
14ª Promotoria de Justiça da Capital

Processo n° 0025725-32.2017.827.2729

Ação Civil Pública

Requerente: Estado do Tocantins

Requerido: Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, Sindicato dos 

Delegados de Polícia do Estado do Tocantins e Sindicato dos Servidores 

da Polícia Civil do Estado do Tocantins

Meritíssimo(a) Juiz(a):

Os presentes autos versam sobre Ação Civil Pública

com pedido de liminar proposta pelo  Estado do Tocantins  em desfavor da

Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, Sindicato dos Delegados

de Polícia do Estado do Tocantins e Sindicato dos Servidores da Polícia

Civil do Estado do Tocantins visando a nulidade das Leis Estaduais nº 2.851,

de 09/04/2014 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Policiais Civis) e

2.853, de 09/04/2014, de 09/04/2014 (altera a Tabela de Subsídios do cargo de

Delegado  de  Polícia  Civil)  e,  por  interpretação  consequencialista,  a  Lei

Estadual  nº  2.882  de  27/06/2014  (que  prevê  Revisão  Anual  Geral  para  os

Delegados de Polícia do Estado do Tocantins), as quais outorgam reajustes de

106% na remuneração dos cargos integrantes da estrutura da Polícia Civil do

Estado do Tocantins.
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Requer,  subsidiariamente,  declaração  de

inconstitucionalidade de referidas normas alegando violação aos artigos 11, §

1º, 27, § 3º, 82 e 85 da CE/89; artigos § 1º, 62, caput; 167 e 169 da CF e dos

princípios  que  regem  a  administração  pública  como  razoabilidade  e

proporcionalidade (artigo 9º da CE/89 e artigo 37 da CF/88). 

Sustentou o requerente o que segue:

a) As normas estaduais em comento violam o artigo

21,  parágrafo  único,  da  Lei  de  Responsabilidade Fiscal  (LC 101/2000)  que

estabelece a nulidade de pleno direito “do ato que resulte aumento da despesa

com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato

do titular do respectivo Poder”; 

b) defende o cabimento da ação civil  pública, com

escopo no artigo 1º, IV e VIII, da Lei Federal nº 7.347/85;

c)  sobre  os  fatos,  expõe  que  ditas  leis  foram

promulgadas sem a existência de prévia dotação orçamentária; apresenta, para

tanto, Nota Técnica nº 01/2014, publicada no DOE TO nº 4.316 de 11/02/2015,

a qual aponta um impacto de R$ 218.871.102, 13 (duzentos e dezoito milhões

oitocentos e setenta e um mil, cento e dois reais e treze centavos) anuais nas

contas públicas, além de gerar um retroativo, à época do manejo da presente

ação, de R$ 301.430.210,83 (trezentos e um milhões, quatrocentos e trinta mil,

duzentos e dez reais e oitenta e três centavos). Desta forma, o reajuste malfere

o princípio do equilíbrio fiscal porque não houve estudo de impacto financeiro-

orçamentário e indicação da fonte de custeio;

d) o cenário dos pleitos judiciais pertinentes ao tema

em discussão era o seguinte: d.1) o Governo do Estado, iniciado em 2015,

intentou  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade,  autuada  sob  o  nº  0001726-

60.2015.827.0000  para  evitar  um  “grande  prejuízo”  nas  contas  públicas,

contudo foi julgada improcedente pelo TJTO; d.2) o SINPOL promoveu Ação
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Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer com

Pedido de Antecipação de Tutela nº 0003292-68.2016.827.2729,  na qual  foi

concedida liminar no sentido de implementar o reajuste dos vencimentos dos

sindicados;  d.3)  também  ajuizou  Ação  Declaratória  nº  0037974-

49.2016.827.2729;

e) arguiu incidentalmente a inconstitucionalidade das

Medidas Provisórias nº 08 e 13 de abril de 2014 (que deram origem às Leis

combatidas), vez que sem relevância e urgência, com fulcro nos art. 27, § 3º,

da CE/89 e artigo 62, caput, da CF/88;

d)  igualmente  alega,  em  caráter  incidental,  a

inconstitucionalidade  das  normas  legais  em  referência  face  à  ausência  de

prévia dotação orçamentária (artigos 82, I e II e 85, § 1º, I, da CE e artigos 167,

