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Estado do Tocantins

Tribunal de Justiça

1ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos de Palmas

Processo nº 0025725-32.2017.827.2729

Chave nº 988935481017

Classe: Ação Civil Pública

Assunto: Crédito Suplementar, Orçamento, DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO

PÚBLICOPiso Salarial, Sistema Remuneratório e Benefícios, Servidor Público Civil, DIREITO ADMINISTRATIVO E

OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Autor: ESTADO DO TOCANTINS

Réu: SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINSASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINSSINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DO

TOCANTINS

 

 

 

  "SENTENÇA"

 
Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo   ESTADO DO TOCANTINS  em desfavor do 
 SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO TOCANTINS, SINDICATO DOS DELEGADOS DE
POLÍCIA DO TOCANTINS - SINDEPOL/TO e   ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
TOCANTINS , consubstanciada na ilegalidade 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), tendo, ainda, 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).
 
Aduz que:
 

1. As referidas Leis Estaduais foram promulgadas 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;
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2. As duas Leis nº 2.851 e 2.853 elevarão as despesas mensais do Estado com a folha em R$ 16.419.437,52
que resultará num impacto de R$ 218.871.102,13 anualmente, além do retroativo a ser liquidado pelo
Estado correspondente a R$ 301.430.210,83;

3. A concessão do aumento remuneratório de 106% para os cargos da Polícia Civil procedida no período de
Abril de 2014, já não respeitava o regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal;

4. O princípio do equilíbrio fiscal não foi observado, 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;

5. Diante deste cenário, o Governo do Estado do Tocantins, 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;

6. Sobre a existência de ordem na ação judicial nº 0003292-68.2016.827.2729 de autoria do SINPOL, que
manda implantar este aumento, agravando ainda mais o cenário fiscal/financeiro deficitário do Estado e
que tramita, também, a ação judicial 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;

7. O incremento no orçamento da Secretaria de Segurança Pública de 2014 para 2015 em mais de R$
100.000.000,00 (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
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;

8. A LDO (Lei 2.923, de 3/12/2014) para 2015 não autorizou o realinhamento dos subsídios estabelecidos nas
Leis nº 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 nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal;

9. A discrepância remuneratória que está sendo atribuída ao cargo de Delegado Estadual é superior a
Magistratura Federal e aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e que num cenário comparativo,
indeclinável qualquer argumento a justificar, pois em nenhum aspecto é possível se comparar a
complexidade e responsabilidade dos cargos;

10. O Estado não detinha condições financeiras para absorver este impacto em 2014, como não teve em 2015,
2016 e não tem, em absoluto, no presente exercício financeiro e, pelas projeções da SEPLAG, o déficit
orçamentário e financeiro para 2017 alcançará a insustentável cifra de R$ 1.078.185.598,00;

11. Os Processos Legislativos nº 00122/2014 e 00127/2014 obtiveram trâmite naquela casa de forma atípica,
pois num único dia percorreu todas as comissões, Procuradoria, foi votado, sancionado e publicado no
Diário Oficial, afirmando que o desatendimento às normas regimentais no curso do processo legislativo
acarreta ilegalidade, pois as regras regimentais possuem inegável caráter vinculante, restando claro o
desrespeito à tramitação legislativa nos termos do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado
do Tocantins;

12. Pretende, em sede de   LIMINAR , suspender todos os 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, e, no   MÉRITO , a declaração de nulidade das Leis Estaduais nº 2.851 e 2.853 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 respeitaram 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; Alternativamente, requer 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 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).
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Dá à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
 
Acompanham a inicial os documentos digitalizados constantes do evento 01.
 
Decisão deferindo 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 desta demanda - evento 04.
 
Interposto pelo Sindicato dos Policiais recurso de agravo Autos nº 0016752-30.2017.827.0000/TJTO, cujo
efeito suspensivo pretendido foi negado.
 
CITADO, o   SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO TOCANTINS  apresentou
contestação - evento 27, arguindo em preliminar a   usurpação de competência ao argumento de que
o Estado do Tocantins manejou não uma Ação Civil Pública, mas sim uma Arguição de
Inconstitucionalidade disfarçada, repassando o controle direto ao juízo monocrático estadual, restando
devidamente caracterizada a usurpação da competência originária constitucional da Suprema Corte para o
questionamento das Leis em comento, restando nítido que a declaração de inconstitucionalidade no bojo
da Ação Civil Pública não representa somente um efeito incidental, mas, sim, o pedido principal e a
finalidade da ação.
 
Arguiu, ainda, em preliminar, o   direito adquirido , alegando que os servidores tiveram seu direito
adquirido desde a publicação da Lei n.º 2.851, no dia 09 de abril de 2014, mesmo que o termo inicial da
execução financeira da lei tenha ocorrido em data posterior, ou seja, no dia 02 de janeiro de 2015.
 
Quanto ao mérito, alegou que:
 

1. O impacto total com a implementação das tabelas constantes nas Leis nº 2.851 e 2.853, já com os novos
concursados para o exercício de 2015, totaliza R$ 105.327.008,24, ou seja, inequívoco que houve a
previsão orçamentária para implementação não só da lei 2.851/2014, mas também da Lei 2.853/2014
(Delegados), visto que o valor com pessoal, constante na Lei orçamentária de 2015, foi previsto o total de
R$ 312.914.033,00, tendo um salto de R$ 112.085.586,00 para despesa com pessoal, comparados com o
exercício de 2014, sendo que o valor de R$ 103.885.716,00 não foi utilizado pela Secretaria de Segurança
Pública por dois motivos: 1º) não foram concedidos os valores constantes na primeira tabela das Leis nº
2.851/2014 e 2.853/2014, visto que se encontrava suspensos pelos Decretos nº 5.193 e 5.194 e 2º) Os
novos concursados não forma empossados, o que ocorreu somente no ano corrente;

2. Não cabe ao judiciário discutir deliberação interna corporis de casa legislativa, tampouco resolver
indagações sobre critérios interpretativos de preceitos regimentais, sob pena de violação à separação dos
poderes, notadamente ao regime de tramitação de urgência previsto no Regimento Interno da Assembleia
Legislativa e que a urgência em questão está voltada para a dispensa das exigências, interstícios ou
formalidades regimentais, e não para a votação do projeto, afastando o questionamento levantado;

3. Consubstanciada no princípio da Separação de Poderes, a espécie normativa Medida Provisória  está
estampada na Constituição Federal e espalhada pelas Constituições Estaduais em função do princípio da
simetria e que, de acordo com os ditames constitucionais, sua edição representa função atípica do Poder
Executivo, cuja validez pressupõe a coexistência de dois requisitos básicos e indissociáveis, quais sejam, a
  RELEVÂNCIA  e a   URGÊNCIA , relevando a desnecessidade de se aventar qualquer outro requisito,

seja constitucional ou infraconstitucional, para justificar-se a edição de Medida Provisória pelo Poder
Executivo, uma vez que estando cumpridos os pressupostos constitucionais para sua edição, não há
porque se questionar o mérito de seu conteúdo, porquanto o esteio de validade é antecedente, baseado no
funcionamento do modelo jurídico vigente;

4. Se as variáveis objetivas, como a regularidade da gestão financeira, a existência de dotação orçamentária
e a obediência aos princípios da responsabilidade fiscal tiverem sido observadas, conjecturar sobre
razoabilidade/proporcionalidade de uma norma significa retirar do gestor estatal a atribuição precípua de
fomentar as políticas públicas escolhidas pelo Estado, posto que o gestor público procurou garantir
melhorias salariais aos servidores da segurança pública do Estado ao longo de alguns anos, em clara
demonstração de valorização da atividade policial, não se tratando de declarar a justiça ou não de tais
medidas, mas sim, de compreender a existência de política pública definida pelo Estado para área sensível
como a segurança pública, logo, a interferência na seara discricionária do gestor público, na aplicação das
políticas públicas do Estado, somente se mantém concebível caso elementos normativos objetivos estejam
descaracterizados;
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5. A majoração salarial visada pelas Leis nº 2.851/2014 e 2.853/2014 continham lastro orçamentário para
seus efeitos financeiros, sendo que muito embora as normas em destaque tenham sido publicadas no ano
de 2014, seus efeitos só começaram a viger, quanto ao aspecto financeiro, no ano de 2015, logo, eventual
enquadramento nos percentuais previstos na Lei de Responsabilidade fiscal (art. 20 e 22 da LRF), somente
era aferível no exercício em que efetivamente possuía os efeitos financeiros, ou seja, 2015 e não no
momento de sua promulgação (2014), visto que carente de sua eficácia financeira, assim, no lapso
temporal entre a vigência da lei e sua eficácia financeira, cabia ao gestor adotar as medidas para o devido
enquadramento nos limites de gastos com pessoal, consoante disposto no 23 da LRF, atendendo, ainda, o
que dispõe o artigo 9º, que se a realização da receita prevista não comportar o cumprimento de metas
estabelecidas, os Poderes deverão promover os ajustes necessários, eis aqui a pedra de toque;

6. Já transcorreu um lapso temporal superior a 30 (trinta) meses desde o início dos efeitos financeiros até o
presente momento, tempo mais do que suficiente para os ajustes das contas públicas, com a finalidade de
cumprimento da lei nº 2.851/2014, visto que o Estado dispôs de tempo suficiente para o enquadramento e
como consequência cumprir as leis em tela;

7. O Estado do Tocantins apresentou informações sobre o impacto com a implementação das Leis nº
2.851/2014 e 2.852/2014, alegando pseudo lesões econômicas pelo grande impacto financeiro, insistindo
em apresentar números que não condizem com a realidade hodierna da Lei em comento, visto que os
valores e impactos apresentados são após a total implementação que ocorrerá em 2018, não havendo que
se esconder atrás de números, tentando sensibilizar o Poder Judiciário, não se sustentando a referida
fundamentação de uma possível lesão às finanças do Estado, visto que no momento da aprovação da lei
nº 2.851/2014, isso de forma democrática e plural mediante o devido processo legislativo, não há o
elemento surpresa no mundo jurídico, de modo que todos os possíveis reflexos financeiros já foram
devidamente previstos de forma pretérita;

8. Existem dois pesos e duas medidas, posto que juntamente com as medidas provisórias nº 08 e 13,
tramitaram no Poder Legislativo (Diário da AL-TO nº 2096), tantas outras, podendo citar a MP nº 10
(convertida na Lei nº 2.852), em que majorou a remuneração dos servidores da Defensoria Pública, sendo
que todas as Medidas Provisórias tiveram o mesmo trâmite processual, convertendo-se em lei
simultaneamente, contudo, somente a Lei nº 2.852/2014 não foi questionada, surtindo todos os efeitos nela
existente;

9. O Estado do Tocantins alterou a verdade dos fatos ao manejar a presente ação, restando nitidamente
comprovado que o mesmo faltou com a verdade em vários tópicos em sua peça exordial, inclusive levando
o judiciário a erro, o que deve ser repreendido com a aplicação das sanções previstas no art. 81 do CPC;

10. Requer o acolhimento da preliminar e, caso ultrapassada, a improcedência dos pedidos formulados na
inicial, condenando o autor por litigância de má-fé.

