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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA  1ª VARA DOS 

FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE 

PALMAS - ESTADO DO TOCANTINS. 

 

- Distribuição por dependência ao processo nº 0003292-68.2016.827.2729 (art. 55, 

§3º c/c 286, II, do CPC); 

 

URGENTE 

-A implementação do reajuste da Polícia Civil 

representará um impacto nas contas de R$ 

218.871.102,13 (duzentos e dezoito milhões, 

oitocentos e setenta e um mil, cento e dois reais e 

treze centavos) anualmente. 

- Ainda existirá, hipoteticamente, um retroativo a ser 

liquidado pelo Estado correspondente a R$ 

301.430.210,83 (trezentos e um milhões, quatrocentos 

e trinta mil, duzentos e dez reais e oitenta e três 

centavos). 

- Posição financeira das contas do Estado em Agosto de 

2017. Saldo financeiro negativo de R$ 742.208.427.  

- Grave lesão à ordem econômica. Necessidade de 

deferimento da Tutela Cautelar Provisória. 

 

O ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público 

interno, neste ato representado por sua Procuradoria Judicial, com sede na Praça dos 

Girassóis, s/n, Esplanada das Secretarias, Plano Diretor-Centro, Palmas (TO), CEP 

77.054.970, Caixa Postal 1040, com base nos art. 1º, II, da LC Estadual nº 20/99 (Lei 

Orgânica da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins), c/c art. 1º, II e 5º, III, da Lei 

Federal nº 7347/85 (Lei da Ação Civil Pública), vem, por intermédio de seu bastante 

Procurador ao final assinado, com o devido respeito e acatamento, perante V.Exa., 

propor a presente:  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR 

Em face do SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO TOCANTINS 

– pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 25.042.615/0001-01, com sede na Av. 

Teotônio Segurado, Quadra 1002 Sul, Conjunto 01, Lote 07, Palmas – TO; 
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- SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO TOCANTINS – 

SINDEPOL/TO, devidamente inscrito no CNPJ 3.238.516/0001-89, endereço na 

Avenida Teotônio Segurado, 1002 Sul, Conjunto 01, Lote 01, Plano Diretor Sul, CEP 

77.023-484, Palmas/TO; 

- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica 

de direito pública, inscrita no CNPJ n° 25.053.125/0001-00, com sede no Palácio 

Deputado João D’Abreu - Praça Girassóis – Centro, Palmas/TO - 77.054-970, (63) 

3218- 4105, na pessoa de seu Representante Legal. 

1) ESCOPO DA AÇÃO. 

Como pedido principal, declarar a nulidade (controle de legalidade) 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 (altera a Tabela de Subsídios do cargo de 

Delegado de Polícia Civil) e, por interpretação consequencial, a Lei Estadual nº 2.882 

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

do Tocantins), que conferiram reajustes de 106% na remuneração dos cargos integrantes 

da estrutura da Polícia Civil do Estado do Tocantins, parcelados entre 2015 a 2018, 

concedido em desrespeito às limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LC n. 101/2000). 

Como pedido incidental e secundário, obter a declaração da 

inconstitucionalidade destas normas por violação aos arts. 11, §1º; 27, §3°; 82 e 85 da 

CE/89; arts. 39, §1º; 62, caput; 167 e 169 da CF/88 e dos princípios que regem a 

administração público como razoabilidade e proporcionalidade (art. 9º da CE/89 e art. 

37 da CF/88). 

2)  ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA LIDE. 

2.1 – Tutela do patrimônio público e da ordem jurídica vigente. 

A Lei Complementar Federal, cuja edição é de reserva constitucional 

(Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000), em seu art. 21 declara a nulidade de 

ato que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias 

anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder. 

Observa-se, assim, que as referidas normas Estaduais (Leis de efeitos 

concretos) não têm eficácia nem validade devido à supremacia da LC nº 101/2000, bem 

como o art. 82 e 85 da CE/89, que atuam em defesa da segurança jurídica na proteção 

do interesse público de assegurar o equilíbrio fiscal e financeiro do Poder Público, 

impondo-se assim, a sua nulidade pela via judicial. 

Ademais, observa-se nulidades absolutas no processo legislativo que 

macula a edição da própria norma dele derivada. 
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A base legal que dá fundamento a esta Ação judicial é o art. 1º, IV e VIII, 

da Lei Federal nº 7347/85 (Lei da Ação Civil Pública). 

2.2 – Legitimidade ativa.  

Neste ponto, o Ente Autor encontra legitimidade para agir no próprio art. 

1º, II, da LC Estadual nº 20/99 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado do 

Tocantins), bem como no art. 5º, III, da Lei Federal nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil 

Pública).  

2.3 – Legitimidade passiva.  

2.3.1 - Quanto aos Sindicatos. 

São pessoas jurídicas de direito privado e entidades representativas dos 

servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins, legitimados extraordinários 

adequados para atuar no presente feito representando todos os servidores afetados com a 

causa de pedir e pedidos da presente ACP, justificando a constituição plúrima do polo 

passivo desta demanda com os legitimados extraordinários, evitando-se a intervenção de 

quase 2.000 (dois mil) Policiais Civis, o que inviabilizaria a presente demanda judicial.  

Trata-se de tutela que abrange uma coletividade determinável. Não 

obstante sejam tocados eventuais direitos individuais homogênios, não há 

obrigatoriedade de citação de todos os empregados/servidores eventualmente atingidos 

pelos efeitos da decisão proferida na ação coletiva. Nesse sentido, observem-se os 

julgados que seguem: 

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL 

DISPOSITIVO DE LEI - ART. 47 DO CPC E ERRO DE 

FATO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

NEPOTISMO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE 

PARENTESCO CONFIGURADA. O processo coletivo 

brasileiro reclama a aplicação supletiva das normas que regem o 

processo individual, notadamente aquelas inscritas no Código 

de Processo Civil, tal como previsto no art. 19 da Lei da Ação 

Civil Pública e no art. 90 do Código de Defesa do Consumidor. 

Contudo, a aplicabilidade do art. 47 do CPC, que versa sobre o 

litisconsórcio passivo necessário, nas ações coletivas, deve ser 

sopesado em face do princípio norteador do sistema processual 

coletivo, qual seja, o princípio do acesso à ordem jurídica justa. 

Em outras palavras: a aplicação das normas de direito 

processual comum no âmbito do processo coletivo deve ser 

realizada, salvo quando prejudiquem a entrega  célere e eficaz 

da prestação jurisdicional necessária à defesa dos direitos 

coletivos e difusos. Nas ações coletivas, a aplicação do art. 47 

do CPC não pode ser interpretado da forma como pretende a 

parte autora. Do contrário, se estará a admitir a possibilidade de 
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trazer ao pólo passivo da demanda coletiva, na condição de 

litisconsortes, todos os terceiros prejudicados que, mesmo não 

sendo os ofensores do interesse tutelado, possam sofrer 

prejuízos em razão da sentença de procedência proferida na 

ação civil pública. E essa acumulação subjetiva no pólo passivo 

de uma ação civil pública, além de descaracterizá-la, 

transformando-a em verdadeira demanda individual plúrima, 

também pode comprometer a entrega célere e eficaz da 

prestação jurisdicional. Por conseguinte, a violação ao 

dispositivo legal invocado, qual seja, o art. 47 do CPC, não está 

caracterizada. Afinal, somente se pode admitir como 

litisconsortes passivos nas ações civis públicas e nas ações 

coletivas os agressores diretos do interesse transindividual 

tutelado. Relativamente à alegada violação ao § 1º do art. 1.595 

do CC, também não restou caracterizada, uma vez que o 

conceito de parentesco   definido  no   Código  Civil revela-se 

imitado quando está em causa a vedação ao nepotismo e a 

defesa dos Princípios da Moralidade e da Impessoalidade, que 

devem nortear a administração pública. Ação que não se presta 

à rediscussão do mérito e não configura sucedâneo recursal. 

AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. (Ação Rescisória Nº 

70063168009, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 

04/03/2016). 

No mesmo sentido: não há obrigatoriedade de citação dos 

empregados eventualmente atingidos pelos efeitos da decisão 

proferida na ação coletiva (TST - RR: 1153005720065220003, 

Relator: Delaíde Miranda Arantes, Data de Julgamento: 

04/03/2015, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 20/03/2015). 

Além do mais, é o próprio diploma normativo que disciplina a Ação Civil 

Pública (Lei nº7.347/85) que apenas reconhece a viabilidade da formação de 

litisconsórcio facultativo e na posição ativa para o seu ajuizamento. 

Logo, a indicação dos Sindicados representativas da categoria (Policial 

Civil do Estado do Tocantins), os mesmos devem figurar no processo tendo em vista 

que a declaração de nulidade/inconstitucionalidade das normas afeta o interesse dos 

servidores que serão representados em juízo pelos legitimados extraordinários, sob pena 

de comprometer a entrega célere e eficaz da prestação jurisdicional e inviabilizar o 

próprio andamento do processo. 

Ademais, a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da 

competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente 

por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra 

ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova (art. 16 da Lei 7347/85).  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103274/lei-de-a%C3%A7%C3%A3o-civil-p%C3%BAblica-lei-7347-85
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Assim, os legitimados extraordinários indicados no polo passivo são 

adequados para atuar no presente feito “substituindo processualmente” todos os 

servidores afetados com a causa de pedir e pedidos da presente ACP, justificando a 

constituição plúrima do polo passivo desta demanda com os legitimados 

extraordinários, evitando-se a intervenção de milhares de servidores, o que inviabilizaria 

a presente demanda judicial. 

2.3.2 – Quanto à Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. 

A doutrina e jurisprudência entendem que as Casas Legislativas - 

câmaras municipais e assembleias legislativas - têm apenas personalidade judiciária, e 

não jurídica.  