I e II e 169, § 1º, I e II, da CF); nesse contexto, exorta ainda como motivo, que

não  foi  cumprida  a  regra  pertinente  ao  novo  regime  de  gestão  fiscal

responsável  pois  que os limites orçamentários previstos na LC 101/2000 já

estavam há muito extrapolados pelo Estado (acima dos 46,55%), mesmo antes

da  edição  das  leis  em  comento;  invoca  violação  dos  princípios  da

Proporcionalidade e Razoabilidade da Administração Pública, tendo o Estado

legislado  abusivamente  com  superelevação  da  remuneração  dos  cargos

regidos  pelas  Leis  Estaduais  2.851/2014  e  2.853/2014,  equiparando

vencimentos  entre  cargos  totalmente  distintos,  inclusive  com  grau  de

escolaridade  discrepantes.  O  autor  ainda  considera  que  não  existe

plausibilidade no fato da remuneração do Delegado Estadual ser superior ao do

Magistrado Federal ou mesmo Ministro do STF;

e) o requerente assevera que ocorreu nulidade do

rito conferido aos processos legislativos nº 00122/2014 e 001127/2014 porque

num único dia  ambos conjuntamente passaram por  todas as comissões da

Assembleia  Legislativa,  foram  votados  e  sancionados,  além  de  serem

publicados no Diário Oficial;
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f)  a dissertação da inicial, além do mais, aborda a

ineficácia dos diplomas normativos concessivos do reajuste face ao plano de

validade (arts. 15 e 17, § 5º, da LRF);

g) Pleiteia a concessão de liminar e, ao final, requer

a procedência total da ação, proibindo a realização dos atos de pagamento dos

reajustes remuneratórios decorrentes das Leis Estaduais nº 2.851/2014 (Plano

de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Policiais Civis) e 2.853/2014 (modifica a

Tabela  de  Subsídios  do  cargo  de  Delegado  de  Polícia  Civil)  e,  por

consequência,  as  alterações  introduzidas  pela  Lei  Estadual  nº  2.882/2014

(dispõe sobre Revisão Anual Geral para os Delegados de Polícia do Estado do

Tocantins;  pede  que  seja  declarada,  de  forma  incidental,  a

inconstitucionalidade,  com efeitos  ex tunc,  das  mencionadas normas legais,

reconhecendo  sua  nulidade;  eventualmente,  superados  os  pedidos  adrede

especificados, que seja declarada a ineficácia dos mesmos textos legais.

Por  decisão  exarada  ao  evento  nº  04,  em

02/08/2017, foi deferido o pedido de liminar para suspender os efeitos das Leis

nº  2.851/2014,  2.853/2014  e  2.882/2014  até  o  julgamento  definitivo  da

demanda, e ordenada a citação dos requeridos para composição da lide. 

O  Sindicato  dos  Servidores  da  Polícia  Civil  do

Estado do Tocantins ingressou ao evento nº 21 para apresentar pedido de

reconsideração da decisão que deferiu o pedido de concessão de liminar, que

foi rejeitado mediante decisão proferida ao evento nº 48. O requerido, ainda,

interpôs  recurso  de  agravo  de  instrumento,  autuado  sob  o  nº  0016752-

30.2017.827.0000/TJTO, em cujo bojo se verificou o indeferimento do pedido

liminar, mantendo a decisão do juízo  a quo de suspender os efeitos das leis

outrora atacadas. Entrementes, o réu apresentou contestação ao evento nº 27,

argumentando, em síntese:
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a)  As  leis  debatidas  possuem  vigência  imediata,

somente  seus  efeitos  financeiros  foram  postergados  para  os  quatro  anos

subsequentes;

b)  Solenizou-se  acordo  entre  o  Sindicato  dos

Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins e o Governo do Estado do

Tocantins sobre o alinhamento salarial tratado na respectiva norma o qual não

foi cumprido por este último;

c)  Conseguintemente,  o  requerido  ajuizou  Ação

Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer com

Pedido de Antecipação da Tutela pretendendo a declaração de ilegalidade do

Decreto  nº  5.193/2015  que  suspendeu  os  efeitos  financeiros  da  Lei  nº

2.851/2014, vindo a obter a ordem liminar visada;

d) Em seguida, o Estado do Tocantins teve sucesso

nos autos de Suspensão de Liminar nº 0002197-42.2016.827.000, junto à corte

estadual,  conseguindo novamente  suspender  a ordem exarada na instância

inferior;

e) o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do

Estado  do  Tocantins agravou  dessa  decisão,  vindo  o  Pleno  do  TJTO  a

revogar a citada ordem da Presidência do Tribunal, donde mais uma vez se

restaurou a eficácia dos reajustes e alinhamentos salariais; o Supremo Tribunal

Federal negou pedido de suspensão dessa liminar protocolizado pelo Estado, e

assim por  diante,  as  partes  vão traçando uma rota  emaranhada de ações,

sendo proferidas decisões nem sempre com similitude entre si;

