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Aos cinco dias do mês de abril do ano de 2019, às quinze horas, na cidade de Belém/PA, no 1 

Hotel Gran Mercure Belém, localizado na Avenida Nazaré nº 375, realizou-se a reunião da 2 

Comissão Permanente de Acompanhamento de Ações Judiciais Relevantes – COPAJURE. 3 

Fizeram-se presentes: Bruno Lorenz (SC); Fernando Zanelli (SP); Leonardo da Silva Motta 4 

(SRPPS/MF); Lúcia Helena Vieira (ABIPEM); Luis Fernando Xavier Souza (município de 5 

Goiânia); Majoly Aline dos Anjos Hardy (Município de Curitiba); Maria Cláudia Pereira 6 

Cardoso Guimarães (MT); Milena Guilherme Dias Barcelos (GO); Nei Fernando Marques 7 

Brum (RS); Rafael da Cruz Lauria (Município de Manaus); Raquel Galvão Rodrigues da 8 

Silva (DF); Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira (RO). A membro Milena Barcelos (GO) 9 

abriu a reunião e deu boas vindas aos novos membros eleitos que ainda não faziam parte 10 

da COPAJURE parabenizando todos pela eleição. Relatou o quão importante é o trabalho 11 

desenvolvido pela COPAJURE e o auxílio que presta ao CONAPREV. Em seguida pediu para 12 

que todos se apresentassem, dizendo de onde eram e qual sua função no RPPS. Anunciou 13 

que o membro Jeferson Zaneti (PR) havia justificado sua ausência, em virtude do vôo de 14 

retorno marcado para o mesmo horário da reunião. Solicitou a palavra a membro Maria 15 

Rejane (RO) que na oportunidade pediu a inclusão do Dr. Roger Nascimento, Procurador 16 

do estado de Rondônia, que irá participar como seu suplente. Em seguida, a membro 17 

Milena Barcelos colocou em votação os novos nomes para função de coordenador e vice-18 

coordenador da Comissão, sugerindo os nomes de Majoly Hardy e Milena Barcelos, 19 

respectivamente. Na oportunidade os referidos nomes foram aprovadas por unanimidade. 20 

Com a palavra a Sra. Coordenadora Majoly Hardy tomou a palavra para agradecer a 21 

indicação e votação como Coordenadora e disse que gostaria de contar com a ajuda e 22 

experiência da Vice-Coordenadora Milena Barcelos na condução dos trabalhos, bem como, 23 

com a colaboração de todos os membros. Em seguida justificou que essa seria uma 24 

reunião mais rápida que de costume, pois tinham que devolver a sala no prazo máximo de 25 

uma hora e meia. Demonstrou os pontos de pauta para a reunião que seriam: a) próxima 26 

reunião, a ser realizada antes do CONAPREV de agosto; b) apresentação do Dr. Nei Brum 27 

(RS) sobre seu papel dentro da COPAJURE e sua atuação nos tribunais superiores em 28 

Brasília, e encaminhamentos sobre andamento das atividades; necessidade de atualização 29 

da planilha de ações; realização de pesquisa sobre quais ações em trâmite no STF e no STJ 30 

cujo objeto de discussão estão abrangidos nas propostas da PEC 06/2019, tais como a ADI 31 

5441/SC, noticiada pelo representante de SC na reunião do CONAPREV realizada em 32 

Brasília no dia 20/03/2019. Deliberações: a) próxima reunião da Comissão será realizada 33 
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em Brasília, no dia 20/05/2019, das 10:00 às 17:00. B) O membro Nei Brum informou 34 

que estará atualizando a lista que havia enviado a todos por email, referente à pauta do STF, 35 

STJ e TST; c) O membro Nei Brum noticiou sobre o julgamento de uma repercussão geral, 36 

Tema 810, que está com vistas para o Ministro Gilmar Mendes. Disse que o CONAPREV 37 

poderia auxiliar através do fornecimento de informações para essa ação, pois ela envolve a 38 

aplicação de índice de correção monetária para atualização das condenações impostas à 39 

Fazenda Pública. Que está em discussão à aplicação da TR ou do IPCA-E, com 40 

reconhecimento de repercussão geral. Disse que o STF deu prosseguimento ao 41 

julgamento dos EDcl opostos no RE-RG 870.947/SE, para apreciação dos pedidos de 42 

modulação de efeitos formulados em relação à Tese fixada para o Tema 810 da 43 

repercussão geral, embora a modulação esteja virtualmente rejeitada - por ora, são apenas 44 

2 votos pela modulação, e 6 contrários -, o Ministro GILMAR MENDES, preocupado com o 45 

resultado que se formava, pediu vista, ao fundamento de que precisaria analisar os 46 

números do impacto que a eventual não-modulação causaria sobre as finanças dos Entes 47 

atingidos. Disse que o intuito é de que todos os Entes públicos forneçam seus números, 48 

para serem compilados e fornecidos ao Ministro GILMAR MENDES e, quem sabe, para 49 

tentar reverter alguns dos votos já proferidos. Assim, deliberou-se na reunião pelo 50 

encaminhamento aos Conselheiros do CONAPREV uma solicitação para fazerem um 51 

levantamento/nota técnica semelhante ao que foi realizado pelo Estado do PARANÁ, o qual 52 

revela impacto financeiro da ordem de 36% para aquele ente, no caso de não modulação 53 

dos efeitos. Como o Ministro GILMAR MENDES prometeu devolver a vista com brevidade, 54 

a fim de viabilizar a conclusão do julgamento, o pedido deverá ser encaminhado com a 55 

observação de urgência. d) o membro Nei Brum também noticiou o julgamento do Tema 56 

1029, no qual o STF reconheceu que não existe repercussão geral para a questão ali 57 

abordada, que envolve contagem do tempo de licença para tratamento de saúde e de faltas 58 

atestadas por médicos como de efetivo exercício para fins de aposentadoria e 59 

disponibilidade do servidor público. Os membros da COPAJURE lembraram que essa 60 

discussão foi objeto de análise na reunião do dia 20/03/2019 do CONAPREV. Em seguida 61 

ficou deliberado que todos trabalharão na nova lista de pauta que o membro Nei Brum irá 62 

encaminhar via email aos membros da COPAJURE e que na reunião de maio essa lista será 63 

objeto de análise, juntamente com a pesquisa de quais ações podem ter relação com as 64 

propostas da PEC 06/2019. e) Também ficou deliberado que na reunião de maio a 65 

COPAJURE irá discutir sobre uma forma de atingir todos os RPPS no tocante aos objetos 66 
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de suas discussões, utilizando, para isso, as associações que já possuem cadeira no 67 

CONAPREV e as que não possuem. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Majoly Aline dos 68 

Anjos Hardy (Coordenadora da COPAJURE) agradeceu a presença de todos, e encerrou a 69 

reunião. Belém, 05 de abril de 2019. 70 