Assim, podem estar em juízo tão somente na defesa de suas  

prerrogativas institucionais  (AgRg  no  AREsp  44.971/GO,  Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 05/06/2012; 

AgRg  na  PET  no  REsp  1394036/RN,  Rel.  Ministro  MAURO CAMPBELL 

MARQUES,  SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016; AgRg na  

PET  no  REsp  1389967/RN,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016). 

É a inteligência da Súmula 525 do STJ: A Câmara de Vereadores não 

possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo 

demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais (Súmula 525, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 27/04/2015). 

No caso, serão discutidas as nulidades no processo legislativo da 

tramitação das Medias Provisórias nºs 8 e 13, ambos de Abril de 2014, que resultaram 

nas 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 (altera a Tabela de Subsídios do cargo de 

Delegado de Polícia Civil), razão pela qual se justifica a presença da Assembleia 

Legislativa no polo passivo. 

2.4 – Cabimento da Ação Civil Pública. 

A base legal que dá fundamento a esta Ação judicial é o art. 1º, IV e 

VIII, da Lei Federal nº 7347/85 (Lei da Ação Civil Pública), veja: 

Lei 7347/85.  

Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da 

ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e 

patrimoniais causados:   

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.   
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VIII – ao patrimônio público e social.  

Considerando que o objeto apresentado no processo envolve interesse 

coletivo e o patrimônio público estadual, tal medida é perfeitamente cabível, bem como 

para o cotejo da higidez constitucional da Lei quando pleiteada de forma incidental. 

Insta ressaltar que a lei, ora objeto da presente ação, enquadra-se na 

espécie “lei de efeitos concretos”, não apresentando, portanto, características de 

generalidade e de abstração típicas das demais leis. Em razão disto, pode ser impugnada 

por meio dos instrumentos processuais voltados para o controle da legalidade dos atos 

administrativos em geral, tais como o mandado de segurança, a ação popular e a ação 

civil pública. Sobre o tema, cito: 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEI MUNICIPAL - 

AUMENTO DE SUBSÍDIO DE SECRETÁRIOS - 

DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO - 

INOBERVÂNCIA. Julga-se procedente Ação Civil Pública 

para declarar a ineficácia de lei municipal que concedeu 

aumento do subsídio de secretários municipais sem observância 

do devido processo legislativo, da Lei Orgânica Municipal, bem 

como das normas orçamentárias, alcançando, via de 

conseqüência, os atos dela decorrentes.” (TJMG – N. do 

processo 1.0134.01.023326-7/001(1), Relator Des. Edivaldo 

George dos Santos, data da publicação 14/04/04) AÇÃO 

POPULAR – Anular os atos, consistentes em resolução e 

decreto legislativo pelos quais foram fixadas as remunerações 

dos Vereadores e Prefeito – Atos que fixaram as remunerações 

para a legislatura descumprindo o disposto na Lei Orgânica do 

Município e Regimento Interno da Câmara, bem como 

infringido o princípio da moralidade administrativa, devem ser 

declarados nulos tendo em vista sua manifesta ilegalidade.” 

(Apelação Cível n. 130.722-5 – Franco da Rocha – 3ª Câmara 

de Direito público – Relator Desembargador Laerte Sampaio – 

v.u.). 

No mesmo sentido: TJSP – AC 54.062-5 – Marília – 8ª 

CDPúb. – Rel. José Santana – J. 06.10.1999 – v.u.) 

Para tanto, o pedido de aferição de compatibilidade vertical da norma 

adrede apontada com a Constituição Estadual e a CF/88 é feito de forma incidental, 

apresentando-se como causa de pedir e também como questão prejudicial ao deslinde da 

controvérsia, e não como pleito principal da demanda, como já ficou sedimentado pelo 

Superior Tribunal de Justiça:  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – POSSIBILIDADE. É 

possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, de lei 
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ou ato normativo do Poder Público, em ação civil pública desde 

que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas 

sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão 

prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. 

Precedentes do STJ. 8. A contratação de funcionário sem a 

observação das normas de regência dos concursos públicos 

caracteriza improbidade administrativa. Precedentes. 9. Recurso 

especial não provido. (STJ - REsp 1106159 / MG – 2ª TURMA 

- DJe 24/06/2010 – rel. Min. Eliana Calmon). 

Por fim, há ofensa também a expressas previsões infraconstitucionais 

(LRF). 

3) ESCORÇO FÁTICO. 

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 (altera a Tabela de Subsídios do 

cargo de Delegado de Polícia Civil) e, por arrastamento, e/ou interpretação conforme, a 

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

Delegados de Polícia do Estado do Tocantins) foi promulgada sem a existência de 

prévia dotação orçamentária, conforme aponta o OFÍCIO/SECAD/GASEC/Nº 30/2015, 

da Secretaria da Administração do Estado do Tocantins, datado de 08/01/2015 e Nota 

Técnica nº 01/2014, divulgado no Diário Oficial do Estado nº 4.316, que circulou no dia 

11 de fevereiro de 2015 (documento em anexo). 

Consoante o MEMO/SECAD/DIPAG/Nº 273/2017, a Lei Estadual nº 

2.851, de 09/04/2014 provocará o seguinte impacto nas contas já deficitárias do Estado: 

 

Até a presente data, está apurado um “hipotético” retroativo de: 

  

Já a Lei Estadual nº 2.853, de 09/04/2014 provocará um impacto de: 
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Até a presente data, está apurado um “hipotético” retroativo de: 

 

As duas Leis elevarão as despesas mensais do Estado com a folha em R$ 

16.419.437,52 (Dezesseis milhões, quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e 

sete reais e cinquenta e dois centavos), que resultará num impacto de R$ 

218.871.102,13 (duzentos e dezoito milhões, oitocentos e setenta e um mil, cento e 

dois reais e treze centavos) anualmente. 

Ainda existirá, hipoteticamente, um retroativo a ser liquidado pelo Estado 

correspondente a R$ 301.430.210,83 (trezentos e um milhões, quatrocentos e trinta 

mil, duzentos e dez reais e oitenta e três centavos). 

A concessão deste absurdo aumento remuneratório de 106% para os 

cargos da Polícia Civil procedida neste período (Abril de 2014) já não respeitava o 

regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal, malferindo o princípio do equilíbrio 

fiscal sobretudo porque todo este benefício foi concedido sem previsão na lei 

orçamentária anual e na lei de diretrizes orçamentária, cujas realizações excederão os 

créditos orçamentários ou adicionais, havendo uma indiscutível majoração na despesa 

permanente com o pessoal ativo e inativo do Estado excedendo aos limites estabelecidos 

em lei complementar de âmbito nacional (LC 101/00), desacompanhado de estudo de 

impacto financeiro-orçamentário e indicação da fonte de custeio, em absoluta violação 

às limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/2000), além de 

desrespeitar os arts. 82 e 85 da Constituição Estadual de 1989. 

Diante deste cenário, o Governo do Estado do Tocantins, cuja gestão teve 

início em 02/01/2015 (eleições Estaduais de 2014), após um mês de reorganização 

administrativa e análise das Leis promulgadas no exercício de 2014, promoveu a Ação 

Direita de Inconstitucionalidade nº 0001726-60.2015.827.0000 e adotou as medidas 

cabíveis à situação para evitar um grande desfalque nas contas públicas, equilíbrio 

orçamentário e financeiro e prejuízo à manutenção dos serviços públicos. 

Todavia, considerando que “o exame de constitucionalidade na forma 

alegada demanda o estudo de textos normativos estranhos ao texto constitucional, bem 

como a análise de controvérsia fática quanto à observância dos limites e parâmetros 

orçamentários, o que importa em verdadeiro controle de legalidade e não de 

constitucionalidade, hipótese totalmente refutada pelo Supremo Tribunal Federal em 

sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade” (excerto do Voto da Des. Ângela 

Prudente – Relatora da ADI), o TJTO não conheceu desta insurgência. 

Atualmente existe uma ordenação judicial proferida nos autos da Ação 

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

Antecipação de Tutela nº 0003292-68.2016.827.2729, de autoria do SINPOL, que 
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manda implantar este aumento, agravando ainda mais o cenário fiscal/financeiro 

deficitário do Estado. 

Também tramita na Justiça a Ação Declaratória nº 0037974-

49.2016.827.2729, de autoria do SINDEPOL, que postula a suspensão dos efeitos do 

Decreto nº 5.194, publicado no Diário Oficial do Estado nº 4.316, de 11 de fevereiro, de 

2015 e a aplicação imediata da Lei Estadual nº 2.853/2014. 

É o bastante a relatar. 

4) ADUÇÃO JURÍDICA. 

Antes da análise de mérito desta ação, importante destacar o julgamento 

proferido na ADI n° 0001726-60.2015.827.0000, que não conheceu da Ação por se 

tratar de ofensa reflexa que desafiava um controle de legalidade e não de 

constitucionalidade, cito:   

 EMENTA: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

IMPUGNAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS QUE VERSAM 

SOBRE REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DA CARREIRA DOS 

POLICIAIS CIVIS, REVISÃO GERAL ANUAL E REAJUSTE 

DOS SUBSÍDIOS DA CARREIRA DE DELEGADO DE 

POLÍCIA CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 85, § 1º, I 

E II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NÃO OBSERVÂNCIA 

DA EXIGÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

ARGUMENTO QUE LEVA AO NÃO CONHECIMENTO DA 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO 

CONHECIDA. 1. Compete ao TJTO o julgamento das ações diretas 

de inconstitucionalidade ajuizadas em face da Constituição Estadual, 

nos termos do seu art. 48, § 1º, I, e do disposto no art. 7º, I, “a”, do 

Regimento Interno desta Corte. 2. O objeto de controle da presente 

Ação Direta de Inconstitucionalidade consubstancia-se nas Leis 

Estaduais n.º 2.851, de 09/04/2014 (Plano de Cargos, Carreiras e 

Subsídios dos Policiais Civis), n.º 2.853, de 09/04/2014 (Altera a 

tabela de subsídio do cargo de Delegado de Polícia Civil) e, por 

arrastamento e/ou interpretação conforme, na Lei n.º 2.882, de 

27/06/2014 (Revisão Geral Anual para os Delegados da Polícia Civil 

do Estado do Tocantins), para manter vigente o Anexo II da Lei n.º 

2.314, de 30/03/2010. 3. O parâmetro de controle, em sede de ação 

direta no âmbito estadual, deve ser a Constituição do Estado, razão 

pela qual não se revela possível realizar o exame de 

constitucionalidade tomando por base a alegada violação aos artigos 

169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, 73 da Lei Federal n.º 

9.504/97 e 20, 21 e 22 da Lei Complementar Federal 101/00, 

restringindo-se ao art. 85, § 1º, incisos I e II da Constituição Estadual. 

