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Comarca de Goiânia

Estado de Goiás

4ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás

 

PROCESSO Nº 5717979.97.2019.8.09.0051

DECISÃO

 

Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO protocolada por SINDICATO DOS TÉCNICOS,
AGENTES E AUXILIARES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DE GOIÁS – SINDAF, em face da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE GOIÁS, ambos devidamente qualificados na exordial.

Relatou que foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás através do Ofício Mensagem nº 76/2019,
Proposta de Emenda à Constituição – PEC subscrita pelo Governador do Estado de Goiás, na qual altera-se os artigos 11, 93, 95,
97 e 101 da Constituição Estadual, bem como acrescenta o artigo 97-A em seu corpo normativo, com o propósito de conferir aos
servidores públicos, detentores de cargo efetivo do Estado de Goiás e de seus Municípios, o mesmo tratamento que foi atribuído
aos servidores da União, quanto às regras de concessão de aposentadoria, contribuição e pensão por morte, por serem todos
vinculados a Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Aduziu que referida PEC, processada com o nº 2019006418 na Assembleia Legislativa não está cumprindo o rigor do
Regimento Interno, detidamente no tocante aos prazos regimentais, bem como em relação ao número de sesso~es legislativas
necessárias para sua devida aprovação.

Fez os demais pedidos de estilo e juntos aos autos, os documentos no evento nº 01.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

 

Para o deferimento do pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo
Civil, que é necessária a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo e irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Destaco que as tutelas provisórias de urgência são tutelas não definitivas fundadas em cognição sumária, podendo
ser requeridas em caráter antecedente ou incidente, devendo estar presentes os requisitos constantes no citado artigo de modo a
não ensejar dúvidas.

Subdividem-se em tutela de urgência cautelar e tutela de urgência satisfativa ou antecipada, sendo que os requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência atingem todas as modalidades desta.

Porém, no que pertine à tutela de urgência satisfativa, além dos requisitos comuns à concessão da medida exige-se,
também, que os efeitos desta não sejam irreversíveis.

Destarte, necessário, então, o perfazimento dos requisitos mencionados e o convencimento do dirigente processual
em face da tese jurídica exposta em confronto com os fatos aduzidos e efetivamente comprovados.

No caso vertente, a concessão de tutela antecipada de urgência se apresenta conveniente, eis que presentes se
encontram, a priori, os requisitos necessários a sua concessão, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.

Em suas argumentações o Requerente afirmou que o projeto de emenda à constituição, após o devido envio à
Comissão de Constituição, Redação e Justiça, deveria, nos termos do artigo 189 do Regimento Interno da Assembleia, aguardar a
apresentação de emendas pelo prazo de 10 (dez) sessões ordinárias do plenário, e que, segundo a redação do artigo 217 do
mesmo diploma legal, deve ser excluído, para o fito de fluência dos aludidos prazos, o dia do começo, com a inclusão do dia do
vencimento.
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Ato contínuo, verberou que em total dissonância com as normas do Regimento Interno, foi fixado como termo inicial a
mesma data em que publicada a proposta de emenda, qual seja, dia 26/11/2019.

Para melhor elucidação da questione colocado em juízo, faz-se mister transcrever os mencionados dispositivos, in
verbis:

 

Art. 189. Apresentado à Mesa, o projeto de emenda constitucional será
encaminhado à publicação e à Comissão de Constituição, Justiça e Redação onde aguardará a
apresentação de emendas pelo prazo de 10 (dez) sessões ordinárias do Plenário.

§ 1º Esgotado o prazo previsto no caput deste artigo, para apresentação de
emendas ao projeto, o Deputado a quem for distribuído o processo disporá de até 3 (três)
reuniões ordinárias para apresentar seu relatório e de até 1 (uma) reunião ordinária ao membro
da Comissão que pedir vista.

§ 2º Após a apreciação das emendas eventualmente apresentadas, obedecido o
disposto no § 1º, a proposta será encaminhada ao Plenário.

Art. 217. Os prazos estabelecidos neste Regimento somente serão contados
durante o funcionamento da Assembleia, admitindo-se, para tal fim, apenas os dias destinados
às sessões ordinárias, e nas Comissões, os dias de reuniões ordinárias.

