda requer, a fim de serem providos os cargos necessários a fazer frente
às demandas municipais

D) O MUNICÍPIO COMPROMETE-SE a dar seguimento a reorganização do
plano  de  carreira  municipal,  buscando  equalizar  eventuais  distorções  e
defasagens salariais visando a valorização da carreira no âmbito do Município,
manifestando  a  intenção  de  estabelecer  um  diálogo  com  as  categorias
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profissionais e de servidores; 

E)  O  MUNICÍPIO  COMPROMETE-SE  a  implementar  a  última  parcela  do
acordo de reposição da infração de 2,74%, prevista para outubro/2022, conforme
Decreto nº 21.562/2022, bem como dar seguimento aos estudos e esforços a fim
de tentar viabilizar a reposição da inflação no ano corrente. 

F) Mantém-se a) INEXISTÊNCIA de CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM
FAVOR DA PARTE OPOSTA, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/95, bem como b)
a isenção de custas, por força do art. 4º, inciso IV da Lei 9.289/96.

Convencionam as partes que a TRANSAÇÃO acima indicada NÃO IMPLICA EM
RENÚNCIA  POR  QUAISQUER  DAS  PARTES  às  teses  jurídicas  e  direito
discutidos e defendidos pelas partes na presente ação, limitando-se a transação
às  condições  e  compromissos  acima  indicados,  que  substituem  a  sentença
proferida no feito em todos os seus comandos.

 Nesse passo, mister homologar os termos da transação supra,   a
qual  vem substituir  a  sentença  anteriormente  proferida  por  este  mesmo Juízo,
extinguindo o processo, com resolução de mérito, com esteio nos art. 3º, §2º, 139,
inciso V,  c/c o art. 487, inciso III, alínea b, todos do CPC.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO,  extinguindo o
processo com a resolução do mérito, na forma dos arts. 3º, §2º, 139, inciso V, e 
487, inciso III, alínea b, do CPC.

Sem condenação em honorários,  nos termos do art.  18 da Lei n.º
7.347/85. Feito isento de custas (art. 4º, inciso IV, da Lei n.º 9.289/96).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Havendo recurso de qualquer das partes, determino a intimação da
parte contrária para contrarrazões, com a posterior remessa dos autos ao TRF da 4ª
Região (art. 1.010, §§1º e 3º, do CPC)

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Documento eletrônico assinado por THAIS HELENA DELLA GIUSTINA, Juíza Federal Substituta,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº
17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico  http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,  mediante  o  preenchimento  do  código
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verificador 710016107383v9 e do código CRC 85d3aa1b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): THAIS HELENA DELLA GIUSTINA
Data e Hora: 26/8/2022, às 14:26:13
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