4. A ação direta não comporta conhecimento quanto à alegada 

violação ao art. 85, § 1º, incisos I e II da Constituição Estadual, por 

ausência de dotação orçamentária, porque a solução dessa questão 
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exige o confronto com padrões normativos estranhos ao texto 

constitucional, além da elucidação de fatos controvertidos. 5. Ação 

Direta de Inconstitucionalidade não conhecida.  

Como o Tribunal não analisou o mérito da referida ADI, não há óbice 

processual quanto à análise do pedido veiculado nesta ação, seja no plano de controle 

incidental de inconstitucionalidade como quanto, e principalmente, no controle de 

legalidade. 

4.1 – Arguição incidental de inconstitucionalidade. 

4.1.1 - Da inconstitucionalidade da edição das Medidas Provisórias 

sem relevância e urgência (art. 27, §3° da CE/89; arts. 62, caput, da 

CF/88). 

Nos termos do artigo 27, § 3° da Constituição do Estado do Tocantins 

(art. 62 da CF/88), somente em caso de relevância e urgência, o Chefe do Executivo 

poderá adotar medidas provisórias: 

CE/TO: Art. 27. (...) § 3º. Em caso de relevância e urgência, o 

Governador do Estado poderá adotar medidas provisórias, com força 

de lei, devendo submetê-las de imediato à Assembléia Legislativa que, 

estando em recesso, será convocada extraordinariamente para se reunir 

no prazo de cinco dias. 

CRFB: Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da 

República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, 

devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional 

Ocorre que as Medidas Provisórias n°s 8 e 13, ambos de Abril de 2014, 

que resultaram nas 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 (altera a Tabela de Subsídios do 

cargo de Delegado de Polícia Civil), concederam reajustes remuneratórios para viger a 

partir de Janeiro de 2015. 

Só este fato já demonstra a absoluta impropriedade da Medida Provisória, 

que de urgência não teve nada. 

Pior ainda, trouxe mais 03 (três) parcelas do reajuste a ser implementada 

em Janeiro de 2016, Janeiro de 2017 e Janeiro de 2018, situação mais absurda ainda 

para ser veiculada por esta espécie normativa. 

Ora, pelo simples teor da MP provisória em anexo, não é possível 

vislumbrar os requisitos ensejadores da medida, principalmente pelo fato de que não há 

nenhuma urgência em instituir aumentos para servidores de forma a servir de condão 

para que o chefe do Poder Executivo edite normas com finalidade subjetiva, nem muito 

menos existe qualquer relevância da matéria. 
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Em verdade, tais medidas carreiam em si um impacto forte no orçamento 

do Estado, mormente quando analisada sob o contexto do momento em que foi editada 

(comprometimento da Receita Corrente Líquida já estourada). 

Assim, diante da inexistência de urgência e relevância que justifiquem a 

expedição da referida medida, deve o Poder Judiciário garantir a supremacia 

constitucional. Nesse sentido: 

 “Esta Suprema Corte somente admite o exame jurisdicional do 

mérito dos requisitos de relevância e urgência na edição de medida 

provisória em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses 

pressupostos seja evidente." (ADI 2.527-MC, rel. min. Ellen Gracie, 

julgamento em 16-8-2007, Plenário, DJ de 23-11-2007.) 

No mesmo sentido: ADI 2.213, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23-

4-2004; ADI 1.647, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 26-3-1999; ADI 

1.753-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12-6-1998; ADI 162-

MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19-9-1997; ADC 11 MC, voto 

do rel. min. Cezar Peluso, j. 28-3-2007, P, DJ de 29-6-2007; ADI 

4.029, rel. min. Luiz Fux, j. 8-3-2012, P, DJE de 27-6-2012. 

Ademais, a conversão da referida medida em lei não convalida os vícios 

existentes, ainda mais quando ausentes os pressupostos de urgência e evidência, de 

forma que todos os atos dele decorrentes encontram-se maculados, veja: 

“Conversão da medida provisória na Lei 11.658/2008, sem alteração 

substancial. Aditamento ao pedido inicial. Inexistência de obstáculo 

processual ao prosseguimento do julgamento. A lei de conversão não 

convalida os vícios existentes na medida provisória." (ADI 4.048-MC, 

rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 14-5-2008, Plenário, DJE de 

22-8-2008.)  

No mesmo sentido: ADI 4.049-MC, rel. min. Ayres Britto, 

julgamento em 5-11-2008, Plenário, DJE de 08-5-2009; ADI 691 MC, 

rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 22-4-1992, P, DJ de 19-6-1992; ADI 

1.005 MC, rel. min. Moreira Alves, j. 11-11-1994, P, DJ de 19-5-

1995. 

Por todo exposto, o primeiro vício está caracterizado pela ausência dos 

requisitos Constitucionais exigidos para a expedição das referidas Medidas Provisórias, 

sendo que a lei de conversão não convalida os vícios existentes naquelas. 

4.1.2 - Inconstitucionalidade pela ausência de previa dotação 

orçamentária (incisos I e II do art. 82; o § 1º e inciso I, do art. 

85 da Constituição Estadual; art. 167, incisos I e II; §1º e 

incisos I e II do art. 169, ambos da Constituição Federal). 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=495496
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347486
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266709
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347250
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347250
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346219
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346219
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=467442&PROCESSO=11&CLASSE=ADC%2DMC&cod_classe=591&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2282
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2227089
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2227089
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=542881&codigoClasse=555&numero=4048&siglaRecurso=MC&classe=ADI
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo527.htm
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=691&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1005&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1005&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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Se não bastasse o fato das Medidas Provisórias terem sido 

inconstitucionais desde a origem, diante da ausência dos requisitos constitucionalmente 

previstos para tanto, as mesmas ainda foram editadas sem qualquer previsão 

orçamentária para suportar esse substancial aumento de despesa, violando os incisos I e 

II do art. 82; o § 1º e inciso I, do art. 85 da Constituição Estadual; art. 167, incisos I e II; 

§1º e incisos I e II do art. 169, ambos da Constituição Federal: 

CE-TO. 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; 

Art. 85. (...) § 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; 

CF/88. Art. 167. 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; 

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá 

exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 

§ 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: 
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I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para 

atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos 

dela decorrentes;  

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes 

orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades 

de economia mista.   

A LDO (Lei 2.923, de 3/12/2014) para 2015 não autorizou o 

realinhamento dos subsídios estabelecidos nas Lei 2.851/14 e 2.853/14, pois o seu art. 

48 somente permitiu aumento de remuneração se prevista na Lei Orçamentária de 2015 

e desde que os respectivos valores fossem compatíveis com os limites da Lei 

Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 48. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §1o, 

incisos I e II, da Constituição Federal, ficam autorizadas as 

concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, 

criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura 

de carreiras, bem assim admissões ou contratações de pessoal a 

quaisquer títulos previstas na Lei Orçamentária 2015, cujos 

valores devem ser compatíveis com os limites da Lei 

Complementar Federal 101/2000. 

Tal como será demonstrado nestes autos, os limites estipulados na LC 

101/00 já haviam sido extrapolados desde 2014, de modo que a segunda condição 

contida na LDO não se fazia presente para a concessão de qualquer aumento de 

subsídios, pelo que se percebe a ausência de autorização na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

Logo, a LDO/2015 não autorizou aumento salarial uma vez que tal 

medida não prevista na lei orçamentária anual (LOA nº 2.942/15) e em respeito os 

limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Por conseguinte, confrontando os orçamentos destinados à Policia Civil 

(Secretaria de Segurança Pública) dos anos de 2014, 2015 e 2016, observa-se que houve 

redução, o que incompatibiliza com a elevação da despesa pela gestão anterior. 

Comparativo das previsões orçamentárias para a Polícia Civil do TO 

Exercício de 2014  

(LOA nº 2.816/13) 

Exercício de 2015 

(LOA nº 2.942/15) 

Exercício de 2016 

(LOA nº 3.052/15) 

R$ 256.502.075,00 R$ 362.955.595,00 R$ 335.111.315,00 

Importa esclarecer que o incremento no orçamento da Secretaria de 

Segurança Pública de 2014 para 2015 em mais de R$ 100.000,00 (cem milhões de reais) 

não foi para absorver o impacto do reajuste conferido pela Lei nº 2.851/2014, mas em 

razão do grande concurso público que o Estado está realizando desde 2014 para o 
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preenchimento de 92 (noventa e duas) vagas para Delegado de Polícia; 09 (nove) vagas 

para médico legista; 59 (cinquenta e nove) vagas para perito criminal; 36 (trinta e seis) 

vagas para Agente da Polícia; 153 (cento e cinquenta e três) vagas para escrivão da 

polícia; 09 (nove) vagas para papiloscopista; 19 (dezenove) vagas para agente de 

necrotomia, conforme demonstra os documentos em anexo. 

Não tendo a LDO autorizado aumento salarial que desrespeitasse os 

limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e que não prevista na lei orçamentária anual 

(LOA nº 2.942/15), qualquer aumento dessa natureza viola os incisos I e II do § 1º do 

art. 85 da Constituição Estadual. 