f)  quanto  à  regularidade  processual,  o  réu  aponta

falta de interesse e ilegitimidade da parte porquanto a pretensão principal do

autor, na realidade, tem o cunho de declaração de inconstitucionalidade das

normas,  cuja  apreciação  é  admitida  somente  pela  Suprema  Corte;  afirma,

outrossim, que é incabível a Ação Civil Pública na forma manuseada pelo autor;
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g)  o  requerido  alude  ao  direito  adquirido,

considerando  que  os  valores  fixados  nas  tabelas  das  leis  ter-se-iam

incorporado ao patrimônio dos servidores públicos;

h)  contesta  a  alegação  sobre  o  impacto

orçamentário  que  adviria  através  do  implemento  da  Lei  2.851/2014  sob  o

pretexto de que o autor faltou com a verdade haja vista que a Secretaria de

Segurança Pública não utilizou o valor  de R$ 103.885.716,00 (cento e três

milhões,  oitocentos  e  oitenta  e  cinco  mil,  setecentos  e  dezesseis  reais)

previstos na Lei Orçamentária de 2015;

i)  o  Estado  não  logrou  êxito  em  demonstrar  a

ilegalidade  quanto  aos  processos  legislativos,  cujo  rito  de  tramitação  de

urgência  resultou  na  aprovação  das  leis  impugnadas,  como  não  cabe  ao

Judiciário analisar deliberação interna corporis de Casa Legislativa. Bem assim,

uma  vez  que  as  medidas  provisórias  de  que  trata  o  pedido  do  autor  se

converteram em leis,  não  cabe  mais  ao  Poder  Judiciário  analisar  arguição

acerca de sua nulidade;

j) Explana que não houve violação aos princípios da

proporcionalidade e razoabilidade, almejando, mais uma vez, afastar o controle

judicial sobre o tema;

l) que as Leis Estaduais nº 2.851/2014 e 2.853/2014

obedecem aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal na medida em que

havia lastro orçamentário para a inclusão dos reajustes das remunerações dos

servidores;  que  deve  ser  aferido  o  limite  percentual  previsto  na  LRF

unicamente no ano em que ocorreriam os efeitos financeiros das alterações

salariais; além do que, teria havido decurso de tempo suficiente para o gestor

público adotar as medidas enumeradas pelo artigo 169, § 3º, da Constituição

Federal  a  fim  de  viabilizar  o  cumprimento  das  leis  em  tela,  por  isso  não

prospera o argumento de que as normas são ineficazes; ao oposto, agindo com
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“dois  pesos  e  duas  medidas”,  o  Governo  Estadual  concedeu  aumento

remuneratório à Polícia Militar e aos servidores da Defensoria Pública;

m) considera que o autor litigou de má-fé quando,

segundo  seu  entendimento,  faltou  com  a  verdade  quanto  aos  aspectos

orçamentários que apresentou;

n) ao fim, requer: que a presente ação seja rejeitada

com fundamento no artigo 330, II e III, do CPC; ou extinção do processo diante

do direito adquirido dos réus; e improcedência total da inicial.

Por sua vez, o Sindicato dos Delegados de Polícia

do  Tocantins formalizou  sua  contestação  ao  evento  nº  29,  arrazoando  o

seguinte:

a)  A  presente  Ação  Civil  Pública  discrepa  do

ordenamento  jurídico  porque  possui  o  caráter  de  ação  direta  de

inconstitucionalidade,  usurpando,  pois,  a  competência  do  Supremo Tribunal

Federal;

b)  funda-se  nas  teses  do  direito  adquirido  e

irredutibilidade de vencimentos;

c)  É  defeso  ao  Judiciário  analisar  os  critérios  de

urgência  e  relevância  adotados  em medida  provisória  pois  assim  invade  a

esfera  política  e  discricionária  do  Poder  Executivo,  exceto  nos  casos  de

flagrante desvio de finalidade ou abuso de poder de legislar. Ainda porque as

medidas provisórias ditadas nos autos já foram convertidas em lei, afastando

qualquer possibilidade de julgamento daqueles critérios;

d)  reitera  as  ponderações  do  litisconsorte  passivo

dantes  transcritas  sobre  a  legalidade dos processos legislativos  que deram

origem às leis combatidas pelo autor;
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e) a ausência de dotação orçamentária prévia em lei

específica não torna os reajustes inconstitucionais;

f) defende a constitucionalidade das Leis Estaduais

nº 2.853/2014 e nº 2.882/2014; expõe que existiu acréscimo orçamentário para

a Secretaria da Segurança Pública no exercício de 2015, destarte,  entende

comprovada a existência de limite orçamentário para gastos com o quadro de

pessoal;

g) quanto às alusões ao artigo 21 da LRF, esboça o

entendimento de que “não é o aumento de despesa que não pode ocorrer

dentro dos 180 dias anteriores ao final do mandato do governante, mas, sim, o

ato concessivo do aumento”;

 h) que não existe previsão de nulidade para o ato

que concede aumento de despesas com pessoal acima do limite previsto na

LRF, vez que esta apenas estabelece sanções institucionais aplicáveis nessa

hipótese (artigo 23, § 3º);

i)  inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e

proporcionalidade porque não existe parâmetro de comparação entre as várias

categorias de servidor público no país;

j)  que os  reajustes  respeitam o teto  constitucional

previsto no artigo 9º, inciso XI da CE e artigo 37, XI da CF;

l) requer, enfim, preliminarmente, que seja conhecida

da alegação de usurpação de competência da Corte Suprema, extinguindo o

presente feito; ou que seja declarada a improcedência total da ação.

A Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Tocantins

veio ao evento nº 36 para apresentar sua contestação que seguiu as mesmas

fundamentações esposadas nas respostas dos outros litisconsortes passivos,
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requerendo,  igualmente,  a  extinção  do  feito  pretextando  não  cabimento  da

ação civil pública ao caso em exame ou que se declare a improcedência total

da ação.

O requerente  tece réplicas  para  cada contestação

dos requeridos ao evento nº 62. Novas manifestações dos réus aos eventos 72

e 76.

Vieram os autos para manifestação ministerial.

Depreende-se que a presente Ação Civil Pública foi

manuseada como instrumento de controle difuso de constitucionalidade de leis

e  atos  normativos  do  poder  público,  abordando  tanto  os  aspectos  formais

quanto  os materiais  das Leis  Estaduais nº  2.851,  de  09/04/2014 (Plano de

Cargos, Carreiras e Subsídios dos Policiais Civis) e 2.853, de 09/04/2014, de

09/04/2014 (altera a Tabela de Subsídios do cargo de Delegado de Polícia

Civil)  e,  por  interpretação  consequencialista,  a  Lei  Estadual  nº  2.882  de

27/06/2014 (que prevê Revisão Anual Geral para os Delegados de Polícia do

Estado do Tocantins). 

Em  suma,  a  ação  versa  sobre  o  aumento  de

despesa pública decorrente do reajuste dos vencimentos, gratificações e outras

vantagens  remuneratórias  sem  autorização  específica  na  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias nem dotação orçamentária.

Segundo preconizado pelo balizado Professor José

Afonso  da  Silva,  o  sistema  brasileiro  de  controle  de  constitucionalidade  é,

essencialmente, o jurisdicional. 

Portanto,  cabe  ao  Poder  Judiciário,  como  na

hipótese sub judice, a análise de questão prejudicial, não produzindo eficácia

erga  omnes,  dando-se,  em  consequência,  a  declaração  de

inconstitucionalidade de modo incidental. 
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O objeto da presente ACP refere-se a bem jurídico

concreto  e  perfeitamente  definido:  aumento  de  subsídios  de  delegados  de

polícia e demais servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins, portanto

inalcançável pela via do controle abstrato, pelo que não há que se falar em

invasão  da  competência  privativa  do  STF.  Igualmente,  tem  esta  ACP  a

finalidade de prevenir grave dano ao erário porquanto o autor alega que, acaso

promovido o aumento de salários instituídos naquela legislação estadual, os

cofres públicos sofreriam grande impacto e o Estado entraria em situação de

insolvência financeira. 

Assim,  estão  presentes  todos  os  requisitos  de

admissibilidade ao caso em testilha.

Processo  devidamente  instruído,  pugnamos  pelo

julgamento antecipado da lide.

No mérito, ao analisarmos os pedidos constantes da

inicial, resta cristalino que razão assiste ao requerente.

A Lei de Responsabilidade Fiscal define, no art. 20,

I, alínea c, o limite prudencial de gastos para o Executivo, que não pode ser

superior a 40,9% para as despesas com pessoal. 

Decorre  dessa  própria  lei  que  devem  ser

computados nas despesas de pessoal: Despesas com inativos e pensionistas;

Mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros

de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias; Vencimentos e vantagens,

fixas e variáveis; Subsídios, proventos de aposentadoria; reformas e pensões;

Adicionais  de  qualquer  natureza;  Gratificações,  horas  extras  e  vantagens

pessoais; Encargos sociais e Contribuições recolhidas pelo Ente às entidades

de previdência.
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Caso o Estado não mantenha tais despesas dentro

do  limite  prudencial,  pode  sofrer  sanções  como  não  ter  acesso  a

financiamentos,  ficar  proibido  de  fazer  novas  contratações  e  de  conceder

vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título,

conforme ditames do artigo 22 da LRF.

Para o Doutor em Economia Gadelha 1 as despesas

com pessoal, dada sua elevada rigidez, tendem a se manterem constantes ou

crescentes, enquanto o fluxo das receitas é afetado pelo ciclo econômico.