 
Por sua vez, CITADO, o   SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO TOCANTINS -
SINDEPOL/TO  apresentou contestação - evento 29, arguindo em preliminar a   usurpação de
competência  para se decidir abstratamente a constitucionalidade ou não das Leis Estaduais nº
2.851/2014, 2.853/2014 e 2.882/2014. 
 
Arguiu, ainda, em preliminar, o   direito adquirido e a   irredutibilidade de subsídio , alegando que os
servidores tiveram seu direito adquirido desde a publicação da Lei n.º 2.851, no dia 09 de abril de 2014,
mesmo que o termo inicial da execução financeira da lei tenha ocorrido em data posterior, ou seja, no dia
02 de janeiro de 2015.
 
Já no mérito, aduziu que:
 

1. O uso de medidas provisórias pelo chefe do Poder Executivo Estadual não encontra vedação constitucional
e decorre do princípio da simetria com a Constituição Federal e que a análise pelo Poder Judiciário a
respeito da relevância das Medidas Provisórias cai por terra quando se nota que a Assembleia Legislativa
do Estado ratificou o juízo discricionário realizado pelo então Governador, uma vez que converteu as
medidas provisórias em leis, afirmando a sua importância, logo, o controle pelo Poder Judiciário do
cumprimento dos requisitos de relevância e urgência nas medidas provisórias não se justifica, haja vista a
ausência de vício de finalidade ou abuso de poder, sendo ato político e da discricionariedade do Poder
Executivo, conforme sua oportunidade e conveniência;
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2. A própria Assembleia Legislativa do Estado, na ADI n.º 0001726-60.2015.827.0000, já apresentou as
informações requisitadas no sentido de que todo o procedimento das referidas Leis Estaduais teve
tramitação regular seguindo os ditames constitucionais, legais e regimentais, inclusive, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Comissão de Finanças, Tributação,
Fiscalização e Controle; e Comissão de Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transportes,
Desenvolvimento Urbano e Serviço Público, assim, as questões interpretativas dos regimentos eleitorais
das Casas Legislativas não podem, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, ser alvo
de análise pelo Judiciário, uma vez que se trata de debate interna corporis;

3. Ainda que as Leis Estaduais n.º 2.851/2014, n.º 2.853/2014 e 2.882/2014 não possuíssem dotação
orçamentária, não caberia ao Judiciário a declaração de inconstitucionalidade, sendo o caso tão somente
de adequação para constar no exercício financeiro subsequente, posto que o próprio Estado do Tocantins,
proponente da Ação Civil Pública, vem concedendo reajustes salariais para diversas outras categorias
profissionais, como se as contas permitissem tais acréscimos e não só de despesas com pessoal se
evidenciam as contraditoriedades, destacando-se que, em meio à situação de déficit orçamentário, foram
publicadas as Medidas Provisórias nº 35 e 40, ambas de 2017, que concederam prorrogação de prazo de
isenção do ICMS para determinadas operações, bem como a redução da base de cálculo, concessão de
isenção e crédito presumido de ICMS, respectivamente, em um momento em que vários Estados criam
fundos estaduais devido à queda de suas respectivas arrecadações, com fundamento no Convênio ICMS
nº 42/2016, o Governo do Tocantins estende, via medida provisória, benefícios fiscais;

4. Dos R$ 312.914.033,00 que foram destinados para despesa com o pessoal, R$ 103.885.716,00 não foram
utilizados no ano de 2015, desse modo, havia previsão orçamentária, tornando falaciosa a argumentação
de ausência de dotação e, ainda, também falaciosa a argumentação de que o salto financeiro das
previsões orçamentárias para a Polícia Civil do Tocantins do ano de 2014 para o ano de 2015 e 2016 tinha
o propósito de comportar as posses dos candidatos aprovados, uma vez que estas passaram a ocorrer
somente em 2017;

5. As Medidas Provisórias nº 13, de 07 de abril de 2014, e nº 19, de 26 de maio de 2014, foram editadas pelo
então Governador do Estado do Tocantins, Sr. Sandoval Lôbo Cardoso, cujo mandato expiraria no dia 31
de dezembro de 2014, assim, atesta-se que as Medidas Provisórias foram editadas dentro do prazo
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo, portanto, compatíveis;

6. Não há elementos concretos para sustentar a violação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo que a proporcionalidade estabelece uma função entre meios e fins, que simplesmente
não é aplicável neste caso, enquanto a razoabilidade afasta atos do Poder Públicos arbitrários, que
desconsiderem a situação fática e a relação entre os fatos e as previsões normativas, portanto, não se
identifica contrariedade entre as Leis nº 2.853/2014 e nº 2.882/2014 e os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade;

7. O subsídio dos servidores públicos está limitado ao recebido pelo governador, nos termos do 9º, inciso XI,
Constituição Estadual e art. 37, inciso XI, Constituição Federal e mesmo que um Delegado de Polícia, ao
final de décadas de carreira, ultrapasse o valor recebido pelo governador, este respeitará o abate-teto,
sendo impossível alcançar os valores recebidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, que
norteiam o teto constitucional federal;

8. Requer seja acolhida a preliminar e, no mérito, seja a ação julgada improcedente.

 
Interposto pelo Sindicato dos Delegados recurso de agravo Autos nº 0016931-61.2017.827.0000/TJTO,
cujo efeito suspensivo pretendido foi negado.
 
Ajuizada pelo Sindicato dos Delegados   Reclamação Constitucional autuada sob o nº 27.990 - STF
que, em sede de liminar, o Excelentíssimo Relator Ministro Celso de Mello indeferiu o pedido de medida
cautelar e, no mérito, negou seguimento àquela Reclamação - eventos 32/34.
 
Por fim, CITADA, a   ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS  apresentou
contestação - evento 36, arguindo em preliminar a   usurpação de competência  para se decidir
abstratamente a constitucionalidade ou não das Leis Estaduais nº 2.851/2014, 2.853/2014 e 2.882/2014.
 
No mérito, alega que:
 

1.  Somente há a análise dos pressupostos de relevância e urgência de medida provisória pelo Judiciário em
casos excepcionalíssimos, sob o risco de invasão à esfera discricionária e política do Poder Executivo, por
isso, o controle constitucional da relevância e da urgência só é possível em casos de flagrante desvio de
finalidade ou abuso de poder de legislar;
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2. Que já apresentou as informações requisitadas na ADI n.º 0001726-60.2015.827.0000 no sentido de que
todo o procedimento das referidas Leis Estaduais tiveram tramitação regular seguindo os ditames
constitucionais, legais e regimentais, inclusive, com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação; Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle; e Comissão de
Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transportes, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público;

3. O trâmite excepcional encontra motivação na própria urgência advinda das medidas provisórias, com o
respaldo do Regimento da Assembleia Legislativa, portanto, não se trata de um procedimento viciado,
posto que o regime de urgência está presente no art. 27, §3º, da Constituição Estadual, uma vez que elas
devem ser submetidas de imediato à Assembleia Legislativa;

4. Conforme a Ata da Centésima Octogésima Primeira Sessão Ordinária da 7ª Legislatura, publicada à fl. 7 do
Diário Oficial da Assembleia de n.º 2118, foi requerido pelo líder do governo e aprovado pelo plenário o
pedido de dispensa de todos os interstícios regimentais e prazos para que pudesse ocorrer a apreciação
dos processos relativos as referidas Medidas Provisórias, visto que a urgência do Regimento diz respeito à
dispensa das exigências, interstícios ou formalidades regimentais, e não para a votação do projeto;

5. Ainda que as Leis Estaduais n.º 2.851/2014, n.º 2.853/2014 e 2.882/2014 não possuíssem dotação
orçamentária, não caberia ao Judiciário a declaração de inconstitucionalidade, sendo o caso tão somente
de adequação para constar no exercício financeiro subsequente, adentrando-se no próprio princípio do
equilíbrio orçamentário, a fim de atestar a legalidade e constitucionalidade das referidas Leis Estaduais, de
modo que não sejam acatados os argumentos iniciais;

6. Portanto, no que se refere a essas Leis nº 2.851 e 2.853, ambas de 09 de abril de 2014, fica claro que tem
como suporte financeiro o Orçamento Geral do Estado do Tocantins, o que fornece ao poder público tempo
suficiente para planejar receitas com despesas suficientes para formular a contento o pagamento de tais
reajustes a essas categorias funcionais do Estado e que cada ente Federal deverá atentar para a sua
porcentagem máxima correspondente aos seus gastos e, caso haja excesso de despesas, essas deverão
ser reduzidas, pois a lei estabelece um limite justamente para coibir as práticas desarrazoadas e este
deverá ser respeitado, caso contrário o ente faltoso sofrerá as penalidades previstas em lei;

7. Requer o acolhimento da preliminar e, se superada, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

 
Houve impugnação às contestações e com elas foram juntados novos documentos em arquivo digital -
eventos 62/63, ocasião em que as partes foram intimadas para deles se manifestarem - eventos 64/66.
 