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre a matéria ao julgar a 

ADIn n. 352/90, suspendendo a eficácia de Lei Estadual por omitir fonte de custeio da 

despesa decorrente de lei promulgada pelo Poder Legislativo. Vejamos 

(...) Reveste-se de plausibilidade jurídica, no entanto, a tese, 

sustentada em ação direta, de que o legislador estadual, 

condicionado em sua ação normativa por princípios superiores 

enunciados na Constituição Federal, não pode, ao fixar a 

despesa pública, autorizar gastos que excedam os créditos 

orçamentários ou adicionais, ou omitir-lhes a correspondente 

fonte de custeio, com a necessária indicação dos recursos 

existentes. (...) (Lex n. 148, de abril de 1991, pág. 15, rel. Min. 

Celso de Mello). 

Ainda neste tom colaciona-se decisões tomadas em Ações de Controle de 

Constitucionalidade em diferentes Estados, diante de situações idênticas:  

CONTROLE CONCENTRADO. ATO DO PODER 

LEGISLATIVO. CONCESSÃO DE VANTAGEM. 

AUMENTO DE REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO. 

INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA CARTA 

ESTADUAL. AÇÃO PROCEDENTE. 1. O reconhecimento 

da inconstitucionalidade através do controle concentrado impõe 

a exclusão da norma impugnada do ordenamento jurídico, de 

forma a preservar a supremacia formal e material da carta 

política estadual. 2. É vedado o aumento de despesas pelo poder 

legislativo, em projeto de iniciativa do poder executivo, salvo se 

tratar-se de lei orçamentária (art. 75, § 3 da CE/PI). Ademais, a 

concessão de vantagem ou aumento de remuneração somente 

poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária e se 

houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias 

(art. 182 da CE/PI). 3. Ação julgada procedente, reconhecendo 

a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º da Lei Municipal 

256/2005 de Canto do Buriti PI, com efeitos erga omnes e ex 

tunc. (TJ-PI - ADI: 50018558 PI , Relator: Desa. Rosimar Leite 
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Carneiro, Data de Julgamento: 15/05/2008, Tribunal Pleno). 

No mesmo sentido: Acórdão n. 729804, 20130020035627ADI, 

Relator GEORGE LOPES LEITE, Conselho Especial TJDFT, 

julgado em 17/09/2013, DJ 13/01/2014 p. 41; ADI 

70009668682. Porto Alegre. TP do TJRS. Rel. Des. Arminio 

José Abreu Lima da Rosa J. 13.12.2004). 

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 dessa forma o equilíbrio das contas públicas. 

4.1.3 – Violação aos Princípios da Administração Pública com a 

implementação destes reajustes: proporcionalidade e 

razoabilidade administrativa. Infringência direta ao art. 11, §1º 

da CE/89 e art. 37, caput e 39, §1º da CF/88. 

A Proporcionalidade e Razoabilidade são Princípios que necessariamente 

devem ser observados pela Administração Pública no exercício das suas funções típica e 

atípicas. Assim, o Poder Público não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal 

acha-se essencialmente condicionada a estes postulados constitucionais, que traduzem 

limitações materiais à ação normativa do Poder Público. 

Neste sentido, cito: 

(...)O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade 

legislativa está necessariamente sujeita à rígida observância de 

diretriz fundamental, que, encontrando suporte teórico no 

princípio da proporcionalidade, veda os excessos normativos e 

as prescrições irrazoáveis do Poder Público. O princípio da 

proporcionalidade, nesse contexto, acha-se vocacionado a 

inibir e a neutralizar os abusos do Poder Público no exercício 

de suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição 

da própria constitucionalidade material dos atos estatais (...) 

ADI 2551 MC-QO, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 

Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2003, DJ 20-04-2006 PP-

00005 EMENT VOL-02229-01 PP-00025. 

No presenta caso, a Lei Estadual nº 2.851, de 09/04/2014 (Plano de Cargos, 

Carreiras e Subsídios dos Policiais Civis) trouxe a seguinte discrepância: 
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A superelevação na remuneração destes cargos foi para promover o 

propalado “realinhamento” (leia-se: aumento) para igualar aos Peritos Oficiais prevista 

na Lei n. 2887/14, cito: 

 

O que se constata é a hipervalorização de um grupo de servidores que 

acaba por desestruturar o quadro de pessoal em razão do desequilíbrio na conexão 

lógica entre os componentes constitucionais do sistema remuneratório estatuídos no 

artigo 39, § 1º da Constituição Federal. Cito: 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios instituirão conselho de política de administração e 

remuneração de pessoal, integrado por servidores designados 

pelos respectivos Poderes.        

 § 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 

componentes do sistema remuneratório observará:  

 I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos 

cargos componentes de cada carreira 

II - os requisitos para a investidura;  
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 III - as peculiaridades dos cargos.  

Idêntica previsão do art. 11, §1º, da CE/89. 

O acinte a esta regra constitucional se comprova quando se faz um cotejo 

comparativo entre os cargos para fins de “equiparação” remuneratória, numa absoluta 

falta de razoabilidade e proporcionalidade neste agir do Poder Público.  

Vejamos apenas um exemplo (ANEXO I À LEI 1.545, DE 30 DE 

DEZEMBRO DE 2004): 

 

Já o Perito Oficial (ANEXO I À LEI Nº 2.887, DE 26 DE JUNHO DE 

2014): 
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A diferença entre os cargos em sua complexidade e responsabilidade é 

abissal, desmerecendo digressões. 

O que dizer a um médico perito (Perito Oficial) para justificar que sua tabela 

remuneratória passará a ser igual ao do motorista policial? 

Sem qualquer lógica tal “aproximação e/ou equiparação” entre estes cargos, 

fato que conduz à absoluta inconstitucional da Lei Estadual nº 2.851, de 09/04/2014. 

Relativamente à Lei n. 2.853, de 09/04/2014 (altera a Tabela de Subsídios 

do cargo de Delegado de Polícia Civil) e, por arrastamento, e/ou interpretação 

conforme, a Lei Estadual nº 2.882 de 27/06/2014 (que prevê Revisão Anual Geral para 

os Delegados de Polícia do Estado do Tocantins), observou-se a mesma violação, senão 

vejamos (ANEXO V À LEI Nº 2.882, DE 24 DE JUNHO DE 2014): 

 

Esta tabela atualizada com as revisões gerais anuais de 2015, 2016 e 2017 

(totalizando um acréscimo de 18,9913 % do período), passará a ser: 

CLASSE SUBSÍDIO 

1ª R$ 30.056,75 

2ª R$ 31.638,69 

3ª R$ 33.303,88 

CE R$ 35.033,34 

 Fazendo um comparativo bem ilustrativo da discrepância remuneratória que 

está sendo atribuída ao cargo de Delegado Estadual, observa-se que a Magistratura 

Federal não tem a mesma remuneração e, pasmem, nem mesmo os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal.  
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Num cenário comparativo muito pior, indeclinável qualquer argumento a 

justificar a remuneração do Delegado Estadual ser superior ao do Magistrado Federal ou 

mesmo do Ministro do STF, pois em nenhum aspecto é possível se comparar a 

complexidade e responsabilidade dos cargos. 

O Poder Público deve legislar limitado à cláusulas constitucionais de caráter 

mandatório. Infringe, com esse comportamento “desequilibrado”, a própria integridade 

da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno do 

desprezo pela autoridade da Constituição Federal e configura, por isso mesmo, 

comportamento que deve ser repelido.  

Afinal, “É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que 

elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, 

de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos 

pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em 

detrimento dos interesses maiores dos cidadãos” (ADI 1484, Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO, julgado em 21/08/2001, publicado em DJ 28/08/2001 P – 00030). 

Não bastasse à afronta aos preceitos constitucionalmente citados, outros 

vícios ainda contaminam estas normas, conforme se demonstrará a seguir. 

4.2 – Do controle de legalidade. 

Além das inconstitucionalidades apresentadas, o objeto principal da presente 

demanda ainda afronta previsões normativas infraconstitucionais, conforme se 

demonstrará a seguir.  

4.2.1 – Nulidade das normas Estaduais por afrontar a LC 101/2000. 

Importa anotar que a vedação estabelecida por norma complementar 

superior e complementar à Constituição da República, qual seja, a LC n. 101/00, para a 

realização ou edição de ato ordinário que importe em aumento com despesa de pessoal, 

quando esta ultrapassa o limite prudencial estabelecida pela própria Lei de 

Responsabilidade Fiscal no patamar de 49% da receita líquida corrente (art. 20 da LC 

101/2000), estabelece os efeitos no sentido de que tais atos são nulos desde a origem 

(art. 21 da mesma norma). 

No presente caso, é necessário esclarecer que o Estado do Tocantins já havia 

ultrapassado e muito o limite prudencial da Lei de Responsabilidade fiscal, tal como se 

pode observar o quadro esquemático abaixo ilustrado: 
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% em rel. a RCL

jan/10 a dez/10 3º quadrimestre 47,74                      

mai/10 a abr/11 1º quadrimestre 46,83                      

set/10 a ago/11 2º quadrimestre 48,27                      

jan/11 a dez/11 3º quadrimestre 47,05                      

mai/11 a abr/12 1º quadrimestre 47,89                      

set/11 a ago/12 2º quadrimestre 48,77                      

jan/12 a dez/12 3º quadrimestre 48,79                      

mai/12 a abr/13 1º quadrimestre 49,50                      

set/12 a ago/13 2º quadrimestre 48,96                      

jan/13 a dez/13 3º quadrimestre 51,69                      

mai/13 a abr/14 1º quadrimestre 48,74                      

set/13 a ago/14 2º quadrimestre 50,48                      

PERÍODO

 

 Fonte: site da SEPLAN TO (http://www.seplan.to.gov.br/Portal/governo/planejamento-e-

orcamento/orcamento) 

A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) no art. 