Esclarece, ainda, que o Produto Interno Bruto (PIB),

que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no País e, conforme os

dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o

PIB cresceu 2,7% em 2013, ficou estagnado em 2014 com ligeira expansão de

0,01% e declinou 3,8% em 2015, indicando um cenário de retração econômica.

Fato  indiscutível  é  de  que  estamos  (o  Mundo  e

principalmente  o  Brasil)  em  crise  econômica,  longe  de  ser  uma  simples

“marolinha”, a qual perdura há mais de 05 (cinco) anos. Em razão disso, os

recursos são mais restritos.

Recentemente, a Seção Especializada em Dissídios

Coletivos  (SDC)  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  manteve  decisão  que

indeferiu  reajuste  salarial  aos  empregados  da  Companhia  Urbanizadora  da

Nova Capital do Brasil (Novacap), em relação à data-base de 2015, com base

na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), uma vez que,

segundo informações do Governo do Distrito Federal (GDF), a despesa com

pessoal teria ultrapassado o limite legal. 

1 GADELHA,  S.  R.  B.  Análise  dos  impactos  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  sobre  a
despesa de pessoal e a receita tributária nos municípios brasileiros: um estudo com modelo
probit aplicado a dados em painel. Revista Brasileira de Economia de Empresas, Brasília, v. 11,
n. 1, p. 65-77, 2011.
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O julgamento foi realizado no dia 13.05.2017, tendo

a  SDC,  por  maioria,  desprovido  recurso  do  Sindicato  dos  Servidores  e

Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas

Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser) contra

decisão  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  10ª  Região  (DF  e  TO)  no

julgamento do dissídio coletivo da categoria. (RO-296-96.2015.5.10.0000).

De outra banda, a LRF, além de vedar o reajuste de

servidores quando atingido ou superado o limite prudencial, ainda estabelece

as seguintes regras:

“Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares

e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que

não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação

governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

I  -  estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  no

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II  -  declaração  do  ordenador  da  despesa  de  que  o

aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei  orçamentária anual e

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I  -  adequada com a lei  orçamentária anual,  a despesa

objeto  de  dotação  específica  e  suficiente,  ou  que  esteja  abrangida  por  crédito

genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e

a realizar,  previstas  no programa de  trabalho,  não sejam ultrapassados  os  limites

estabelecidos para o exercício;
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II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes

orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e

metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.

§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será

acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

(..)

A respeito dos citados dispositivos legais, a doutrina

ensina  que,  além  dessas  providências,  a  despesa  obrigatória  de  caráter

continuado,  como é o caso dos autos e se encontra  definida no artigo 17,

“requer adicionalmente, compensação financeira, mediante aumento de receita

ou corte de despesa.

Sem isso, a despesa carrega vício de origem, será

considerada  não  autorizada,  irregular  e  lesiva  ao  patrimônio  público;  seu

ordenador  pode  ser  enquadrado  em  crime  contra  as  finanças  públicas,

sujeitando-se a reclusão de um a quatro anos (art. 359-C do Código Penal).

Ademais,  ordenar  ou  permitir  a  realização  de

despesa não autorizada constitui ato de improbidade administrativa que causa

lesão ao erário (art. 10, IX, da Lei 8.429, de 1992).”2

A Constituição  do  Estado  do  Tocantins  em  vigor,

elenca em suas vedações:

“Art. 82. São vedados: I - o início de programas ou projetos

não incluídos na lei orçamentária anual; II - a realização de despesas ou a assunção de

obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais”.

Reforça as proibições mais adiante:

2 Rossi, Sérgio Ciquera e Jr, Flávio C. de Toledo. Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada
Artigo por Artigo, 3ª edição, Ed. NDJ Ltda., 2005, p. 137/138;  
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Art. 85. A despesa com o pessoal ativo e com o inativo do

Estado  e  dos  Municípios  não  poderá  exceder  os  limites  estabelecidos  em  lei

complementar  de  âmbito  nacional.  *  (Caput  do art.85  com redação determinada pela

Emenda Constitucional nº 07, de 15/12/1998.) * 

§ 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de

remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de

carreiras,  bem como a admissão ou contratação de pessoal,  a qualquer título,  pelos

órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e

mantidas  pelo  Poder  Público,  só  poderão  ser  feitas:  I  -  se  houver  prévia  dotação

orçamentária  suficiente  para  atender  às  projeções  de  despesa  de  pessoal  e  aos

acréscimos dela decorrentes(...). 