Intimadas as partes para se manifestarem sobre o interesse na produção de outras provas, o Estado do
Tocantins disse que não há interesse - evento 84, enquanto que os requeridos quedaram-se silentes -
eventos 68/70.
 
Instada a se manifestar, a douta Representante do Ministério Público, no parecer constante do evento 85,
entende que 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, opinando pela total procedência da ação, para que se declare incidentalmente a
inconstitucionalidade 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), e para que seja vedada a realização dos atos
de pagamento dos reajustes remuneratórios decorrentes das mencionadas normas.
 
Petição dos requeridos   SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO
TOCANTINS e   SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO TOCANTINS - SINDEPOL/TO
pugnando pela designação de data para a realização de audiência de conciliação - eventos 87/88.
 
É o relatório.   DECIDO.
 
De início ressalvo que, em que pese a conclusão desse feito ter sido realizada em data próxima, outros
processos conexos a este aguardavam concluso para sentença há dias. Entretanto, o julgamento dessa
demanda é prejudicial àquelas outras, sendo necessário um juízo de cognição exauriente aqui, para só
depois sentenciar os demais processos que foram reunidos para julgamento conjunto.
 
 
  LEGITIMIDADE ATIVA e PASSIVA
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A legitimidade ativa do Ente Autor encontra guarida 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).
 
Por sua vez, os Sindicatos são pessoas jurídicas de direito privado e entidades representativas, no caso,
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.
 
Já as Casas Legislativas - Câmaras Municipais e Assembléias Legislativas possuem apenas personalidade
judiciária e não jurídica, podendo estar em juízo tão somente na defesa de suas prerrogativas
institucionais, com supedâneo na 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), posto que, in casu, pretende o autor declarar a ilegalidade 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), tendo, ainda, 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), razão pela qual se justifica a presença da Assembleia Legislativa no polo passivo.
 
 
  JULGAMENTO ANTECIPADO
 
Tratando os autos de matéria exclusivamente de direito, o processo encontra-se maduro para julgamento,
nos estritos termos do art. 355, inciso I do CPC, até porque, intimadas as partes sobre a eventual produção
de outras provas, o Estado do Tocantins manifestou-se pela sua desnecessidade, enquanto que os
requeridos quedaram-se silentes.
 
Em que pese o pedido formulado pelos requeridos SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL
DO ESTADO DO TOCANTINS e SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO TOCANTINS -
SINDEPOL/TO pugnando pela designação de data para a realização de audiência de conciliação - eventos
87/88, o fizeram de forma genérica e   sem especificar sua finalidade .
 
Ademais, pelo que consta da defesa trazida pelas partes, os pedidos são meramente protelatórios, sendo
certo que os pontos controvertidos nos autos, em suma, se consubstanciam na ilegalidade ou não das Leis
Estaduais nº 2.851, 2.853 e 2.882, todas de 2014, o que não carece de instrução probatória, pelo que irei
discorrer ao longo deste julgado.
 
É certo, ainda, que o instituto da conciliação vem sendo amplamente difundido e, desde que necessária à
composição das partes, conforme dispõe a parte final do § 2º do art. 334 do CPC, deve ser designada
audiência.
 
Ocorre que a matéria discutida nestes autos não admite a autocomposição, óbice intransponível previsto
no inciso II do § 4º do art. 334 do CPC:
 

§ 4o A audiência não será realizada:
I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na
composição consensual;
II - quando não se admitir a autocomposição.

 
Tratando a causa de pedir a inconstitucionalidade e ilegalidade de aumentos vencimentais, só seria
possível homologação de acordo se entendesse pela licitude do referido aumento.
 
  PRELIMINARES. PREJUDICIAL DE MÉRITO
 
  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
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Todos os requeridos arguiram em preliminar a   usurpação de competência , ao argumento de que o
Estado do Tocantins manejou não uma Ação Civil Pública, mas sim uma Arguição de Inconstitucionalidade
disfarçada, repassando o controle direto ao juízo monocrático estadual, restando devidamente
caracterizada a usurpação da competência originária constitucional da Suprema Corte para o
questionamento das Leis em comento, restando nítido que a declaração de inconstitucionalidade no bojo
da Ação Civil Pública não representa somente um efeito incidental, mas, sim, o pedido principal e a
finalidade da ação.
 
Em que pese copiosa arguição confundir-se com o mérito desta demanda, entendo necessária enfrentá-la
nesta fase preliminar.
 
Cabe examinar se legítima ou não, a instauração de controle incidental de constitucionalidade de quaisquer
leis, contestadas em face da Constituição da República, mediante ajuizamento de Ação Civil Pública, em
cujo âmbito venha a ser suscitada, como condição indispensável à resolução do litígio, questão prejudicial
pertinente à validade jurídico-constitucional de determinado ato emanado do Poder Público.
 
A discussão em torno desse tema impõe algumas reflexões que, por necessárias, apresentam-se
indispensáveis à apreciação da controvérsia suscitada nesta sede processual.
 
É inquestionável que a utilização da Ação Civil Pública como sucedâneo da Ação Direta de
Inconstitucionalidade, além de traduzir situação configuradora de abuso do poder de demandar, também
caracterizará hipótese de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
 
Esse entendimento reflete-se por igual na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no entanto,
somente exclui a possibilidade do exercício da Ação Civil Pública, quando, nela, o autor deduzir pretensão
efetivamente destinada a viabilizar o controle abstrato de constitucionalidade de determinada lei ou ato
normativo (RDA 206/267, Rel. Min. CARLOS VELLOSO - AI 189.601-AgR/GO, Rel. Min. MOREIRA
ALVES).
 
Se, contudo, o ajuizamento da Ação Civil Pública visar, não à apreciação da validade constitucional de lei
em tese, mas objetivar o julgamento de uma específica e concreta relação jurídica, aí, então, tornar-se-á
lícito promover, incidenter tantum , o controle difuso de constitucionalidade de qualquer ato emanado do
Poder Público.
 
Esse entendimento possui guarida na abalizada doutrina de Hugo Nigro Mazzilli e, como dito alhures, na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos:
 

"Entretanto, nada impede que, por meio de Ação Civil Pública da Lei n. 7.347/85,
se faça, não o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade das leis,
mas, sim, seu controle difuso ou incidental.
(...) assim como ocorre nas ações populares e mandados de segurança, nada
impede que a inconstitucionalidade de um ato normativo seja objetada em ações
individuais ou coletivas (não em ações diretas de inconstitucionalidade, apenas),
como causa de pedir (não o próprio pedido) dessas ações individuais ou dessas
ações civis públicas ou coletivas." ("  O Inquérito Civil ", p. 134, item n. 7, 2ª
ed., 2000, Saraiva)
 
EMENTA:  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE INCIDENTAL DE
CONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
- O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da
ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de
constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público,
mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que,
nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se
como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial,
indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina. (Processo nº
1999.34.00008866-5/DF) Ação Civil Pública nº 1999.34.00008866-5/DF (TRF/1ª
Região, Sexta Turma) Brasília, 02 de fevereiro de 2004.  Ministro CELSO DE
MELLO. Relator
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É por essa razão que o magistério jurisprudencial dos Tribunais - inclusive o do Supremo Tribunal Federal
(Rcl 554/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - Rcl 611/PE, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.) - tem
reconhecido a legitimidade da utilização da Ação Civil Pública como instrumento idôneo de fiscalização
incidental de constitucionalidade, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe
de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial
indispensável à resolução do litígio principal.
 
Assentadas tais premissas, entendo que a espécie ora em exame não configura situação caracterizadora
de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, pois a controvérsia pertinente à validade
jurídico-constitucional das Leis Estaduais nº 2.851/2014, 2.853/2014 e 2.882/2014 foram suscitadas "
incidenter tantum " no processo de Ação Civil Pública, como típica questão prejudicial, necessária ao
julgamento da causa principal, cujo objeto identifica-se com o reajuste de 106% na remuneração dos
cargos integrantes da estrutura da Polícia Civil do Estado do Tocantins, parcelados entre 2015 a 2018,
concedido, em tese, em desrespeito às limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.
101/2000).
 
Cabe referir, neste ponto, que, além de revelar-se plenamente cabível o controle incidental de
constitucionalidade de leis estaduais em face da Constituição da República (RTJ 164/832, Rel. Min.
PAULO BROSSARD), assiste, ao magistrado singular, irrecusável competência, para, após resolução de
questão prejudicial, declarar, monocraticamente, a inconstitucionalidade de quaisquer atos do Poder
Público:
 

"Ação declaratória. Declaração 'incidenter tantum' de inconstitucionalidade.
Questão prejudicial. O controle da constitucionalidade por via incidental se impõe
toda vez que a decisão da causa o reclame, não podendo o juiz julgá-la com
base em lei que tenha por inconstitucional, senão declará-la em prejudicial, para
ir ao objeto do pedido. Recurso extraordinário conhecido e provido."
(RTJ 97/1191, Rel. Min. RAFAEL MAYER - grifei)

 
Na realidade, tenho que os elementos de individualização da Ação Civil Pública em causa não permitem
que venha ela, na espécie ora em exame, a ser qualificada como sucedâneo da Ação Direta de
Inconstitucionalidade, pois, ao contrário das consequências que derivam do processo de controle normativo
abstrato (RTJ 146/461, Rel. Min. CELSO DE MELLO), não se operará, por efeito da autoridade da
sentença proferida pelo magistrado local, a exclusão definitiva do sistema de direito positivo da regra legal
mencionada, pelo fato de esta, no caso ora em análise, haver sido eventualmente declarada
inconstitucional, em sede de controle meramente difuso.
 