22, visando controlar as referidas despesas, estabelece que se o Ente atingir o limite 

prudencial (46,55%), ou seja, atingir a 95% do limite máximo que é de 49%, são 

vedados ao Ente uma série de situações, conforme transcrição do artigo abaixo: 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites 

estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada 

quadrimestre. 

 Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% 

(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou 

órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 

remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença 

judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a 

revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;        

Desde no último quadrimestre de 2014 o Estado do Tocantins apresentou 

índice acima do limite prudencial que é de 46,55%, extrapolando o limite prudencial e o 

limite máximo, pois já havia alcançado o insustentável índice de 50,48%.  

No demonstrativo consolidado da despesa com pessoal, que compõe o 

Relatório de Gestão Fiscal dos orçamentos fiscal e da seguridade social de Janeiro a 

Dezembro de 2014, o Estado concluiu aquele exercício totalmente desenquadrado, 

mesmo antes de implementar o reajuste versado nesta Ação, ilustro: 
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Logo, as concessões procedidas neste período já não respeitava o 

regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal, malferindo o princípio do equilíbrio 

fiscal sobretudo porque todos estes benefícios foram concedidos sem previsão na lei 

orçamentária anual e na lei de diretrizes orçamentária, cujas realizações excederão os 

créditos orçamentários ou adicionais, havendo uma indiscutível majoração na despesa 

permanente com o pessoal ativo e inativo do Estado excedendo aos limites estabelecidos 

em lei complementar de âmbito nacional (LC 101/00), desacompanhado de estudo de 

impacto financeiro-orçamentário e indicação da fonte de custeio 

4.2.2 - Ilegalidade pelo aumento de despesa sem previsão 

orçamentária. 

Além de ser conduta vedado constitucionalmente, a partir da vigência da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, são requisitos para a criação ou o aumento de gastos 

com pessoal:   

1) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 

em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes e 

demonstrativo da origem dos recursos para seu custeio (art. 16, 

I, 21, I c/c art. 17, § 1º, da LRF);   

2) 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 (art. 21, inciso I c/c art. 16, inciso II, da 

LRF);   

3) comprovação de que a despesa criada ou aumentada não 

afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
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referido no § 1º do art. 4º da LRF, devendo seus efeitos 

financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo 

aumento permanente de receita ou pela redução permanente de 

despesa (art. 21, inciso I c/c art. 17, § 2º, da LRF);   

4) existência de prévia dotação orçamentária suficiente para 

atender às projeções das despesas (art. 21, inciso I da LRF c/c 

art. 169 da CF);   

5) obediência à proibição de vinculação ou equiparação de 

quaisquer espécies remuneratórias (art. 21, inciso I, da LRF c/c 

art. 37, inciso XIII, da CF);   

6) cumprimento do limite legal de comprometimento aplicado 

às despesas com pessoal inativo (artigo 21, inciso II da LRF);  

No caso telado, nenhum destes requisitos foi cumprido. Nesta senda, o 

art. 15 da LC n. 101, de 2000 é bastante categórico ao estabelecer, ipsis litteris:  

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e 

lesivas ao patrimônio público a geração de despesas ou 

assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 

e 17. 

Nesse sentido: 

Decisão: 1. (...) EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. 

MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “N”, DA 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DECLARAÇÃO EXPRESSA 

DE SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS 

DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI N. 5.042/90, DO ESTADO 

DO MARANHÃO. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS 

DOS DESEMBARGADORES DO ESTADO AO DOS 

DEPUTADOS ESTADUAIS. NÃO RECEBIMENTO PELA 

ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE APÓS A EC N. 

19/98, QUE ALTEROU O ART. 37, XIII, DA CB/88. 

RESOLUÇÃO N. 03/2003, DO TJ/MA. 

INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, X, DA CB/88, NA 

REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC 19/98. AUMENTO 

DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO 

ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 169, § 1º, I 

E II, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O impedimento, 

suspeição ou interesse que autorizam o julgamento da demanda 

pelo STF, na forma do art. 102, I, “n”, in fine, da CB/88, 

pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal 

local competente para o julgamento da causa. 2. O art. 37, XIII, 

da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela 

EC 19/98, veda a vinculação ou equiparação de vencimentos. A 
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Lei estadual n. 5.042/90 não foi recebida pela ordem 

constitucional vigente após a edição da Emenda Constitucional 

n. 19/98. 3. O art. 37, X, na redação que lhe foi conferida pela 

EC 19/98 estabelece 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”, não se 

admitindo o reajuste por resolução de Tribunal de Justiça local. 

Precedente [AO n. 584, Relator o Ministro MAURÍCIO 

CORRÊA, DJ 27.06.2003]. 4. Não é possível o deferimento de 

vantagem ou aumento de vencimentos sem previsão 

orçamentária, nos termos do que estabelece o art. 169, § 1º, 

I e II, da Constituição do Brasil. Precedente [MC-ADI n. 

1.777, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ 

26.05.2000]. 5. Segurança denegada. Por fim, não socorre à 

parte recorrida a alegada paridade entre ativos e inativos quando 

a parcela controvertida for inconstitucional. Por sua 

procedência, leia-se o seguinte trecho do voto do Ministro 

Sepúlveda Pertence no MS 21.075 (Primeira Turma, DJ de 

24.10.1997): “Dispensa demonstração que a ninguém é dado, à 

invocação de regras constitucionais de isonomia ou similares, 

reivindicar a situação inconstitucional do paradigma.” Assim, 

por estar em desacordo com o entendimento jurisprudencial 

acima demonstrado, impõe-se o parcial provimento do recurso 

para afastar o aumento decorrente da Resolução 18/2002-TJSC 

da pensão estabelecida em favor da parte recorrida. 4. Diante do 

exposto, com base no art. 557, § 1º-A, do CPC, dou parcial 

provimento ao recurso extraordinário, na forma da 

fundamentação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 

2014.Ministro Teori ZavasckiRelatorDocumento assinado 

digitalmente (STF - RE: 578409 SC , Relator: Min. TEORI 

ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2014, Data de 

Publicação: DJe-081 DIVULG 29/04/2014 PUBLIC 

30/04/2014). 

O Estado não detinha condições financeiras para absolver este impacto 

em 2014, como não teve em 2015, 2016 e não tem, em absoluto, no presente exercício 

financeiro. Pelas projeções da SEPLAG, o déficit orçamentário e financeiro para 2017 

alcançará a absurda a insustentável cifra de R$ 1.078.185.598,00 (um bilhão, setenta e 

oito milhões, cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais).  
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Importante informar ainda que, com o referido orçamento, o Poder 

Executivo necessita quitar ainda despesas de natureza diversas (planilha em anexo) no 

valor de R$ 684.919.850,96 (seiscentos e oitenta e quatro milhões, novecentos e 

dezenove mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos), mais R$ 

466.175.844,45 (quatrocentos e sessenta e seis milhões, cento e setenta e cinco mil, 

oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) de despesas com 

consignados da folha que não estão sendo repassados pelo Estado, totalizando um  saldo 

negativo de R$ 742.208.427,41 (setecentos e quarenta e dois milhões, duzentos e oito 

mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos). 

As perspectivas para 2018 são assustadoras, pois se forem 

implementados estes reajustes, aliado às progressões dos Policiais Civis que já foram 

ordenadas judicialmente, alcançaremos o absurdo comprometimento de 69,46 % da 

RCL: 

 

5) NULIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO Nº 00122/2014 E 

00127/2014.  

A tramitação da Assembleia Legislativa destes dois projetos chega a 

assustar, pois num único dia percorreu todas as comissões, Procuradoria, foi votado, 

sancionado e publicado no Diário. Incrível. 

O processo legislativo está regulamentado no Regimento Interno da Casa 

Legislativa que se apresenta como uma lei em sentido lato. É aprovado por meio de 

resolução, espécie legislativa primária, prevista no inciso VII do art. 59 da Carta 

Federal, destinada à regulamentação de assuntos internos do parlamento e diferindo da 

lei ordinária apenas em virtude de prescindir da sanção do chefe do Poder Executivo. 

Dessa forma, o desatendimento às normas regimentais no curso do 

processo legislativo acarreta ilegalidade, pois as regras regimentais possuem inegável 

caráter vinculante. 

Dito isso, pelo que se comprova dos autos, resta claro o desrespeito à 

tramitação legislativa nos termos do regimento interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Tocantins, já que: 
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a) Recebida a proposição do Poder Executivo, não houve a publicação 

do expediente (art. 197, caput c/c art. 26, V, “a”, do Regimento 

Interno); 

b) Não houve observância aos interstícios regimentais; 

c) O pedido de dispensa dos interstícios apresentado pelo Líder do 

Governo deveria ter sido apreciado e votado em Plenário, o que não 

ocorreu (art. 72 do Regimento); 

d) Termo de acordo entre os parlamentares para atribuir urgência ao 

projeto fora das hipóteses do art. 134 do Regimento; 

e) Requerimento de urgência que não foi apreciado em Plenário (art. 

135 do Regimento); 

f) Não houve prazo para apresentação de emendas (art. 197, §1º do 

Regimento); 

g) Não houve a publicação dos Pareceres das Comissões e a deliberação 

deveria ter ocorrido na sessão subsequente (art. 198, §1º do 

Regimento); 

h) Ausência de análise técnica e formalidade nos Pareceres das 

Comissões; 

i) Os projetos encaminhados pelo Executivo não possuem mensagem, 

justificativa ou fundamentação, não foram acompanhada de nenhum 

estudo de impacto econômico, não tem respaldo no Plano Plurianual 

para 2015, inexiste suporte orçamentário na LDO, não possui 

previsibilidade financeira para o impacto no orçamento com a 

efetivação dos benefícios conferidos; 

j) A Comissão de Finanças, Fiscalização, Tributação e Controle fez 

referência à justificativa apresentada pelo Governador, ao passo que 

no processo legislativo não existe justificativa, bem como não houve 

análise de que em 2014, quando da concessão do reajuste, os limites 

estipulados na LC 101/00 já haviam sido extrapolados, de modo que 

nenhuma das condições contidas na LDO para 2014 e 2015 se fazia 

presente, inexistindo orçamento para tal elevação dos gastos e nem 

indicação da fonte de custeio para esta despesa permanente. 