 

In casu, verifica-se que foi expedida Nota Técnica (evento nº 01) pelo Procurador, Dr. Eduardo Henrique Lolli, o qual
constatou:

 

“a) É de 10 (dez) sessões ordinárias do Plenário, isto é, por expressa previsão
regimental não se admite para sua contagem a convocação de sessões extraordinárias,
visto que essa medida certamente frustraria o propósito de oportunizar a necessária
reflexão acerca da alteração da CE/GO”; b) começa a correr a partir da sessão ordinária do
Plenário seguinte ao dia de recebimento da PEC na CCJC, tendo em vista a exegese
conjunta do caput do art. 189 e do parágrafo único do art. 217 do RI-ALEGO; c) não pode ser
contado a partir do dia 16 de dezembro, porquanto iniciado o recesso parlamentar,
durante o qual eventual realização de sessões extraordinárias não serão computadas na
contagem do prazo previsto no art. 189, caput, do RI-ALEGO”.

Ademais, urge ressaltar que em liminar deferida pelo Juiz de Direito, Dr. Reinaldo Alves Ferreira, nos autos de nº
5707551.56, verificou-se que no processo legislativo da objurgada PEC, completa violação ao regimento interno da Assembleia, a
qual, por oportuno, colaciono neste decisum, in verbis:

“(…)

Ao que se vê, manifesto no caso concreto a violação ao regimento interno da
Assembleia na tramitação da referida proposta de emenda à constituição e, por corolário, do
devido processo legislativo, máxime por se tratar de tema de extrema importância e
envergadura, com nítido cunho social, capaz de refletir na vida de milhares de servidores
públicos.

Importante relembrar que no processo legislativo, como deve ocorrer em qualquer
processo, deve ser assegurada a presença de um ambiente que propicie o debate
argumentativo entre os parlamentares, com a participação, se possível, da sociedade civil, com
realização de audiências públicas, mormente daqueles que deverão sofrer os efeitos diretos da
alteração legislativa desejada, o que se denomina de contraditório (participação efetiva, com
exercício do poder de influência). Aliás o tempo é uma conquista do processo, máxime quando
o seu objeto for a reforma da previdência, a qual, por certo, terá a aptidão de afetar a vida de
milhares de servidores públicos.

In casu, porém, o desrespeito às normas regimentais norteadoras do processo
legislativo adequado teve o condão de impedir o imprescindível debate sobre a temática
previdenciária no Estado de Goiás, mesmo porque a proposta em testilha deu entrada na Casa
Legislativa no final do mês de novembro do ano em curso, não sendo crível que, em tão curto
espaço temporal, uma matéria de tamanha importância seja deliberada de forma conclusiva.”

Além do mais, a sessão legislativa confirmada pelo Presidente da Assembleia foi realizada no dia 16/12, em uma
segunda-feira, ou seja, fora do funcionamento estabelecido no artigo 68, inciso II do RI, veja:
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Art. 68. As sessões da Assembleia serão:

II – ordinárias, as de quaisquer sessões legislativas, realizadas às terças, quartas
e quintas-feiras, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro,
anualmente.

 

Oportunamente, impende esclarecer que, mesmo diante de tais tratativas, houve convocação extraordinária para
apreciar os projetos da governadoria, incluindo dentre estes o da PEC, conforme documentos acostados no evento nº 08.

Obtempera-se que em certidão expedida pelo Secretário de Apoio Legislativo do dia 17/12/2019, que foi realizada
Reunião Extraordinária, a qual esbarra sobremaneira no preconizado no artigo 189 do RI, conforme já exposado, notadamente
ante a ausência da realização das 10 (dez) sessões ordinárias.

Desta feita, vislumbra-se, em nível de cognição sumária, que a emenda sob invectiva padece de vício formal por
inobservância ao processo legislativo contemplado pelo Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Eis aí, o fumus boni iuris.

De igual forma, evidente que o perigo da demora encontra-se demonstrado pelo risco da possibilidade de
consumação de um ato que está eivado de ilegalidade, isto pela aprovação sem observância nos prazos estipulados na legislação
em comento, causando eventuais danos de difícil reparação aos servidores estaduais.

Presente, pois, o periculum in mora.

Diante do exposto, DEFIRO a liminar, para o fim de suspender o curso do processo de nº 2019006418 (PEC da
Previdência) em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, atá o julgamento final do mérito.

Dê ciência desta ao Requerido para cumprimento imediato.

Cite-se a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, por meio dos seus ilustres representantes, para que, caso
queiram, apresentem, no prazo legal, resistência à pretensão exordial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 

Goiânia, 31 de janeiro de 2020

Zilmene Gomide da Silva Manzolli

Juíza de Direito