Mais do que isso, o ato sentencial em causa também estará sujeito, em momento procedimentalmente
oportuno, ao controle recursal extraordinário do Supremo Tribunal Federal, cuja atividade jurisdicional, por
isso mesmo, em momento algum, ficará bloqueada pela existência da ora questionada declaração
incidental de inconstitucionalidade.
 
Os aspectos que venho ressaltar foram rigorosamente expostos por PAULO JOSÉ LEITE FARIAS ("Ação
Civil Pública e Controle de Constitucionalidade", in  Caderno "Direito e Justiça", Correio Braziliense,
edição de 02/10/2000, p. 3):
 

" Na ação civil pública, o objeto principal, conforme já ressaltado, é o interesse
público, enquanto que, na ação direta de inconstitucionalidade, o objeto principal
e único é a declaração de inconstitucionalidade com força de coisa julgada
material e com eficácia erga omnes.
 
Na ação civil pública, a inconstitucionalidade é invocada como fundamento, como
causa de pedir, constituindo questão prejudicial ao julgamento do mérito. Na ação
civil pública, a constitucionalidade é questão prévia (decidida antes do mérito da
ação principal) que influi (prejudica) na decisão sobre o pedido referente à tutela
do interesse público. É decidida incidenter tantum, como premissa necessária à
conclusão da parte dispositiva da sentença."
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Impõe-se relembrar, por necessário, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao decidir situação
análoga, admitiu a possibilidade de utilização da Ação Civil Pública como instrumento adequado e idôneo
de controle incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público,
mesmo quando contestados em face da Constituição da República, proclamando não se registrar, em tal
hipótese, situação configuradora de usurpação da competência daquela Corte Suprema (RTJ 184/408, Rel.
Min. ILMAR GALVÃO - Rcl 600/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA).
 
Ademais, as Ações Civis Públicas estão sujeitas a toda cadeia recursal prevista nas leis processuais, onde
se inclui o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, enquanto que as ações diretas são
julgadas em grau único de jurisdição.
 
Portanto, a decisão proferida na Ação Civil Pública no que se refere ao controle de constitucionalidade,
como qualquer ação, se submete, sempre, ao crivo do egrégio Supremo Tribunal, guardião final da
Constituição Federal.
 
 
  RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 27.990 MC/TO
 
O fundamento para se rechaçar a alegada prejudicial de mérito encontra suporte, também, na Reclamação
Constitucional RCL nº 27.990 ajuizada pelo requerido SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO
TOCANTINS - SINDEPOL/TO, cujo entendimento daquela Suprema Corte - no caso concreto - restou
assim delineado:
 

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo
Sindicato dos Delegados de Polícia do Tocantins - SINDEPOL/TO, na qual se
alega que o Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de
Palmas/TO teria usurpado a competência desta Suprema Corte, ao conceder
medida liminar em sede de ação civil pública, em cujo âmbito são impugnadas as
Leis nºs 2.851/2014, 2.853/2014 e 2.882/2014, todas do Estado do Tocantins,
contestadas em face de dispositivos da Constituição Federal, da Constituição
local e da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
 
Sustenta-se, na presente sede processual, que a alegada usurpação decorreria
do fato de que "(...) o pleito de inconstitucionalidade formulado pelo Estado do
Tocantins visou a atingir todo o escopo das r. Leis Estaduais, sendo, ao bem da
verdade, o pedido principal da ação civil pública, muito embora tenha sido
atribuído a esse pedido um caráter incidental".
 
Sendo esse o contexto, passo a examinar o pedido de medida liminar. E, ao
fazê-lo, assinalo que a decisão monocrática que motivou o ajuizamento da
presente reclamação consubstanciou resposta jurisdicional, dada em caráter de
"non plena cognitio", que acolheu pleito de suspensão cautelar de eficácia de
"todos os atos de implementação dos reajustes  remuneratórios" decorrentes
dos diplomas legislativos estaduais cuja inconstitucionalidade, porque arguida
"incidenter tantum", traduz, no contexto da causa em referência, típica questão
prejudicial, a revelar - é o que se dessume em juízo de estrita cognição - que a
demanda em referência veicula 02 (dois) pedidos distintos: um de caráter prévio
e incidental (questão prejudicial de constitucionalidade de determinadas leis
estaduais) e outro de natureza principal (que objetiva, uma vez previamente
declarada a inconstitucionalidade das leis estaduais mencionadas, a invalidação
dos atos administrativos de efetivação executiva e pagamento dos reajustes
remuneratórios fundados em tais diplomas legislativos).
 
Cabe reconhecer , por relevante, que, mesmo tratando-se de fiscalização
concreta de constitucionalidade, nada impedia a utilização, pelo Estado do
Tocantins, no caso ora em exame, da ação civil pública, eis que a controvérsia
pertinente à validade jurídico-constitucional dos diplomas legislativos estaduais
em referência foi suscitada, "incidenter tantum", como típica questão prejudicial,
necessária ao julgamento da causa principal, cujo objeto identifica-se com o
pedido de proibição da prática "dos atos de pagamento dos reajustes
remuneratórios" decorrentes da legislação mencionada.
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Não custa rememorar, neste ponto, que, se o ajuizamento da ação civil pública
visar não a apreciação da validade constitucional de lei em tese, mas objetivar,
como na espécie, o julgamento de uma específica e concreta relação jurídica, aí,
então, tornar-se-á lícito promover, incidentalmente, o controle difuso de
constitucionalidade de qualquer ato emanado do Poder Público, tal como tem
reconhecido a jurisprudência dos Tribunais, notadamente a desta Suprema Corte
(RTJ 97/1191 - RTJ 184/408 - RTJ 186/690 - RT 722/139 - Rcl 600/SP, Rel. Min.
NÉRI DA SILVEIRA - Rcl 611/PE, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), e enfatiza
autorizado magistério doutrinário (OSWALDO LUIZ PALU, "Controle de
Constitucionalidade - Conceitos, Sistemas e Efeitos", p. 273/283, item n. 9.14.4,
2ª ed., 2001, RT; HUGO NIGRO MAZZILLI, "O Inquérito Civil", p. 134, item n.
7, 2ª ed., 2000, Saraiva; ALEXANDRE DE MORAES, "Constituição do Brasil
Interpretada", p. 1.346/1.347 e 2.324/2.325, 2ª ed., 2003, Atlas, p. ex.):
 
"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE INCIDENTAL DE
CONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
- O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da
ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de
constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público,
mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que,
nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se
como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial,
indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina." (Rcl
1.733-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, "in" Informativo/STF nº 212)
 
Não vislumbro, desse modo, ao menos em juízo de estrita delibação,
plausibilidade jurídica na pretensão cautelar deduzida nesta ação reclamatória,
pois o comportamento processual do magistrado de primeira instância, que
parece revestir-se de legitimidade jurídica, teria configurado prática regular de
jurisdição.
 
É importante rememorar, neste ponto, que o deferimento da medida liminar,
resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e
Tribunais, somente se justificaria em face de situações que se ajustassem aos
seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica ("fumus
boni juris"), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil
reparação ("periculum in mora"), de outro.
 
Sem que concorram esses dois requisitos - que são necessários, essenciais e
cumulativos -, não se legitima a concessão da medida cautelar. Sendo assim, em
juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão
deduzida na presente sede processual, indefiro o pedido de medida cautelar.
 
2. Cite-se a parte beneficiária da decisão de que ora se reclama (Estado do
Tocantins), para, querendo, contestar a presente reclamação no prazo de 30
(trinta) dias (CPC , art. 989, III, c/c o art. 183). 
 
Publique-se.
 
Brasília, 14 de novembro de 2017.
 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator
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Segundo o Excelentíssimo Relator Ministro Celso de Mello, reconhece, por relevante, que, mesmo
tratando-se de fiscalização concreta de constitucionalidade,   NADA IMPEDE   A UTILIZAÇÃO, PELO
ESTADO DO TOCANTINS, NO CASO ORA EM EXAME, DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA , eis que a
controvérsia pertinente à validade jurídico-constitucional dos diplomas legislativos estaduais em referência
foi suscitada, " incidenter tantum ", como típica questão prejudicial, necessária ao julgamento da causa
principal, cujo objeto identifica-se com o pedido de proibição da prática " dos atos de pagamento dos
reajustes remuneratórios" decorrentes da legislação mencionada.
 
Rememora, ainda, o Excelentíssimo Relator Ministro Celso de Mello que se o ajuizamento da Ação Civil
Pública visar não a apreciação da validade constitucional de lei em tese, mas objetivar, como na espécie, o
julgamento de uma específica e concreta relação jurídica, aí, então, tornar-se-á lícito promover,
incidentalmente, o controle difuso de constitucionalidade de qualquer ato emanado do Poder Público.
 
No julgamento de mérito da referida Reclamação Constitucional RCL nº 27.990 MC/TO, datado de 12 de
abril de 2018, o Excelentíssimo Relator Ministro Celso de Mello assim dispôs:
 

"Em suma:   resulta claro , na espécie, que   inexiste usurpação da
competência desta Suprema Corte no caso ora em análise.
 
  Sendo assim, pelas razões expostas,   e acolhendo , ainda,   o parecer 
da douta Procuradoria-Geral da República,   nego seguimento à
presente reclamação (   CPC , art. 932, VIII,   c/c o   RISTF , art. 21, § 1º), 
 restando prejudicado , em consequência,   o exame do recurso de agravo
  interposto nesta sede processual."

 
Por fim, a Ação Civil Pública atua no plano dos fatos e litígios concretos, através, notadamente, das tutelas
condenatória, executiva e mandamental, que lhe assegurem eficácia prático-material.
 
A Ação Direta de Inconstitucionalidade, de natureza meramente declaratória, limita-se a suspender a
eficácia da lei ou ato normativo em tese.
 
Não se confundem, pois, a Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Ação Civil Pública, não ocorrendo, 
in casu, usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, pois, conforme transcrição alhures: 
"Em suma:   resulta claro , na espécie, que   inexiste usurpação da competência desta Suprema
Corte no caso ora em análise."
 