A discussão e votação das matérias referente às leis ora suscitadas foram 

apreciadas em 01 (dia) e o pedido de dispensa dos interstícios, realizado no mesmo dia 

09.04.2014, nem ao menos foi apreciado em Plenário. 

No Direito Pátrio, nenhuma lesão de direito individual pode ser subtraída 

à apreciação do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da Constituição). Apreciando eventual 

lesão, pode evidentemente chegar o Judiciário a apreciar a validade do ato normativo, e 

esta depende da observância dos preceitos constitucionais e regimentais referentes à sua 

elaboração. Sobre o assunto, discorre a doutrina: 

"… o flagrante desrespeito às normas regimentais, durante o 

processo legislativo, caracteriza clara ilegalidade, uma vez que 

os regimentos internos das Casa Legislativas - Regimento 
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interno do congresso Nacional, do Senado Federal e das 

Câmaras Legislativas - são resoluções, ou seja, espécies 

normativas primárias previstas diretamente na Constituição 

Federal (CF, art. 59, inc. VII). Entendemos que essa ilegalidade 

também será passível de controle jurisdicional, com base no art. 

5º, inciso XXXV, da Carta Magna, pois a apreciação de lesão 

ou ameaça a direito jamais poderá ser afastada do Poder 

Judiciário."(Moraes, Alexandre de - Direito Constitucional, 19ª 

ed. - São paulo: Atlas, 2006. pág. 656). (fls. 314/318). 

O respeito ao devido processo legislativo na elaboração das espécies 

normativas é um dogma corolário à observância do princípio da legalidade, consagrado 

constitucionalmente, uma vez que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa, senão em virtude de espécie normativo devidamente elaborada pelo Poder 

competente, segundo as normas do processo legislativo constitucional, determinando, 

desta forma, a Carta Magna, quais os órgãos e quais os procedimentos de criação das 

normas gerais que determinam, como ressalvado por Kelsen ‘não só os órgãos judiciais 

e administrativos, mas também os conteúdos das normas individuais, as decisões 

judiciais e os atos administrativos que devem emanar dos órgãos aplicadores do 

direito`.  

“O desrespeito às normas do processo legislativo constitucionalmente 

previstas acarretará a inconstitucionalidade formal da lei ou ato normativo produzido, 

possibilitando pleno controle repressivo de constitucionalidade por parte do Poder 

Judiciário, tanto pelo método difuso quanto pelo método concentrado” (MORAES, 

Alexandre de, Direito Constitucional, 19ª edição, Editora Atlas S/A, São Paulo, 2006, p. 

637).  

Nesta esteira é didático o escólio de Negri:  

“Se a lei deve ser produzida por meio do Devido Processo 

Legislativo, que, por sua vez, é caracterizador da existência de 

um Estado de Direito Democrático, deve, na tramitação de um 

projeto, haver rigorosa vinculação às regras regimentais, que 

são modelos de procedimento legislativo cuja validade sé se 

configura pela harmonização com o devido processo 

constitucional. A prática dos atos legislativos pelo Parlamentar 

no exercício de sua função legislativa ou por quem tenha 

capacidade postulatória, só terá validade quando observados 

os requisitos da lei. Se um ato parlamentar inicial é 

pressuposto do ato seguinte e este, por sua vez, é considerado 

extensão do ato antecedente, isso significa que os atos 

legislativos, quando se desviam do regimento (procedimento), 

encaminham-se para definir a existência de vícios (não 

observância do devido processo legislativo). A inobservância 

de normas regimentais, seja da Câmara ou do Senado, é desvio 

procedimental contrário aos princípios institutivos e 

informativos do processo, portanto, passível de controle difuso 
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de constitucionalidade, pois em consonância com o conceito 

paradigmático atual, nenhum ato poderá ficar imune à 

fiscalidade irrestrita de sua constitucionalidade e legitimidade 

pelo devido processo legal” (NEGRI, André Del, Controle de 

Constitucionalidade no Processo Legislativo, Editora Fórum, 

Belo Horizonte, 2003, p. 102-103) 

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 (altera a Tabela de 

Subsídios do cargo de Delegado de Polícia Civil) e, interpretação consequencial, a Lei 

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

Polícia do Estado do Tocantins), decorrentes dos vícios nos processos legislativos que 

votaram as Medidas Provisórias nº 08 e 13, de 2014, devendo ser reconhecida por via 

reflexa.  

Reconhece-se, pois, a nulidade do processo legislativo no qual foram 

votados pela AL/TO, as Leis são contaminadas pelo vício de nulidade. Sobre o tema, 

vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO 

POPULAR. ATO DE PROCESSO LEGISLATIVO 

MUNICIPAL. VIOLAÇÃO A NORMA DO REGIMENTO 

QUE, POR SIMETRIA, APLICA, NA ESFERA 

MUNICIPAL, PRECEITO CONSTITUCIONAL. 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE, 

NESSAS CONDIÇÕES, DE CONTROLE JUDICIAL E 

ANULAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO, POR 

VIOLAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA 

E, CONSEQÜENTEMENTE, ANULAÇÃO DAS LEIS 

MUNICIPAIS. RESERVA DE PLENÁRIO: 

INAPLICABILIDADE: AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO 

DE INCONSTITUCIONALIDADE; VIOLAÇÃO À 

CONSTITUIÇÃO POR VIA MERAMENTE REFLEXA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA 

NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA, NOS 

TERMOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. 1. 

Ocorrendo vício em processo legislativo decorrente de violação 

a dispositivo do Regimento Interno da Câmara Municipal que 

aplica, por simetria, preceito constitucional, é possível a 

anulação do procedimento impugnado. Não há que se falar em 

invasão de matéria interna corporis, uma vez que a norma 

regimental, ao dar efetividade a preceito constitucional, trata de 

matéria de ordem pública, não afeita à discricionariedade do 

legislador e passível, portanto, de controle judiciário. 2. Há duas 

espécies distintas de normas jurídicas positivas: as de 

comportamento, que regem condutas humanas, e as de 

estrutura, que regulam a produção de outras normas. No caso 

presente, portanto, tem-se anulação do procedimento legislativo 

por infringência a preceito regimental (norma 
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infraconstitucional de estrutura). 3. Posta a questão nesses 

termos, não há que se falar, no caso presente, em declaração de 

inconstitucionalidade de lei, nem em ação popular contra lei em 

tese. Com efeito, a nulidade reconhecida diz respeito 

especificamente ao processo legislativo e decorre de violação de 

norma infraconstitucional de estrutura (dispositivo do 

Regimento da Câmara Municipal). Destarte, a nulidade das leis 

municipais decorrentes do processo legislativo deve ser 

reconhecida por via meramente reflexa. Por isso mesmo, aliás, é 

inaplicável ao caso em testilha a reserva de plenário do art. 97 

da CF. 4. Reconhece-se, pois, a nulidade do processo legislativo 

no qual foram votados pela Câmara Municipal, em sessão 

extraordinária, Projetos de Lei não constantes do ato de 

convocação, referentes a aumentos dos subsídios do prefeito, do 

vice-prefeito, dos vereadores e do secretariado municipal. 

Deveras, o dispositivo regimental que determina que somente as 

matérias incluídas na convocação serão discutidas e votadas em 

sessão extraordinária consiste em aplicação, pelo legislador 

municipal, do princípio da simetria constitucional, no tocante ao 

art. 57, § 7º, da Constituição. A norma regimental é, portanto, 

de ordem pública e, se não atendida, ocorre a nulidade do 

processo legislativo e, reflexamente, da lei dele originária. E, 

por outro lado, a matéria votada notoriamente não constitui 

matéria de urgência, passível de deliberação em sessão 

extraordinária. 5. Reconhecida a nulidade formal reflexa das 

leis municipais, é devido o ressarcimento ao Erário dos valores 

recebidos pelos agentes públicos em decorrência das mesmas. 6. 

Recurso conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e 

provida, nos termos do julgamento da apelação. (TJES, Classe: 

Remessa Ex-officio, 32089000031, Relator : RONALDO 

GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/12/2008, Data da 

Publicação no Diário: 13/01/2009) 

6) EXAME DOS PLANOS OU INSTÂNCIAS DA NORMA JURÍDICA. 

Na eventualidade de superação da análise dantes aduzida (controle de 

constitucionalidade e de legalidade), passa-se a discorrer sobre o plano de validade e 

eficácia das normas. 

a) Ineficácia dos diplomas normativos concessivos do reajuste. 

Tal como já demonstrado, o Estado do Tocantins espera a aplicação dos 

arts. 15 e 17, §5º, da LRF: 

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. 
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(...) 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a 

despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato 

administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação 

legal de sua execução por um período superior a dois 

exercícios. 

(...) 

§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será acompanhado 

de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não 

afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 

referido no § 1º do art. 4 º, devendo seus efeitos financeiros, nos 

períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente 

de receita ou pela redução permanente de despesa. 

(...) 

§ 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes 

da implementação das medidas referidas no § 2º, as quais 

integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. 

Atendendo à expressa dicção da LRF, as leis referenciadas nestes autos 

são ineficazes por prazo indeterminado quanto às parcelas ainda não implementadas. 

A eficácia material da norma que aumenta a despesa permanente na folha 

do Estado está dependente, por óbvio, de recursos financeiros para custeá-la. 