Vê-se, pois, que a Assembleia Legislativa do Estado

do Tocantins andou na contramão da moralidade e legalidade administrativas

além de ferir gravemente preceitos da CE quando aprovou as Leis Estaduais nº

2.851, de 09/04/2014 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Policiais

Civis) e 2.853, de 09/04/2014, de 09/04/2014 (altera a Tabela de Subsídios do

cargo  de  Delegado  de  Polícia  Civil)  porquanto  não  foram  observados  os

requisitos indispensáveis previstos no ordenamento legal. 

Nesse  sentido,  trilha  o  entendimento  de  nossos

tribunais:

DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  FINANCEIRO.  REAJUSTES  DOS

VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL

DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 157 DA LEI ORGÂNICA

DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS. AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA NA

LEI  DE  DIRETRIZES  ORÇAMENTÁRIAS  E  PRÉVIA  DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA. INOBSERVÂNCIA. GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL.

DESPESA  E  RECEITA  PÚBLICA.  EQUIVALÊNCIA.  EQUILÍBRIO  DAS

FINANÇAS.  LIMITE  PRUDENCIAL.  DESPESA TOTAL  COM  PESSOAL.

REAJUSTE SETORIAL E REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO:

TETO REMUNERATÓRIO ESPECÍFICO. ARTIGO 19, INCISO XI DA LEI

ORGÂNICA.  VIOLAÇÃO.  VEDAÇÃO  DE  EFEITOS  RETROATIVOS  DO

REAJUSTE.  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.
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PROCEDÊNCIA.  INCONSTITUCIONALIDADE  DA  LEI  5.013/2013.

EFEITOS EX TUNC E EFICÁCIA ERGA OMNES. 

1 Trata-se de aumento de despesa pública decorrente do reajuste dos

vencimentos,  gratificações  e  outras  vantagens  remuneratórias  sem

dotação  orçamentária  e  autorização  específica  na  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias. 

2  O  artigo  157  da  Lei  Orgânica  do  Distrito  Federal  condiciona  a

concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a dois

requisitos  fundamentais:  prévia  dotação  orçamentária  e  autorização

específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 3 A imposição de prévia dotação orçamentária está conforme o novo

regime  de  gestão  fiscal  responsável.  Toda  despesa  deve  ter  como

contrapartida  uma receita  capaz  de  compensá-la,  proporcionando o

equilíbrio das contas públicas. As despesas devem ser equivalentes às

receitas.  Descumprido  esse  requisito,  não  se  saberá  qual  receita

sustentará  o  aumento  da  despesa  proporcionada  no  reajuste  de

vencimentos  e  gratificações,  além  da  ausência  de  autorização

específica na LDO. Ocorrência de danos ao equilíbrio administrativo-

fiscal do Distrito Federal. 4  Não é razoável a concessão do reajuste

previsto na Lei 5.013/2013 quando se está próximo de atingir o limite

prudencial  (despesa  total  com pessoal  excedente  a  95% da  receita

corrente líquida), devendo o administrador agir de forma responsável

com  vistas  a  evitar  que  tal  aconteça. Ultrapassado  esse  limite,  o

Distrito  Federal  ficará  proibido  de  conceder  vantagem,  aumento,

reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título.  5  Tanto o

reajuste setorial quanto a revisão geral anual (artigo 19, inciso IX, da

LODF)  da  remuneração  dos  servidores  públicos  necessitam  de

autorização na LDO e de prévia dotação orçamentária, pois configuram

aumento  de  despesa  pública.  6  Configura  inobservância  do  teto

específico previsto na LODF quando os vencimentos dos ocupantes de

cargos  do  Poder  Legislativo  excedem  àqueles  pagos  pelo  Poder

Executivo  (artigo  19,  inciso  XI,  da  LDO).  7  A  Lei  de  Diretrizes
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Orçamentária nº 4.895/2012 proíbe que lei concessiva de acréscimo na

despesa de pessoal produza efeitos retroativos. (...).- grifei.3

Oras,  as  Leis  Estaduais  de  que  versa  a  presente

ACP, em sua composição fizeram simples menção ao orçamento destinado à

Secretaria da Segurança Pública sem levar em conta que o próprio Estado do

Tocantins já se encontrava com o limite prudencial comprometido. Também não

considerou que o saldo existente na pasta se referia à possibilidade de posse

dos candidatos aprovados em concurso público.

Não se constata qualquer cálculo das despesas que

seriam adicionadas ao orçamento da pasta e aos gastos governamentais por

força dos reajustes que normatizavam. 

Essas  leis  estaduais,  aprovadas  numa  ciranda  de

irresponsabilidade pela Assembleia Legislativa, sequer trazem em sua redação

as estimativas do impacto orçamentário-financeiro das despesas que autoriza.