Rechaço, portanto, essa prejudicial.
 
 
  DIREITO ADQUIRIDO
 
Os requeridos SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO TOCANTINS e SINDICATO DOS
DELEGADOS DE POLÍCIA DO TOCANTINS - SINDEPOL/TO arguiram em preliminar o   
direito adquirido da categoria que representam, alegando que os servidores tiveram seu direito
adquirido desde a publicação da Lei n.º 2.851, no dia 09 de abril de 2014, mesmo que o termo inicial da
execução financeira da lei tenha ocorrido em data posterior, ou seja, no dia 02 de janeiro de 2015.
 
Sem razão.
 
Ressalta-se que o que se está a decidir nestes autos, diz respeito à ilegalidade ou não das Leis Estaduais
nº 2.851, 2.853 e 2.882, todas de 2014, 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), tendo, ainda,
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).
 
Logo, prematuro para se discorrer sobre o alegado direito adquirido.
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Não obstante, imperioso relembrar que não subsiste a arguição dos requeridos, pois pode o Estado alterar
legislativamente o regime jurídico de seus servidores, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem
como determinando reenquadramentos, transformações ou reclassificações, não havendo que se falar em
direito adquirido a regime jurídico.
 
Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que:
 

" Observadas as garantias constitucionais, a elaboração de novos planos de
carreira e a inovação no regime jurídico dos agentes administrativos estão
sujeitas à valoração de conveniência e oportunidade da Administração Pública,
não possuindo o Servidor, a ela estatutariamente vinculado, qualquer sorte de
direito adquirido a enquadramento diverso daquele determinado legalmente,
segundo os critérios discricionariamente normatizados". (RMS 27.329/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em
20/08/2009, DJe 14/09/2009).

 
Assim, verifica-se que não houve qualquer supressão da verba nos proventos dos substituídos, de modo
que inexiste a alegada ofensa a princípio constitucional, já que nenhum direito adquirido foi suprimido, ou
tampouco houve redução de vencimentos daqueles servidores.
 
Acerca do tema em referência, também o STF já decidiu:
 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. ALTERAÇÃO NA FORMA DE COMPOSIÇÃO SALARIAL.
LEI ESTADUAL N. 14.683/03. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de
que não há direito adquirido à regime jurídico - funcional pertinente à composição
dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem,
desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente
preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter
pecuniário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF. RE
602029, AgR, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em
02/02/2010).

 
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, trilha nesse mesmo sentido:
 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES ESTADUAIS.
APLICAÇÃO DE NOVA LEI. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME
JURÍDICO. EXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Desde que resguardada a
irredutibilidade de vencimentos, preservando-se o quantum remuneratório, pode
o Estado alterar legislativamente o regime jurídico de seus servidores,
extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinando
reenquadramentos. 2. In casu, inexiste a alegada ofensa a princípio
constitucional, pois nenhum direito adquirido foi suprimido, tampouco houve
redução de vencimentos dos servidores. 3. Recurso conhecido e não provido.
(AP 0005089-55.2015.827.0000, Rel. Juíza convocada CÉLIA REGINA, 1ª Turma
da 1ª Câmara Cível, julgado em 11/11/2015).

 
Logo, não possuindo o servidor estatutariamente vinculado, qualquer sorte de direito adquirido a
enquadramento diverso daquele determinado legalmente, rechaço essa preliminar.
 
Ademais, reconhecendo, como se requer, inconstitucionalidade do ato normativo, não há que se falar em
direito adquirido. Ora, para que um fato possa produzir a aquisição de um direito, necessita de quatro
requisitos: 1. que esteja completo; 2. que tenha surgido em tempo idôneo; 3. que a pessoa que o realiza
seja capaz; 4. que tenham sido observadas as formalidades prescritas na lei. Não sendo, portanto,
observado os requisitos legais e constitucionais para a celebração do ato, não há que se falar em direito
adquirido.
 
 
  IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIO
 

https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar
https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por  MANUEL DE FARIA REIS NETO , Matricula  291736
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 143f07761c 

Por fim, o requerido SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO TOCANTINS - SINDEPOL/TO
arguiu em preliminar a   irredutibilidade de subsídio com supedâneo no direito adquirido.
 
Sendo a irredutibilidade de subsídio corolário do direito adquirido, desnecessária digressões outras, motivo
pelo qual rejeito malsinada preliminar.
 
Superada estas barreiras de ordem processual, passo ao exame de mérito.
 
 
  MÉRITO
 
O Estado do Tocantins ajuizou a presente Ação Civil Pública em desfavor dos requeridos consubstanciada
na ilegalidade 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),
tendo, ainda, 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).
 
Antes de adentrarmos nas aduções do requerente, contestações, réplica e parecer Ministerial, faz-se
necessário organizar, prioritariamente, alguns pontos intrincados referente à   gênese  das Leis
Estaduais nº 2.851/2014 e 2.853/2014. Logo, se ausentes os elementos essenciais à sua validade, o
pedido deve ser deferido.
 
 
  MEDIDA PROVISÓRIA
 
A edição das Leis nº 2.851 e 2.853 possuem origem nas Medidas Provisórias nº 08 e 13, ambas de abril de
2014.
 
Dispõe o art. 27, § 3º da Constituição do Estado do Tocantins que 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. 

 
  RELEVÂNCIA E URGÊNCIA
 
Além da relevância, é necessário o requisito da urgência. Urgente é aquilo em que a abstenção levará a
um dano irreparável ou de difícil reparação, não podendo ser adiada.
 
O aumento de 106% nos subsídios dos servidores da categoria policial, em que pese não se estar aqui a
discutir se merecem ou não, não se revela nem nunca foi matéria de caráter de URGÊNCIA a se justificar
tal incremento salarial por meio de Medida Provisória, até porque, segundo a Confederação Brasileira de
Trabalhadores Policiais Civis, o Estado do Tocantins é o 5º que melhor remunera seus agentes de polícia:
 
https://flitparalisante.wordpress.com/2017/06/17/os-melhores-e-os-piores-salarios-do-brasil-pagos-a-um-policial-confira-tabela/

 
À época da edição das Medidas Provisórias pelo então Governador do Estado, em mandato tampão e em
indubitável interesse na reeleição que já se espreitava para outubro de 2014, mesmo frente a uma crise
que já assolava não só o Estado do Tocantins, mas toda a nação e o mundo, não encontram amparo
jurígeno para o aumento salarial de servidor público por meio da edição de MEDIDA PROVISÓRIA que
exige, concomitantemente, os requisitos da relevância e urgência.
 
Nesse sentido assevera Celso Antônio Bandeira de Mello (Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de
Direito Administrativo. 20ª edição. São Paulo-SP; Editora Malheiros; 2006; p. 118.):
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[...] mesmo que a palavra contenha em si algum teor de fluidez, qualquer pessoa
entenderá que só é urgente o que tem de ser enfrentado imediatamente, o que
não pode aguardar o decurso do tempo, caso contrário o benefício pretendido
inalcançável ou o dano que se quer evitar consumar-se-á ou, no mínimo existirão
sérios riscos de que sobrevenha efeitos desastrosos em caso de demora.

 
Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, os requisitos constitucionais
legitimadores da edição de medidas provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos indeterminados de
"relevância" e "urgência" (art. 62 da CF), apenas em caráter excepcional, se submetem ao crivo do Poder
Judiciário, por força da regra da separação de poderes (art. 2º da CF).
 

 (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.

 
Segundo o STF, a lei de conversão não convalida os vícios formais porventura existentes na medida
provisória, que poderão ser objeto de análise pelo Judiciário, no âmbito do controle de constitucionalidade.
 

[ADI 3.090 MC, rel. min.   Gilmar Mendes , j. 11-10-2006, P, DJ de 26-10-2007.]
ADI 3.330, rel. min.   Ayres Britto , j. 3-5-2012, P, DJE de 22-3-2013

 
A possibilidade de controle jurisdicional, mesmo sendo excepcional, apóia-se na necessidade de impedir
que o Governador do Estado, ao editar medidas provisórias, incida em excesso de poder ou em situação
de manifesto abuso institucional, pois o sistema de limitação de poderes não permite que práticas
governamentais abusivas venham a prevalecer sobre os postulados constitucionais que informam a
concepção democrática de Poder e de Estado, especialmente naquelas hipóteses em que se registrar o
exercício anômalo e arbitrário das funções estatais.
 
Conforme dito alhures, os pressupostos da urgência e da relevância,   embora conceitos jurídicos
relativamente indeterminados e fluidos , mesmo expondo-se, inicialmente, à avaliação discricionária do
Governador do Estado do Tocantins, estão sujeitos, ainda que excepcionalmente, ao controle do Poder
Judiciário porque compõem a própria estrutura constitucional que disciplina as medidas provisórias,
qualificando-se como requisitos legitimadores e juridicamente condicionantes do exercício, pelo chefe do
Poder Executivo, da competência normativa primária que lhe foi outorgada, extraordinariamente, pela CE.
 
A crescente apropriação institucional do poder de legislar, por parte dos sucessivos Governadores do
Estado do Tocantins, tem despertado graves preocupações de ordem jurídica, em razão do fato de a
utilização excessiva das medidas provisórias causarem profundas distorções que se projetam no plano das
relações políticas entre os Poderes Executivo e Legislativo.
 
Nada pode justificar a utilização abusiva de medidas provisórias sob pena de o Executivo, quando
ausentes razões constitucionais de urgência, necessidade e relevância material, investir-se, ilegitimamente,
na mais relevante função institucional que pertence à Assembleia Legislativa, vindo a converter-se, no
âmbito da comunidade estatal, em instância hegemônica de poder, afetando, desse modo, com grave
prejuízo para o regime das liberdades públicas e sérios reflexos sobre o sistema de checks and balances 
(Freios e Contrapesos), a relação de equilíbrio que necessariamente deve existir entre os Poderes
Estaduais.
 