“O fato jurídico não é simples entidade lógica, fora do plano das 

realidades. O direito existe para realizar o homem em 

sociedade, e com essa finalidade se utiliza dos fatos da vida, 

atribuindo-lhes a função de produzir certas consequências 

(eficácia jurídica) em relação às condutas dos seres humanos 

em suas interferências intersubjetivas. A geração da eficácia 

jurídica constitui a razão de ser do fato jurídico, sua função, seu 

fim último. No entanto, há circunstâncias que podem levá-lo a 

não poder realizar sua função, privando-o da possibilidade de 

ser eficaz, permanente ou temporariamente. Nessas situações, 

há ineficácia do fato jurídico.” (Marcos Bernardes de Mello, 

Teoria do Fato Jurídico, Plano de Eficácia, 1ª Parte, Ed. 

Saraiva, 2004, p. 60). 

O ordenamento jurídico pátrio é hierarquicamente escalonado, de modo 

que cada norma encontra seu fundamento de validade em uma norma superior, até 

chegarmos à Constituição. 
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Qualquer norma somente pode ser considerada válida e eficaz se 

respeitar a validade e eficácia da ordem constitucional como um todo, como nos ensina 

HANS KELSEN, em sua Teoria Pura do Direito: 

“Fundamento da validade, isto é, a resposta à questão de saber 

por que devem as normas desta ordem jurídica ser observadas e 

aplicadas, é a norma fundamental pressuposta segundo a qual 

devemos agir de harmonia com uma Constituição efetivamente 

posta, globalmente eficaz, e, portanto, de harmonia com as 

normas efetivamente postas de conformidade com esta 

Constituição e globalmente eficazes. A fixação positiva e a 

eficácia são pela norma tornadas condição da validade. A 

eficácia é-o no sentido de que deve acrescer ao ato de fixação 

como um todo, e bem assim a norma jurídica singular, não 

percam a sua validade.” (Ed. Martins Fontes, 2000, p. 236). 

Assim, cada norma jurídica é a fórmula sintética de uma norma muito 

maior, que nasce na Constituição Federal. 

Daí a substituição do antigo modelo da mera legalidade, pelo modelo da 

superlegalidade constitucional, como tão bem exposto pelo Min. Luís Roberto 

Barroso: 

“(...) a supremacia constitucional traduz-se em uma 

superlegalidade formal e material. A superlegalidade formal 

identifica a Constituição como a fonte primária de produção 

normativa, ditando competências e procedimentos para a 

elaboração dos atos normativos inferiores. E a superlegalidade 

material subordina o conteúdo de toda a atividade normativa 

estatal à conformidade com os princípios e regras da 

Constituição.” (Interpretação e Aplicação da Constituição. São 

Paulo: Saraiva, 1998, p. 153). 

Voltando ao caso concreto, uma lei nacional como a LRF, em seu campo 

de incidência próprio, diz que a despesa, sem observar os seus arts. 16 e 17, é não 

autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público. Qual a consequência no plano 

estritamente legal sobre a lei local que desrespeita a norma geral nacional? Sua 

ineficácia. 

A lei local é existente e válida1, porque promulgada após o processo 

legislativo próprio, porém ineficaz por desrespeitar norma geral nacional sobre o tema 

que a ela se sobrepõe. 

No que tange ao plano da vigência e da eficácia, segundo o professor 

Hugo de  Brito Machado, a "vigência é a aptidão para incidir", enquanto que eficácia 

                                           
1 Aqui o Estado do Tocantins ressalva que se reserva a alegar a ilegalidade e inconstitucionalidade da 

norma indigitada mediante instrumentos processuais adequados. 
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seria a "aptidão para produzir efeitos no plano da concreção jurídica" (MACHADO, 

Hugo de Brito. Introdução ao estudo do direito. 2ed. São Paulo: Atlas, 2004, p.98-99). 

É dizer: a concessão do pleito de efetivação do pagamento do reajuste 

apenas poderá se concretizar se presentes condições fáticas aptas a suportar tais efeitos.  

Para tanto, como as despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 

à conta das dotações orçamentárias, enquanto não houver orçamento para tanto não é 

executável este aumento salarial. 

Sobre o tema, cito:  

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL Nº 5.175/2013. 

PARCELA DE REAJUSTE. EXAME DOS PLANOS OU 

INSTÂNCIAS DA NORMA JURÍDICA. VALIDADE E 

VIGÊNCIA PRESENTES. EFETIVIDADE OU EFICÁCIA 

SOCIAL QUE DEPENDEM DA EXISTÊNCIA DE 

CONDIÇÕES FÁTICAS EXIGÍVEIS PARA A 

PRODUÇÃO CONCRETA DE EFEITOS. CRISE 

FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL E DÚVIDA 

OBJETIVA QUANTO ÀS DESPESAS DA LEI EM 

EXAME ESTAREM ACOBERTADAS NA LEI 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2015. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A eficácia social ou 

efetividade de uma norma jurídica diz respeito da qualidade da 

norma relacionada à possibilidade de produção concreta de 

efeitos de acordo com a presença das condições fáticas 

exigíveis para sua observância, espontânea ou imposta, ou para 

satisfação de objetivos visados. Doutrina. 2. Diante do cenário 

atual que ilustra severa crise financeira do Distrito Federal, as 

eventuais contingências materiais (suposta ausência de recursos 

suficientes para dar efetividade ao reajuste previsto pela Lei 

Distrital nº 5.175/2013 para 1º/9/2015), obstam, em um 

primeiro olhar, a presença da eficácia social/efetividade da 

mencionada norma, extraindo dela, dessa forma, a sua pronta 

exequibilidade. 3. Nada obstante a validade, sob o viso 

constitucional (não conhecimento da ADI nº 2015.00.2.005517-

6), bem como a vigência da Lei Distrital nº 5.175/2013, para a 

sua eficácia/eficácia social/efetividade, é imprescindível 

perquirir se estão presentes condições fáticas que viabilizem a 

produção concreta de efeitos. 4. Por ser imprescindível, aferir, 

em concreto, se há dotação orçamentária para o ano corrente, 

evidencia-se a necessidade de dilação probatória para fins de 

examinar se as despesas decorrentes da Lei Distrital nº 

5.175/2013 encontravam-se, para além da mera previsão no 

referido artigo 11, de fato, acobertadas pela Lei Orçamentária 
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Anual do exercício de 2015. Isso porque, embora existam várias 

regras legais carreando a fórmula "as despesas decorrentes da 

aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias 

do Distrito Federal", é necessário aferir se as despesas 

específicas da Lei Distrital nº 5.175/2013 encontram-se 

acobertadas. 5. Ante a necessidade de produção de prova 

pericial, não se encontra presente prova pré-constituída, 

evidenciando-se, pois, inadequada a via do writ.  6. Segurança 

denegada. Extinção, sem resolução do mérito, do mandado de 

segurança. (Acórdão n.934856, 20150020249498MSG, Relator: 

SIMONE LUCINDO CONSELHO ESPECIAL, Data de 

Julgamento: 12/04/2016, Publicado no DJE: 26/04/2016. Pág.: 

46/49).  

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEI 

DISTRITAL Nº 5.008/2012. REESTRUTURAÇÃO DAS 

TABELAS DE VENCIMENTOS DA CARREIRA 

ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO 

FEDERAL. EXAME DOS PLANOS OU INSTÂNCIAS DA 

NORMA JURÍDICA. VALIDADE E VIGÊNCIA 

PRESENTES. EFETIVIDADE OU EFICÁCIA SOCIAL 

QUE DEPENDEM DA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES 

FÁTICAS EXIGÍVEIS PARA A PRODUÇÃO 

CONCRETA DE EFEITOS. CRISE FINANCEIRA DO 

DISTRITO FEDERAL. DESPESAS NÃO 

ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A eficácia 

social ou efetividade de uma norma jurídica diz respeito da 

qualidade da norma relacionada à possibilidade de produção 

concreta de efeitos de acordo com a presença das condições 

fáticas exigíveis para sua observância, espontânea ou imposta, 

ou para satisfação de objetivos visados. 

2. Nada obstante a validade, bem como a vigência da Lei 

Distrital nº 5.008/2012, para a sua eficácia social ou efetividade, 

é imprescindível perquirir se estão presentes condições fáticas 

que viabilizem a produção concreta de efeitos. 3. Configurada a 

ausência de recursos suficientes para dar efetividade ao reajuste 

previsto pela Lei Distrital nº 5.008/2012, cujas despesas não 

foram acobertadas pelas dotações orçamentárias, o pleito 

autoral está fadado à improcedência. 

4. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão n.1014423, 

20160110606936APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª 

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado 

no DJE: 15/05/2017. Pág.: 171-192). 

b) A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica impede sua 

aplicação no exercício financeiro. 

https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&controladorId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.ControladorBuscaAcordao&visaoAnterior=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&nomeDaPagina=resultado&comando=abrirDadosDoAcordao&enderecoDoServlet=sistj&historicoDePaginas=buscaLivre&quantidadeDeRegistros=20&baseSelecionada=BASE_ACORDAOS&numeroDaUltimaPagina=1&buscaIndexada=1&mostrarPaginaSelecaoTipoResultado=false&totalHits=1&internet=1&numeroDoDocumento=1014423
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Tal como já discorrido, a Constituição Federal e a Estadual são claras no 

sentido de que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só pode 

ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 

despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, bem como autorização específica 

na lei de diretrizes orçamentárias 

O TJTO quando do julgamento da Arguição de 

Inconstitucionalidade n.º 0001726-60.2015.827.0000, que tratava justamente desta 

norma, concluiu que: 

“(...) Assim sendo, sem a intenção de contrariar precedente 

específico desta Corte Estadual, vejo-me impelida a seguir a 

orientação segura e uniforme da Suprema Corte em sentido 

diverso, reconhecendo não ser o caso, aqui, de abertura do 

controle concentrado de constitucionalidade, vez que 

“ausência de dotação orçamentária prévia em legislação 

específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade 

da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele 

exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo 

argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna” 

(ADI 3599, Rel. Min. Gilmar Mendes), o que impõe o não 

conhecimento da ADI”. Excerto de página 28 do Voto da 

Relatora Des. Ãngela Prudente. 