Ainda mais se levarmos em conta que os reajustes

de  vencimentos  de  ambas  categorias  constituem  despesas  obrigatórias  de

caráter continuado, imprescindível, para o implemento do reajuste por lei, que

se  atenda  ao  disposto  no  artigo  17,  §  2º,  da  LRF.  O que  não  ocorreu  na

hipótese dos autos. 

Nem  mesmo  a  exceção  prevista  no  §  6ª  desse

dispositivo comentado pode ser aplicado ao caso em análise. Confira o que diz

este:

“O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao

serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do

art. 37 da Constituição.”

3 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - Ação Direta de Inconstitucionalidade
2013002003562-7ADI   -  Relator  :  Desembargador GEORGE LOPES LEITE -  Acórdão Nº :
729.804 – j. em 17.09.2013.
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Oras, o inciso X do art.  37 da Constituição dispõe

que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do

art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada

a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na

mesma data e sem distinção de índices.

Donde se conclui que, se o ditado constitucional não

faz uso do termo reajustamento como utilizado pela LRF naquele parágrafo 6º

do artigo 17, então este só pode ser interpretado como gênero, do qual derivam

as espécies fixação, a alteração e a revisão geral anual.

Assim,  o  termo reajustamento não  se confunde

com  a  revisão  geral  anual,  pois  esta  pode  ou  não  resultar  em  reajuste.

Ensinam os arestos de nossos pretórios que:

(...) O que ressai do comando legal é a proibição de criação de cargo,

emprego ou função, alteração da estrutura de carreira, provimento de

cargo público ou admissão de pessoal a qualquer título, contratação

de hora extra, concessão de vantagem, aumento ou reajuste salarial,

porém  a  revisão  anual  geral  prevista  no  artigo 37,  inciso X,

da Constituição Federal não poderá ser preterida. 

Ademais,  diferencia-se  a  revisão  geral  anual  dos demais  reajustes

salariais,  por  objetivar  aquela  a  recomposição  da  perda  do  poder

aquisitivo da moeda em decorrência do deficit  inflacionário,  direito

inerente a todos os trabalhadores. 

Desta  forma,  a  revisão  geral  anual  prevista  no  mencionado

dispositivo constitucional tem o condão de permitir a reposição do

poder  aquisitivo  dos  vencimentos/proventos  dos  servidores,  sob

pena de o valor deste tornar-se insignificante com o transcurso do

tempo (...). 4

4  TJGO – Apelação Cível nº 0363079.46 – Rel. Des. Gerson Santana Cintra – j. em 05.09.2017.
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Tem-se,  pois,  como  resultante  dessa  explanação,

que o reajuste de ambas categorias da Polícia Civil do Estado do Tocantins,

inclusive naquele elevado percentual, não se enquadra na ressalva daquele §

6º do ventilado artigo.

Reputando-se,  ainda,  que  o  aumento/reajuste  dos

subsídios em tela chegou a 106% torna-se incontestável que as leis aprovadas

pela  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Tocantins  feriram  de  morte  o

princípio  da  razoabilidade.  Essa  porcentagem  de  aumento  de  vencimentos

concedido àquelas categorias é indefensável do ponto de vista racional.

Pontifica, Celso Antônio Bandeira de Mello,  que  “a

Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer critérios

aceitáveis  do  ponto  de vista  racional,  em sintonia  com o  senso  normal  de

pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga as

competências  exercidas”,  e  conclui  ainda  que  “não  serão  apenas

inconvenientes,  mas  também  ilegítimas  –  e,  portanto,  jurisdicionalmente

invalidáveis - as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas

com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por

quem  tivesse  atributos  normais  de  prudência,  sensatez  e  disposição  de

acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada”.5

Nesse viés,  o Supremo Tribunal  Federal,  em caso

similar  ao  presente,  concluiu  pela  inconstitucionalidade  de  lei  estadual  que

concedeu vantagem pecuniária destituída de causa por violação ao princípio da

razoabilidade, vejamos: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -  LEI  ESTADUAL QUE

CONCEDE  GRATIFICAÇÃO  DE  FERIAS  (1/3  DA REMUNERAÇÃO)  A

SERVIDORES INATIVOS  -  VANTAGEM PECUNIARIA IRRAZOAVEL E

DESTITUIDA DE CAUSA – LIMINAR DEFERIDA. - A norma legal, que

concede a servidor inativo gratificação de ferias correspondente a um

5 Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 15ª ed., p. 99.
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terço  (1/3)  do  valor  da  remuneração  mensal,  ofende  o  critério  da

razoabilidade que atua, enquanto projeção concretizadora da cláusula

do "substantive due process of law", como insuperável limitação ao

poder  normativo  do  Estado.  Incide  o  legislador  comum  em  desvio

ético-jurídico,  quando  concede  a  agentes  estatais  determinada

vantagem  pecuniária  cuja  razão  de  ser  se  revela  absolutamente

destituída de causa.6 - sublinhei.