Logo, cabe ao Poder Judiciário no desempenho das funções que lhe são inerentes, impedir que o exercício
compulsivo da competência extraordinária de editar medida provisória culmine por introduzir, no processo
institucional estadual, em matéria legislativa, verdadeiro cesarismo governamental, provocando, assim,
graves distorções no modelo político e gerando sérias disfunções comprometedoras da integridade do
princípio constitucional da separação de poderes ou, no caso,   de uma profunda animosidade, tendo
em vista que os Processos Legislativos nº 00122/2014 e 00127/2014 obtiveram trâmite naquela casa de
forma atípica, pois, num único dia, percorreu todas as comissões, Procuradoria, foi votado, sancionado e
publicado no Diário Oficial!
 
O que justifica a edição dessa espécie normativa, com força de lei em nosso direito constitucional, é a
existência de um estado de necessidade que impõe ao Poder Público a adoção imediata de providências,
de caráter legislativo, inalcançáveis, segundo as regras ordinárias de legiferação, em face do próprio 
periculum in mora que fatalmente decorreria do atraso na concretização da prestação legislativa.
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Não obstante, dissociável qualquer fundamento a justificar o incremento salarial dos servidores da
categoria de segurança pública nos moldes alinhavados pelo ex-Governador do Estado do Tocantins à
época, por meio de Medida Provisória.
 
 
  PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
 
Alega o autor Estado do Tocantins que as referidas Leis Estaduais 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 o inciso I, todos do art. 85 da Constituição Estadual, bem como o art. 167, incisos I e II, o §1º e incisos
I e II do art. 169, todos da Constituição Federal, que assim dispõem:
 

  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:
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.

 
Conforme bem asseverado pelo Estado do Tocantins, além de ser conduta vedada 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  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);
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Inconteste que a LDO nº 2.923 de 03/12/2014 para o exercício de 2015, não autorizou o realinhamento dos
subsídios estabelecidos nas Leis 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 nº 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. 

 
Além do que, os limites estipulados na LC nº 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.
 
A Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, visa controlar as referidas despesas e estabelece que se o ente
atingir o limite prudencial de 46,55%, ou seja, atingir a 95% do limite máximo que é de 49% é vedado ao
ente uma série de situações, dentre elas a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação da
remuneração a qualquer título, 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; 

 
São requisitos para a criação ou 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  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);
 

O art. 15 da LC n. 101/2000 é bastante categórico ao estabelecer que:
 

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.
[...]
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.
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§ 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.

 
Segundo informações da Secretaria de Planejamento, desde o último quadrimestre de 2014 o Estado do
Tocantins apresentou índice acima do limite prudencial, pois já havia alcançado o insustentável índice de
50,48%, o que por si só seria óbice à edição das referidas leis estaduais.
 
Esse Juízo não pode fechar os olhos à realidade financeira por que passa o Estado do Tocantins, sendo
certo que no ano de 2015 não possuía condições de absorver o impacto financeiro que sequer foi
planejado, crise essa que se repetiu nos anos de 2016 e 2017, cuja projeção financeira para o ano de 2017
alcançará o déficit de R$ 1.078.185.598,00.
 
Conforme bem asseverou o Estado do Tocantins em sede de impugnação à contestação - evento 62, as
concessões procedidas neste período já não respeitavam 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.
 
A LDO (Lei 2.923, de 3/12/2014) para 2015, não autorizou o realinhamento dos subsídios estabelecidos
nas Leis 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.
 
É certo que 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.
 
  E não foi qualquer aumento. Como demonstrado pela parte autora, o impacto anual projetado no
referido ato normativo, à época, era superior ao orçamento anual do Ministério Público do Estado
do Tocantins. O dobro dos orçamentos da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado .
 
 
  PROCESSO LEGISLATIVO
 
Em sua peça inaugural, o Estado do Tocantins traz à tona o desrespeito às normas do processo legislativo
constitucionalmente previsto que, fatalmente, acarretará a inconstitucionalidade formal da lei ou ato
normativo até então 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).
 
O processo legislativo está regulamentado no Regimento Interno da Casa Legislativa que se apresenta
como uma lei em sentido lato  que 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, cujos processos legislativos nº 00122/2014 e 00127/2014 passaram pelas seguintes fases
assim anotadas:
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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. 

 
Revela-se preocupante que 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.
 
Veja-se que o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das espécies normativas é um dogma
corolário à observância do princípio da legalidade consagrado constitucionalmente.
 
É com fulcro no inciso VII do § 1º do art. 132 do Regimento Interno do requerido Assembleia Legislativa,
que os requeridos insistem em convalidar a legalidade do procedimento legislativo:
 

  Art. 132. Quanto à natureza de sua tramitação, as proposições podem ser
urgentes, com prioridade ou ordinárias. 
§ 1°. Consideram-se urgentes as seguintes proposições: 
[...] 
  VII - de iniciativa do Governador, com solicitação de urgência;

 
Ressalto que o elemento   URGÊNCIA  a justificar incomum trâmite legislativo, por si só, ainda não se
revelou.
 
Maliciosamente, todos os requeridos em suas defesas enfrentam o contido no parágrafo único do art. 133,
do Regimento Interno da Casa Legislativa, onde expressamente dispõe que:
 

  Art. 133. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades
regimentais, a fim de que a proposição seja considerada, até sua decisão final.
  Parágrafo único  . Não se dispensam os seguintes requisitos:
I - publicação e distribuição, em avulsos, da proposição principal e, se houver,
das acessórias;
II - pareceres das Comissões ou de relator designado;
III - quórum para deliberação.
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Ora, mesmo nos casos de alegada urgência,   NÃO SE DISPENSAM  os requisitos de publicação e
distribuição, em avulsos, da proposição principal e, se houver, das acessórias; dos pareceres das
Comissões ou de relator designado, bem como quórum para deliberação.
 
O requerido SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS, de forma
dúbia, trouxe em sede de pedido de reconsideração - fl. 32 - evento 21, que o disposto no art. 135 do RI,
não se aplica ao requerimento de urgência para a votação do projeto, mas à dispensa das exigências,
interstícios ou formalidades regimentais.
 
O art. 135 da Seção I que trata da Urgência dispõe que:
 

Art. 135. O requerimento de   urgência  somente poderá ser submetido à
deliberação do Plenário se for apresentado por:
I - dois terços dos membros da Mesa, quando se tratar de matéria da
competência desta;
*II - um sexto dos Membros da Assembleia ou Líderes que representem este
número;
*Inciso II com redação determinada pela Resolução nº 230,de 22/05/2003.
III - dois terços dos membros da Comissão competente para opinar sobre o
mérito da proposição.
*Art. 136. Aprovado o requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão
na Sessão Ordinária subseqüente, ocupando o primeiro lugar na Ordem do Dia.
*Art. 136 com redação determinada pela Resolução nº 230, de 22/05/2003.
§ 1º. Se não houver parecer, as Comissões que deverão apreciar a matéria terão
o prazo de três dias para fazê-lo.
§ 2º. Findo o prazo concedido, a proposição será incluída na Ordem do Dia para
imediata discussão e votação, com ou sem parecer.
§ 3º. Na discussão e encaminhamento de votação, o autor, relator, líderes e os
oradores inscritos, no máximo de três, terão a metade do tempo das proposições
em regime de tramitação normal, guardada a proporcionalidade partidária ou de
blocos parlamentares.
§ 4º. Às proposições em regime de urgência não se admitem emendas em
plenário.

 
E mesmo assim afrontam a  boa-fé ao buscar induzir esse Juízo a erro, afirmando deliberadamente que o
disposto no art. 135 do RI   NÃO SE APLICA AO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA PARA A VOTAÇÃO
DO PROJETO, MAS À DISPENSA DAS EXIGÊNCIAS, INTERSTÍCIOS OU FORMALIDADES
REGIMENTAIS.
 
Indene de dúvidas que o Governador do Estado do Tocantins poderá solicitar   URGÊNCIA  para
apreciação de projeto de sua iniciativa (Art. 28, CE),   DESDE QUE , nos termos do art. 134 do RI, a
urgência tratar de matéria que envolva a defesa da sociedade democrática e das liberdades fundamentais;
tratar-se de providência para atender à calamidade pública; visar à prorrogação de prazos legais a se
findarem ou à adoção ou alteração de lei para aplicar-se em época certa e próxima; ou pretender-se a
apreciação da matéria na Sessão Ordinária subsequente:
 

Art. 134. A urgência poderá ser requerida quando: 
I - tratar-se de matéria que envolva a defesa da sociedade democrática e das
liberdades fundamentais; 
II - tratar-se de providência para atender à calamidade pública; 
III - visar à prorrogação de prazos legais a se findarem ou à adoção ou alteração
de lei para aplicar-se em época certa e próxima; 
IV - pretender-se a apreciação da matéria na Sessão Ordinária subsequente.

 
A justificativa de urgência que se extrai das Mensagens nº 21/2014 e 26/2014, publicadas no Diário da
Assembleia na data de 07 de abril de 2014, dizem respeito ao incremento salarial da categoria da polícia
civil, logo, ausentes quaisquer dos requisitos exigidos pelo art. 134 do Regimento Interno daquela Casa
Legislativa.
 
  AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AUTOS Nº
0003292-68.2016.827.2729
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Foi proposta nesta instância e em trâmite nesta Especializada a Ação Declaratória de Nulidade de Ato
Administrativo, que tem por objeto a declaração de ilegalidade do Decreto nº 5.193, publicado no Diário
Oficial do Estado nº 4.316.
 
Veja-se que este Decreto suspendeu os efeitos da Lei nº 2.851, de 9 de abril de 2014, até que sobrevenha
o pronunciamento judicial acerca de sua constitucionalidade e higidez, com efeitos a partir de 2 de janeiro
de 2015.
 