No presente caso, a situação é bem mais ampla: nunca existiram — e não 

se sabe quando e se existirão, não obstante os esforços — as receitas contínuas 

suficientes para fazer frente ao aumento de despesa empreendido, devendo ser aplicado, 

pura e simplesmente o §5º do art. 17 da LRF: 

§ 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes 

da implementação das medidas referidas no § 2º, as quais 

integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. 

O TJTO não pôde, em sede de controle concentrado, conhecer de 

dispositivos da LRF, mas esse juízo pode fazê-lo mediante a presente provocação. 

O Governo do Tocantins está impedido de implementar em sua folha de 

pagamento o reajuste debatido neste processo, sob pena, já no primeiro mês seguinte à 

sua concessão, de não conseguir pagar os salários do funcionalismo em dia, sendo 

obrigado a iniciar processos de parcelamento dos salários, como já vivenciam diversos 

Estados e Municípios, com as implicações funestas sobre a vida de cada servidor 

público e seus familiares. 
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7) DA NECESSIDADE DE LIMINAR (Art. 12, da Lei 7347/85). 

Para o Supremo Tribunal Federal, o simples fato da ausência de previa 

dotação orçamentária já fundamente, por si só, a concessão da medida liminar no 

presente caso. Vejamos: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

LIMINAR – LEI N. 1.119/90 – ESTADO DE SANTA 

CATARINA – MATÉRIA FINANCEIRA – ALEGADA 

USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA DO CHEFE 

DO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE 

JURÍDICA – CRIAÇÃO DE DESPESA SEM 

CORRESPONDENTE INDICAÇÃO DA FONTE DE 

CUSTEIO TOTAL – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DE 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ORCAMENTÁRIOS – 

PLAUSIBILIDADE JURÍDICA – PERICULUM IN MORA 

– SUSPENSÃO CAUTELAR DEFERIDA. (...) Reveste-se de 

plausibilidade jurídica, no entanto, a tese, sustentada em ação 

direta, de que o legislador estadual, condicionado em sua ação 

normativa por princípios superiores enunciados na Constituição 

Federal, não pode, ao fixar a despesa pública, autorizar gastos 

que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, ou 

omitir-lhes a correspondente fonte de custeio, com a necessária 

indicação dos recursos existentes. (...) A potencialidade danosa 

e a irreparabilidade dos prejuízos que podem ser causados ao 

estado-membro por leis que desatendam a tais diretrizes 

justificam, ante a configuração do periculum in mora 

emergente, a suspensão cautelar do ato impugnado” (Lex n. 

148, de abril de 1991, pág. 15, rel. Min. Celso de Mello). 

No mesmo sentido: ADI 2113 /MG, Relator(a): Min. 

CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 04/03/2009.Órgão Julgador: 

Tribunal Pleno; ADI 2104 / DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 21-11-

2007; STF, Tribunal Pleno; AÇÃO ORIGINÁRIA nº 1339 / 

MA, Rel. Min. Eros Grau, j. 25-10-2006; ADI 2.104-MC, Rel. 

Min. Nelson Jobim, julgamento em 4-5-2000, Plenário, DJ de 

20-10-2000; ADI 541 MC, Relator(a):  Min. MARCO 

AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/1991, DJ 14-02-

1992 PP-01165 EMENT VOL-01649-01 PP-00193 RTJ VOL-

00140-01 PP-00026). 

Ocorre que, para a concessão da tutela de urgência, mediante decisão 

liminar, vamos demonstrar ainda a presença dos requisitos exigidos para tanto, quais 

sejam: verossimilhança das alegações e perigo na demora da prestação jurisdicional.  

Bem, quanto a verossimilhança da alegação (fumus boni iuris) a mesma 

revela-se inconteste diante da Constituição Federal e Estadual, bem como da LRF e do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, tendo em vista 

que as normas Estaduais guerreadas concederam aumento de vencimentos aos quadros 

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347431
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da Polícia Civil Estado do Tocantins em desrespeito às limitações impostas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/2000), violando os arts. 11, §1º; 27, §3°; 82 e 85 da 

CE/89; arts. 39, §1º; 62, caput; 167 e 169 da CF/88 e dos princípios que regem a 

administração público como razoabilidade e proporcionalidade (art. 9º da CE/89 e art. 

37 da CF/88) e desrespeitando a tramitação do devido processo legislativo. 

A possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão 

postulada (periculum in mora) também se mostra presente, uma vez que estão sendo 

proferidas decisões determinando que o Estado implemente de imediato estes reajustes.  

A irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos emergentes dos 

próprios atos impugnados se forem efetivados na folha de pagamento do Estado são 

dantescos, sendo inimaginável executar estas despesas permanentes, pois não foram 

previstas no orçamento, não existe financeiro para suportar estes gastos, não são 

possíveis de liquidação por absoluta falta de dinheiro. 

Visando poupar o erário Estadual de maiores prejuízos e em observância 

aos preceitos constitucionais violados, como demonstrado alhures, é imprescindível a 

obtenção de provimento judicial liminar, antecipando-se os efeitos da tutela para 

suspender todos atos de implementação destes reajustes remuneratórios decorrentes 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 (altera a Tabela de Subsídios do cargo de 

Delegado de Polícia Civil) e, por interpretação consequencial, a Lei Estadual nº 2.882 

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

do Tocantins), até o julgamento final desta ACP. 

Com efeito, a postulação do Estado almeja a defesa da ordem jurídica 

com a preservação da Constituição, Federal e Estadual, e da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, como forma de evitar um caos financeiro maior para o Estado. 

8) DOS REQUERIMENTOS. 

Diante do exposto, o ESTADO DO TOCANTINS requer de Vossa 

Excelência para, após o recebimento da medida: 

a) Ab initio, requer-se o deferimento liminar da antecipação da tutela 

pretendida, na forma prevista no art. 12 da Lei 7.347/85, sem oitiva 

prévia (art. 9º, I c/c 300 do CPC), para suspender todos atos de 

implementação dos reajustes remuneratórios decorrentes 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 (altera a Tabela de 

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

consequencial, a Lei Estadual nº 2.882 de 27/06/2014 (que prevê Revisão 

Anual Geral para os Delegados de Polícia do Estado do Tocantins), até 

o julgamento final desta ACP, tendo em vista a comprovada 

indisponibilidade orçamentária para a implantação dos reajustes 
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conferidos pela Lei nº 2.851/2014, sob pena de agravar ainda mais o 

déficit orçamentário previsto pela SEPLAG para 2017 na insustentável 

cifra de R$ 1.078.185.598,00 (um bilhão, setenta e oito milhões, cento e 

oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais), aliado ao já 

consolidado rombo nas contas que estão negativas em Agosto de 2017 

em R$ 742.208.427 (setecentos e quarenta e dois milhões, duzentos e 

oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais) informado pela SEFAZ;  

b) A citação dos Réus para que apresentem as contestações, sob pena de 

revelia, nos termos do art. 335 do NCPC;  

c) Oitiva do Membro do Ministério Público Estadual; 

d) No mérito, que seja julgado procedente o pedido constante da presente 

ação, confirmando-se a antecipação de tutela, proibir em definitivo a 

realização dos atos de pagamento dos reajustes remuneratórios 

decorrentes 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 (altera a 

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

interpretação consequencial, a Lei Estadual nº 2.882 de 27/06/2014 (que 

prevê Revisão Anual Geral para os Delegados de Polícia do Estado do 

Tocantins); 

e) Que seja reconhecido e declarado, incidentalmente, a própria 

inconstitucionalidade com efeitos ex tunc 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 (altera a Tabela de Subsídios do cargo de 

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

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

Delegados de Polícia do Estado do Tocantins) por violação aos arts. 11, 

§1º; 27, §3°; incisos I e II do art. 82; o § 1º e inciso I, do art. 85 da 

CE/89; arts. 39, §1º; 62, caput; art. 167, incisos I e II; §1º e incisos I e II 

do art. 169 da CF/88 e dos princípios que regem a administração público 

como razoabilidade e proporcionalidade (art. 9º da CE/89 e art. 37 da 

CF/88); 

f) Como pedido principal, pugna-se, também e sem prejuízo pelo pleito 

incidental, a própria declaração de nulidade 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 (altera a Tabela de Subsídios do cargo de Delegado 

de Polícia Civil) e, por interpretação consequencial, a Lei Estadual nº 

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

de Polícia do Estado do Tocantins), tendo em vista que estas concessões 

não respeitam o regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal, restando 

malferidos os arts. 16, I e II; 17, §1º e §2º; 21 da LRF), além dos vícios 

nos processos legislativos nºs 00122 e 00127, ambos de 2014, que 

votaram as Medidas Provisórias nºs 08 e 13, de 2014; 

g) Na remota hipótese de superação dos pedidos anteriores, que seja 

declarado que as leis locais são existentes e válidas, porém ineficazes 

porque não existem as condições fáticas exigíveis para suas observâncias, 

espontânea ou imposta, ou para satisfação de objetivos visados diante da 
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ausência de previsão na LOA e autorização da LDO, bem como 

inexistência de disponibilidade financeira para custear estes aumentos de 

despesa no orçamento global do Estado, fato impeditivo para 

remanejamento de verbas, com rastilho da CF/88 (art. 167, inciso II; e 

169) e Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF, art. 15, 16, 17 e 21).  

Requer-se a produção de todas as provas admitidas em direito. 

Dá-se à causa para os efeitos legais o valor de R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais). Fazenda Pública isenta de custas processuais. 

Termos em que, 

Pede-se deferimento. 

Palmas – TO, 31 de Julho de 2017. 
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Procurador Geral do Estado 
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