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ASSOCIAÇÃO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO 

SUL - AJURIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n° 92.965.748/0001-47, com sede na Rua Celeste 
Gobbato, n° 81, em Porto Alegre, RS, na pessoa de sua Presidente 
Desa. Vera Lúcia Deboni, devidamente autorizada por decisão 
unânime do Conselho Executivo, tomada no dia 15 do corrente 
mês, vem, perante Vossa Excelência, oferecer a presente 
representação para que possam ser tomadas providências 
judiciais contra a Lei de Diretrizes Orçamentárias, recentemente 
aprovada pela egrégia Assembleia Legislativa do Estado e 
sancionada pelo Exmo. Sr. Governador do Estado no dia 30 do 
corrente mês, tendo recebido o nº 15.304, e que padece de 
evidente inconstitucionalidade, pelos motivos que passa a expor: 

A representante possui, como se depreende de seu 
estatuto, entre suas finalidades institucionais, em especial o 
disposto no seu artigo 1º, letra h, a defesa de interesses 
relevantes de seus associados e de representar os seus anseios na 
afirmação das garantias constitucionais da magistratura, 
circunstâncias que a legitima para oferecer a presente 
representação. 

Dois são os aspectos importantes para buscar a 
inconstitucionalidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias: o 
primeiro relacionado com a retirada da anterior lei, em especial 
do seu artigo 18, o inciso III, que previa o custeio da contribuição 
patronal e da complementação financeira para o sistema de 
repartição simples do Regime Próprio de Previdência Social do 
Estado; o segundo por não cogitar do crescimento vegetativo da 
folha. 
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Com relação ao primeiro, a representante, 
juntamente com mais quatro entidades, relacionadas com o 
Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e 
Defensoria Pública, apresentaram emenda, procurando contornar 
problemas com a retirada da complementação de valores 
adicionais para a contribuição patronal e complementação 
financeira para o Regime Próprio de Previdência Social. Isso 
porque, computando estas despesas dentro do limite congelado, 
os Poderes e as demais Instituições deverão suplementar as 
insuficiências geradas pelo Sistema do Regime Próprio de 
Previdência Social com suas dotações, indo contra o estabelecido 
na Lei nº 15.237/2018, em especial o seu art. 7º, para o exercício 
corrente. 

O acordo então estabelecido, para a aprovação 
das leis relacionadas com o Instituto de Previdência do Estado, 
não foi observado, o que impedirá o ajuste da base estabelecida 
para 2020, que seguirá com a insuficiência já detectada para este 
exercício em razão da implantação do subsídio, ainda sem 
considerar os efeitos do reajuste que tramita no PL 218/2017. 

Não pode ser esquecido que o artigo 7º da Lei nº 
15.237/2018, estabeleceu que,  durante a execução orçamentária 
de 2019, para fins de implementação do disposto nas Leis 
Complementares n.º 15.142 e n.º 15.143, de 5 de abril de 2018, 
no âmbito do Poder Legislativo, incluindo Tribunal de Contas, do 
Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, e 
nos termos do disposto nos arts. 36 e 37 da Lei n.º 15.202/18, no 
caso da contribuição patronal e complementação financeira 
necessárias para custear o sistema de repartição simples do 
Regime Próprio de Previdência Social se mostrarem insuficientes 
para atender aos fins para os quais foram programadas, suas 
dotações serão suplementadas nos montantes necessários, por 
ato do Poder Executivo. 

O não acolhimento da emenda apresentada e a 
não observância do acordo então estabelecido, ferem a temática 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a própria disposição 
constitucional a respeito da independência e autonomia dos 
Poderes e das instituições que detêm estas prerrogativas. 
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Com relação ao segundo aspecto, relacionado com 
a não previsão do crescimento vegetativo da folha, a lei também 
padece do vício de inconstitucionalidade por ofender o artigo 37, 
inciso X, da Constituição da República, e o artigo 33, §§ 1º e 2º 
da Constituição Estadual, porque, mantendo a mesma dotação 
orçamentária de 2019 para 2020, elimina a viabilidade de que os 
Poderes e as demais Instituições referidas tenham capacidade 
orçamentária para atingir e cumprir as suas finalidades, 
impedindo, inclusive,  a revisão anual geral prevista no art. 37, X, 
da Constituição Federal, e em especial, a revisão anual geral 
capaz de repor o efetivo poder aquisitivo, tal qual previsto no art. 
33, §§ 1º e 3º, da Constituição Estadual. 

Isso porque, não pode ser esquecido, que as 
limitações da Lei de Diretrizes Orçamentárias comprometem, 
inclusive, os objetivos e metas traçados no Plano Plurianual, que, 
como sabido, não é mero orientador da elaboração das leis 
orçamentárias, mas possui caráter vinculativo. 

Por isso que cabe ao Chefe de cada Poder e das 
demais Instituições a iniciativa de elaboração da proposta 
orçamentária, não podendo o Poder Executivo desconsiderar o 
planejamento que por eles foi feito, para impor o regramento 
financeiro que lhe convém.  

Nem pode a Assembleia Legislativa, 
desconsiderando as emendas apresentadas e aprovando o projeto 
assim como foi enviado, estabelecer o mesmo raciocínio. 

Sabido que o contingenciamento de gastos, assim 
como já foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça no exame do 
agravo 70071062590, recebido como agravo interno, interposto 
contra a decisão deferitória da liminar na Adin nº 70070854559, 
no  que diz respeito com despesas e investimentos impostos 
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias impede os diversos 
Poderes do Estado, e demais órgãos dotados de autonomia 
financeira, de alcançar os seus objetivos e metas 
quantificados física e financeiramente no plano plurianual, 
bem assim de procederem à revisão anual geral na 
remuneração dos servidores públicos. 

 
 
 



 4 

 
 
Neste ponto reside a alegada 

inconstitucionalidade. 
Embora a referida ADIN, ajuizada contra a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2016, tenha sido extinta por perda 
de objeto em virtude da decorrência do prazo relacionado com o 
exercício financeiro de 2017, permanece o entendimento da 
impossibilidade do contingenciamento feito pelo Poder Executivo, 
sem atender o planejamento feito pelos demais Poderes e 
Instituições que têm autonomia financeira. 

A situação atual é a mesma. 
Portanto, oferece a presente representação para 

que seja proposta a ação buscando a declaração de 
inconstitucionalidade dos dois aspectos salientados. 

 
Porto Alegre, 31 de julho de 2019. 
 

                   
Vera Lúcia Deboni 
Presidente da AJURIS. 
 

 

 

 


