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 EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA 3ª VARA FEDERAL DE 

PORTO ALEGRE – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL 
 
 
 
Ação Civil Pública nº 5078714-42.2021.4.04.7100/RS 
 
Objeto: TRANSAÇÃO JUDICIAL 
 
 
 
  O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE e o CONSELHO 
DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 
– CAU/RS, já qualificados no feito, aqui representados por seus 
patronos legalmente constituídos, e considerando que: 
 
 

a) O objeto da presente ação é o Edital n. 077/2021, 
buscando a parte Autora que o Município retifique os 
valores definidos como vencimento base e remuneração, 
para que conste, no mínimo, o salário-mínimo 
profissional da categoria, sob a tese de aplicação da Lei 
n. 4.950-A/1966; 

b) Ainda que o Município entenda não ser aplicável a 
referida legislação federal aos órgãos públicos, 
reconhece que uma remuneração justa vem ao encontro 
da valorização profissional da carreira de Arquiteto; 

c) O Conselho concorda que a remuneração justa vai ao 
encontro da valorização profissional, mas, por seu 
turno, entende que a Lei mencionada se aplica não só ao 
empregador privado mas a todos os entes federados;  

d) O Município informa que o valor inicial e a 
remuneração total indicados no Edital não mais 
subsistem, visto que já foram aplicadas reposições de 
perdas inflacionárias em abril/2022 de 4% e de 3% em 
julho/2022 conforme previsto nos Decreto n. 
21.455/2022 e 21.562/2022, e que estão programadas 
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novas reposições para 2022, traduzindo uma 
remuneração total para o cargo de Arquiteto aproximada 
com o valor atual referenciado nesta ação; 

e) A reposição inflacionária citada acima somente foi 
possível após a liberação pela legislação federal de 
concessão de qualquer reajuste, considerando as 
medidas impostas pelo Governo Federal para contornar 
o Programa de Enfrentamento ao Coronavírus; 

f) O Edital n. 77/2021 foi suspenso em 29/11/2021, por 
ordem judicial, na mesma ocasião em que foi publicada 
a homologação de 636 inscrições, e que 584 
candidatos aguardam a definição sobre a continuidade 
do concurso; 

g) Há interesse de ambas as partes para prosseguimentos 
dos concursos públicos para o cargo de Arquiteto no 
Município, pois os quadros atuais já indicam uma 
defasagem aproximada de 45 cargos vagos em todo o 
Município, ainda que as nomeações tenham que 
observar os critérios administrativos de conveniência e 
oportunidade; 

h) O Município lançou um segundo edital para contratação 
em caráter temporário de cargos de Arquiteto 
justamente para fazer frente a inúmeras demandas 
municipais suspensas em razão desta ação, em especial 
na área da educação; 

i) O cargo de Arquiteto é responsável por projetos 
prioritários de governo, gerenciamento e fiscalização de 
contratos de obras e serviços em andamento no 
Município de Porto Alegre, os quais necessitam de uma 
visão técnica e sistêmica dos processos e das 
necessidades dos gestores e da população; 

j) O Município pretende reorganizar o plano de carreira 
municipal, para buscar equalizar eventuais distorções e 
defasagens salariais visando a valorização da carreira no 
âmbito do Município, com incentivo inclusive à 
permanência na função pública; 
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k) A continuidade da presente ação, em todas as instâncias, 
acarretará prejuízo para ambas as partes, dada a 
impossibilidade de prosseguimentos dos concursos em 
tela. 

 
 

 
Vêm ACORDAR para fim ao processo, por 

TRANSAÇÃO, mediante as seguintes CONDIÇÕES e 
COMPROMISSOS: 

 
 

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. 
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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 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.  

 
 
Assim, pedem as partes a HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL 

do presente acordo, para resolução da lide, nos termos do art. 487, III, 
letra “b” do CPC, pondo fim ao feito. 
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Na remota hipótese de não homologação do presente 
acordo, requerem as partes a continuidade do feito, com o 
processamento do recurso de APELAÇÃO do MUNICÍPIO (evento n. 
40) e a intimação da parte autora para apresentação das competentes 
CONTRARRAZOES, dando prosseguimento ao feito, com o 
recebimento da apelação na forma da lei e remessa ao Tribunal. 

 
 
Nestes termos, pedem deferimento, 
 
 
Porto Alegre, 16 de agosto de 2022. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE 
 
 
 
 
Roberto Silva da Rocha   Adriana Carvalho Silva Santos 
Procurador-Geral do Município  Procurador Municipal 
OAB 48.572 – matrícula 935752  OAB 36.164 – matrícula 27.231-3 
 
 
 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL – 
CAU/RS 
 
 
 
 
Alexandre Noal dos Santos     Cezar Eduardo Rieger 

Gerente Jurídico              Coordenador Jurídico do Contencioso 
          OAB 91.574                                                           OAB 93.939 
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