Há  de  se  concluir,  pois,  que  a  concessão  dos

referidos reajustes de vencimento sem qualquer motivação plausível espelha

nítida hipótese de aumento destituído de causa da remuneração dos servidores

em comento.

Evidenciada,  desta  feita,  a  inconstitucionalidade

material  das  Leis  Estaduais  nº  2.851,  de  09/04/2014  (Plano  de  Cargos,

Carreiras  e  Subsídios  dos  Policiais  Civis)  e  2.853,  de  09/04/2014,  de

09/04/2014 (altera a Tabela de Subsídios do cargo de Delegado de Polícia

Civil) em razão da ofensa aos princípios da motivação e da razoabilidade.

Em  consequência,  atendendo  ao  posicionamento

doutrinário  pacificado  de  que  os  atos  normativos  inconstitucionais  são

absolutamente  nulos  de  pleno  direito,  não  prosperam  os  argumentos  dos

demandados  que  os  servidores  referenciados  nas  Leis  Estaduais  nº

2.851/2014  e  nº  2.853/2014  possuem  direito  adquirido  a  perceberem  os

reajustes/aumentos remuneratórios em questão. Dogma inclusive referendado

pelo STF, como sói do excerto a seguir transcrito do voto do Min. Celso de

Mello sobre esse tema, ao decidir questão de ordem:

“O repúdio ao ato inconstitucional decorre, em essência, do princípio

que, fundado na necessidade de preservar a unidade da ordem jurídica

nacional,  consagra  a  supremacia  da  Constituição.  Esse  postulado

fundamental  de  nosso ordenamento  normativo impõe que preceitos

revestidos  de  menor  grau  de  positividade  jurídica  guardem,

6  ADI 1158 MC, Relator(a): Min. CELSO  DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/1994,
DJ 26-05-1995 PP- 15154 EMENT VOL -01788-01 PP-00051.
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necessariamente,  relação  de  conformidade  vertical  com  as  regras

inscritas na Carta Política, sob pena de ineficácia e de conseqüente

inaplicabilidade.

– Atos inconstitucionais são, por isso mesmo, nulos e destituídos, em

conseqüência, de qualquer carga de eficácia jurídica.

– A declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança, inclusive,

os atos pretéritos com base nela praticados, eis que o reconhecimento

desse supremo vício jurídico, que inquina de total  nulidade os atos

emanados do Poder Público, desampara as situações constituídas sob

sua égide e inibe – ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos

válidos – a possibilidade de invocação de qualquer direito.

– A declaração de inconstitucionalidade em tese encerra um juízo de

exclusão,  que,  fundado  numa  competência  de  rejeição  deferida  ao

Supremo  Tribunal  Federal,  consiste  em  remover  do  ordenamento

positivo  a  manifestação  estatal  inválida  e  desconforme  ao  modelo

plasmado  na  Carta  Política,  com  todas  as  conseqüências  daí

decorrentes,  inclusive  a  plena  restauração  de  eficácia  da  lei  e  das

normas  afetadas  pelo  ato  declarado  inconstitucional.  Esse  poder

excepcional – que extrai a sua autoridade da própria Carta Política –

converte  o  Supremo  Tribunal  Federal  em  verdadeiro  legislador

negativo. ...”.7

Em  síntese,  as  leis  conjuradas  nesta  ação

apresentam os insanáveis vícios de ilegalidade (não atendem às disposições da LRF) e

inconstitucionalidade  (descumprem  a  CE  e  CF,  além  de  ofenderem  aos  princípios

constitucionais da motivação e da razoabilidade),  por  isso são absolutamente nulas e

ineficazes, não sendo as relações jurídicas que cingem alcançadas pelos institutos do

direito adquirido e da segurança jurídica. 

Ex  vi do  exposto,  sem  maiores  delongas

desnecessárias ao julgamento do feito, somos pela procedência total da ação, para que

se  declare  incidentalmente  a  inconstitucionalidade  das  Leis  Estaduais  nº  2.851/2014

7 ADIn nº 652/MA – DJ 04/2/93.
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(Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Policiais Civis) e 2.853/2014 (modifica a

Tabela de Subsídios  do cargo de Delegado de Polícia  Civil)  e,  por  consequência,  as

alterações  introduzidas pela  Lei  Estadual  nº  2.882/2014 (dispõe sobre  Revisão  Anual

Geral para os Delegados de Polícia do Estado do Tocantins), e para que seja vedada a

realização  dos  atos  de  pagamento  dos  reajustes  remuneratórios  decorrentes  das

mencionadas normas. 

Palmas, 14 de fevereiro de 2018.

Maria Cristina da Costa Vilela

Promotora de Justiça
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