Na decisão interlocutória proferida no evento 02 daqueles autos, o Magistrado considerou que a medida
não encontrava vedação no art. 1º da Lei nº 9.494/97 , art. 1º da Lei nº 8.437/92 e art. 7º, §§ 2º e 5º da Lei
nº 12.016/2009 e que, sobre o prisma constitucional, um decreto não tem o condão de suspender a eficácia
de ato normativo hierarquicamente superior, como também não havia sido concedida medida cautelar de
suspensão da Lei nº 2.851/2014, nos autos da ADI nº 0001726-60.2015.827.0000. Foi, então, concedida a
antecipação da tutela, para o fim de suspender os efeitos do Decreto nº 5.193/2015, restabelecendo as
disposições da Lei nº 2.851/2014, com todos os efeitos decorrentes, em 04 de fevereiro de 2016.
 
No dia 15 de fevereiro de 2016, o Estado do Tocantins ajuizou pedido de Suspensão de Liminar (autos nº
0002197-42.2016.827.0000), perante a Presidência do Tribunal de Justiça que, constatando potencial
lesivo na decisão hostilizada, deferiu o pedido, restabelecendo os efeitos do Decreto Estadual nº
5.193/2015. Dessa decisão, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Tocantins (SINPOL) recorreu, por
meio de Agravo interno, que foi julgado em 1º de setembro de 2016, dando-se provimento, por maioria, a
fim de manter na íntegra a decisão proferida pelo magistrado de primeira instância.
 
Após pedido de reconsideração formulado pelo Estado do Tocantins na ação declaratória, em que alegou a
inexistência de recursos disponíveis para a concessão do aumento concedido pela Lei nº 2.851/2014,
sobreveio a decisão do evento 38, proferida em 18 de novembro de 2016, a qual determinou a intimação
do Chefe do Poder Executivo Estadual, para que, no prazo de dez dias, desse cumprimento integral à
decisão, sob pena de multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00
(cem mil reais) e apuração da prática de improbidade administrativa e infração político-administrativa.
 
Insta esclarecer, então, que o exame naquela instância superior se refere à alegada inconstitucionalidade
das Leis Estaduais nº 2.851/2014 e 2.853/2014 e, por arrastamento, da Lei nº 2.882/2014, ao passo que,
nesse Juízo de primeiro grau se discute a validade do decreto que sustou os efeitos daquela primeira lei.
 
 
  JULGAMENTO DA ADI Nº 0001726-60.2015.827.0000
 
Naquela decisão, restou firmado o entendimento de que a plausibilidade do direito está evidenciada na
possível afronta à exigência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções do
incremento das despesas com pessoal e acréscimos remuneratórios decorrentes das leis questionadas,
assim como autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a concessão de qualquer
vantagem ou aumento de remuneração, conforme o disposto no art. 85, § 1º, incisos I e II da Constituição
Estadual que assim preceitua:
 

"art. 85: As despesas com pessoal ativo e com o inativo do Estado e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar de
âmbito nacional. 
§ 1º.   A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração , a
criação de cargos, empregos e funções ou alteração da 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; 
  II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, 
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista."

 
Entendeu a douta Desembargadora que num juízo de cognição não exauriente, observa-se que as leis
afrontadas não cuidam de mera revisão geral, mas de efetivo e real aumento de subsídios de modo que a
elevação do gasto público inevitavelmente ocorrerá com a aplicação destas normas.
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A suposta ausência de prévia dotação orçamentária para suportar substancial aumento de despesa, pode
ensejar a inconstitucionalidade das normas editadas sem a observância de tal exigência, impondo a
declaração de nulidade dos atos normativos, caso tal premissa reste confirmada quando do julgamento
definitivo da demanda. Portanto, vislumbrou-se à época do ajuizamento desta ACP a presença do 
fumus boni iuris a ensejar o deferimento da medida pleiteada.
 
Assevera que a determinação de pagamento proferida na Ação Declaratória nº
0003292-68.2016.827.2729, ao final do exercício financeiro de 2016 e sem aparente previsibilidade
orçamentária, poderá acarretar grave prejuízo financeiro ao ente público, com o remanejamento de verba
orçamentária de outras ações igualmente prioritárias, podendo ocasionar transtornos ao atendimento de
outras demandas e serviços públicos, para custeio de vultosa despesa não prevista na Lei Orçamentária
Anual, ocasionando o desequilíbrio das contas do ente público que já se encontram deficitárias, segundo
se extrai dos autos.
 
A delicada situação financeira por que passa o Estado do Tocantins e a extrapolação dos limites de
despesa com pessoal, é fato amplamente anunciado em diversas demandas que tramitam por esta Corte,
situação que veio corroborada pelo OFÍCIO/SECAD/GASEC/Nº 302/2016 juntado aos autos, que aponta a
elevação do custo mensal da folha de pagamento da Secretaria de Segurança Pública em R$
12.534.780,23 (doze milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais e vinte e três
centavos), representando um aumento na ordem de 59,27 % naquela, e impactando a folha de pagamento
do Poder Executivo Estadual em 4,36 %, caso ocorra a implementação das leis indigitadas, restando,
portanto, deferida a liminar requestada para que se suspenda os efeitos daquela decisão.
 
A Excelentíssima Relatora trouxe em seu voto condutor, que o controle concentrado em sede de ação
direta no âmbito estadual, exige que o parâmetro invocado seja norma da Constituição do Estado, razão
pela qual não se revela possível realizar o exame de constitucionalidade tomando por base a alegada
violação aos art. 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, art. 73 da Lei Federal n.º 9.504/97 e art.
20, 21 e 22 da Lei Complementar Federal n.º 101/00:
 

  Resta o exame da presente demanda à luz do art. 85, § 1º, I e II, da
Constituição Estadual, norma que determina a exigência de prévia dotação
orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias,
para que possam ser concedidas vantagens ou aumento de remuneração
aos servidores públicos estaduais.
O que se põe em julgamento, portanto, não é a compatibilidade direta das
normas estaduais impugnadas com o texto constitucional; antes disso, é preciso
examinar detalhadamente a lei orçamentária e a lei de diretrizes orçamentárias
para saber se, nelas, havia previsão e autorização dos reajustes concedidos
pelas normas objeto desta ação direta, bem como se respeitaram à Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Como consequência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
temos que a verificação da inconstitucionalidade indireta, reflexa ou oblíqua - que
é, na realidade, hipótese de mera ilegalidade - escapa ao objeto do controle de
constitucionalidade. Destarte, se o fundamento de validade direto da norma
secundária não é a Constituição, e sim outra norma infraconstitucional, eventual
conflito consistirá em mera crise de legalidade, a ser resolvida mediante o
simples cotejo entre tais normas.
[...] não se cuida, aqui, de alegação de ofensa direta e objetiva ao texto
constitucional, pois as leis impugnadas, que concederam reajustes salariais, não
apresentam vício de iniciativa e a alegação isolada de ausência de autorização
na LDO e prévia dotação orçamentária, em desrespeito às limitações impostas
pela LRF, não são cabíveis de arguição através de ADI, onde se exerce o
controle concentrado e abstrato das normas em contraposição ao texto
Constitucional.
Nesse particular, o Supremo Tribunal Federal adota segura orientação "no
sentido da impossibilidade de controle abstrato de constitucionalidade da lei,
quando, para o deslinde da questão, se mostra indispensável o exame de matéria
de fato" (STF, ADI 1292-4/MT, Relator Ministro Ilmar Galvão).
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Por todo o exposto, reforço o entendimento, debatido e fundamentado ao longo
deste voto,    de que se mostra totalmente incabível o controle de
constitucionalidade concentrado e abstrato das Leis Estaduais n.º
2.851/2014 e n.º 2.853/2014, além do artigo 2º, da Lei Estadual n.º 2.882/2014
(por arrastamento), uma vez que não foi alegado vício de iniciativa, de
ordem formal, inexistindo possibilidade de exame de constitucionalidade de
ordem material baseado isoladamente na alegação de ausência de previsão na
LDO e dotação orçamentária prévia.
  De tal modo que, conforme asseverei, 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.
Diante do exposto,   NÃO CONHEÇO  da ação direta de inconstitucionalidade e,
consequentemente, revogo a cautelar concedida nestes autos.

 
O julgamento definitivo da referida ADIN, restou assim ementado:
 

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 exige o confronto com padrões normativos
estranhos ao texto constitucional, além da elucidação de fatos controvertidos.
Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida. (ARGINC
0001726-60.2015.827.0000, Rel. Desa. ÂNGELA PRUDENTE, Tribunal Pleno,
julgado em 06/07/2017).

 
Uma vez julgada a referida ADI onde se afirma que 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 exige o confronto com padrões normativos estranhos ao
texto constitucional, além da elucidação de fatos controvertidos, entendo plausível o ajuizamento da
presente Ação Civil Pública como competente meio para que se processe e julgue a legalidade ou não das
leis que ora se pretende combater.
 
Num juízo de cognição exauriente, observa-se que as leis afrontadas não cuidam de mera revisão geral,
mas de efetivo e real aumento de subsídios de modo que, a elevação do gasto público inevitavelmente
ocorrerá com a aplicação destas normas.
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A ausência de prévia dotação orçamentária para suportar substancial aumento de despesa enseja a
inconstitucionalidade das normas editadas, impondo a declaração de nulidade dos atos normativos.
 
  Passo às todas aduções das parte, mesmo sendo sobremaneira repetitivo, mas com a finalidade
não me omitir sobre os pontos alegados.
 
  ADUÇÕES DO REQUERENTE
 
  ITEM '1'
 
  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
Aduz o requerente que as referidas Leis Estaduais foram promulgadas 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.
 
Uma vez julgada a referida ADI Autos nº 0001726-60.2015.827.0000/TJTO, onde se afirma que 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 exige o confronto
com padrões normativos estranhos ao texto constitucional, além da elucidação de fatos controvertidos,
entendo pertinente debruçar-me nessa imposição legal.
 
A análise de controvérsia fática quanto à observância dos limites e parâmetros orçamentários, importa em
verdadeiro controle de    legalidade  e não de   constitucionalidade , conforme bem asseverou a
Excelentíssima Relatora na supracitada ADI.
 
A LRF determina a produção de estimativa de impacto orçamentário e financeiro como condição para
criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental da qual decorra aumento de despesa, e que
tais situações podem ocorrer em diferentes níveis de abrangência, a questão que se coloca é como os
órgãos governamentais devem comprovar o cumprimento da LRF e como os órgãos de fiscalização podem
verificar a observância dessa condição:
 

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;

 
A resposta mais natural, segundo o escólio de Weder de Oliveira, in Curso de Responsabilidade Fiscal -
Direito, Orçamento e Finanças Públicas - Volume I, Belo Horizonte: Fórum, 2013, é que em todo processo
decisório sobre criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental deve haver processo
administrativo específico do qual deverá constar a estimativa do impacto orçamentário-financeiro, com o
detalhamento das premissas e da metodologia de cálculo.
 
Inconteste que as referidas Leis Estaduais 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 o inciso I,
todos do art. 85 da Constituição Estadual, bem como o art. 167, incisos I e II, o §1º e incisos I e II do art.
169, ambos da Constituição Federal, que assim dispõem:
 

  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; 
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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:
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.

 
Conforme bem asseverado pelo Estado do Tocantins, além de ser conduta vedada 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  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);

 
É certo que a LDO nº 2.923 de 03/12/2014 para o exercício de 2015, não autorizou o realinhamento dos
subsídios estabelecidos nas Leis 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 nº 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. 

 
Além do que, os limites estipulados na LC nº 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.
A Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, visa controlar as referidas despesas e estabelece que se o ente
atingir o limite prudencial de 46,55%, ou seja, atingir a 95% do limite máximo que é de 49% é vedado ao
ente uma série de situações, dentre elas a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação da
remuneração a qualquer título, 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: 
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  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; 

 
O art. 15 da LC n. 101/2000 é bastante categórico ao estabelecer que:
 

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.
[...]
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.

 
Segundo informações da Secretaria de Planejamento, desde o último quadrimestre de 2014 o Estado do
Tocantins apresentou índice acima do limite prudencial, pois já havia alcançado o insustentável índice de
50,48%, o que por si só seria óbice à edição das referidas leis estaduais.
 
Esse Juízo não pode fechar os olhos à realidade financeira por que passa o Estado do Tocantins, sendo
certo que no ano de 2015 não possuía condições de absorver o impacto financeiro que sequer foi
planejado, crise essa que se repetiu nos anos de 2016 e 2017, cuja projeção financeira para o ano de 2017
alcançará o déficit de R$ 1.078.185.598,00.
 
Conforme bem protestou o Estado do Tocantins em sede de impugnação à contestação - evento 62, as
concessões procedidas neste período já não respeitavam 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.
 
A LDO (Lei 2.923, de 3/12/2014) para 2015, não autorizou o realinhamento dos subsídios estabelecidos
nas Leis 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.

 
Ademais, segundo a dicção dos §§ 1º e 2º do art. 17 da LRF, consideram-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, sendo que   os
atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o art. 17, deverão ser instruídos com a
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
 
Logo, para efeito do atendimento do § 1º do art. 17, 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.
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É certo que 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.
 
No que se refere aos atos normativos, os projetos de lei e as medidas provisórias devem estar
acompanhados da estimativa do impacto orçamentário-financeiro.
 
Essas informações deveriam constar das exposições de motivos das medidas provisórias.
 
Forçoso concordar com o Estado do Tocantins de que nunca houve previsão no orçamento para pagar o
reajuste da Polícia Civil, repisando mais uma vez que os atos que criarem ou aumentarem despesa de que
trata o art. 17, deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16   e demonstrar a
origem dos recursos para seu custeio.
 
  ITEM '2'
 
  IMPACTO ANUAL
 
O Estado do Tocantins se refere que as duas Leis nº 2.851 e 2.853 elevarão as despesas mensais do
Estado com a folha em R$ 16.419.437,52 que resultará num impacto de R$ 218.871.102,13 anualmente,
além do retroativo a ser liquidado pelo Estado correspondente a R$ 301.430.210,83.
 
O que até então já se apurou nesta sentença, é que o processo legislativo, desde a criação da medida
provisória, não atendeu preceitos basilares de sua constituição e validade, restando prematuro, nesta fase,
adentrarmos sobre o impacto que as duas Leis poderão acarretar nas despesas do Estado do Tocantins, o
que será melhor dirimido adiante.
 
  ITEM '3'
 
  AUMENTO REMUNERATÓRIO. LRF. INOBSERVÂNCIA
 
O requerente aduziu que a concessão do aumento remuneratório de 106% para os cargos da Polícia Civil
procedida no período de Abril de 2014, já não respeitava o regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
 
Veja-se que os limites estipulados na LC nº 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.
 
A Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, visa controlar as referidas despesas e estabelece que se o ente
atingir o limite prudencial de 46,55%, ou seja, atingir a 95% do limite máximo que é de 49% é vedado ao
ente uma série de situações, dentre elas a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação da
remuneração a qualquer título, 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; 

 
O art. 15 da LC n. 101/2000 é bastante categórico ao estabelecer que:
 

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.
[...]
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.
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§ 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.

 
Segundo informações da Secretaria de Planejamento, desde o último quadrimestre de 2014 o Estado do
Tocantins apresentou índice acima do limite prudencial, pois já havia alcançado o insustentável índice de
50,48%, o que por si só seria óbice à edição das referidas leis estaduais.
 
Importa anotar que a vedação estabelecida pela LC nº 101/00, para a realização ou edição de ato ordinário
que importe em aumento com despesa de pessoal, quando esta ultrapassa o limite prudencial estabelecido
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).
 
Não é demais rememorar que a Lei Complementar nº 101/2000 em seu art. 22, visando controlar as
referidas despesas, estabeleceu que se o ente atingir o limite prudencial (46,55%), ou seja, atingir a 95%
do limite máximo que é de 49% é vedado ao ente uma série de situações, senão vejamos:
 

  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; 

 
Observo que no primeiro quadrimestre de 2014, à época da edição da medida provisória, 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 48,74%.
 
Extrai-se do demonstrativo consolidado acostado aos autos pelo Estado do Tocantins - RELT29 - evento
01, que o limite prudencial máximo de 46,55%, desde janeiro de 2010 até dezembro de 2016, nunca foi
alcançado.
 
Destaca-se que no período da medida provisória e da transformação das Leis nº 2.851 e 2.853/2014 (Abril
de 2014), o Estado do Tocantins havia extrapolado o limite máximo prudencial estipulado na LC 101/2000,
fechando o quadrimestre em 48,74%, óbice intransponível para que fossem editadas referidas leis.
 
Chama a atenção, ainda, o fato de que nos quadrimestres seguintes, o Estado do Tocantins ao invés de
rever ignominiosa situação, foi é aumentar de forma irresponsável para 50,48% e sucessivamente até
52,66% no quadrimestre de mai/2015 a abr 2016, o que revela a necessidade da instauração de
Procedimento Investigativo pelo Ministério Público na apuração de evidente ato de improbidade
administrativa.
 
É certo que 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); 

https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar
https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por  MANUEL DE FARIA REIS NETO , Matricula  291736
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 143f07761c 

3) Comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo  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);

 
E que, segundo consta, nenhum destes requisitos foram cumpridos, transcendendo o que restou insculpido
no art. 15 da LC 101/2000: "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."
 
Sendo certo reconhecer que além das ilegalidades perpetradas na elaboração das referidas Leis, o Estado
do Tocantins não detinha à época condições financeiras para absolver tal incremento, como não teve em
2015, 2016 e 2017, pois, segundo vocifera, o déficit no ano de 2017 poderá ultrapassar um bilhão de reais.
 
  ITEM '4'
 
  PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO FISCAL
 
Conta o requerente que o princípio do equilíbrio fiscal não foi observado, 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.
 
O princípio do equilíbrio fiscal recomenda que, para toda despesa, haja uma receita a financiá-la, a fim de
evitar o surgimento de déficits orçamentários crescentes ou descontrolados que possam prejudicar as
contas públicas presentes e futuras.
 
Representa a verdadeira estabilidade financeira e é um dos pilares do crescimento sustentado do Estado,
a fim de permitir a realização das suas finalidades essenciais: entregar à coletividade os bens e serviços
necessários à realização do bem comum, tais como educação, saúde, segurança pública, saneamento
básico, moradia digna, dentre outros.
 
Embora a Constituição Federal de 1988 já não apresente esse princípio de forma expressa, tal como havia
na Carta de 1967 (art. 66, § 3º), o equilíbrio fiscal é consagrado no novo § 17 do artigo 166, introduzido
pela Emenda Constitucional nº 86/2015 (Emenda do Orçamento Impositivo), que impõe o
contingenciamento nos pagamentos das emendas parlamentares caso seja verificado que a reestimativa
da receita e da despesa possa resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei
de diretrizes orçamentárias.
 
Além disso, a Constituição, no seu artigo 163, atribui à lei complementar dispor sobre as finanças públicas,
o que é feito através da Lei de Responsabilidade Fiscal.
 
Nesta linha, a previsão legal expressa do equilíbrio fiscal na LRF encontra-se no seu § 1º do art. 1º, que
estabelece a ação planejada e transparente para a prevenção de riscos e a correção de desvios capazes
de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e
despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas
com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito,
inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
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Com igual sentido, o art. 4º, inciso I, alínea a  da mesma LRF, determina que a lei de diretrizes
orçamentárias disponha sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, e o § 1º deste mesmo dispositivo
determina a elaboração de um "Anexo de Metas Fiscais", que integrará o projeto de lei de diretrizes
orçamentárias, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a
receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se
referirem e para os dois seguintes.
 
Nele, deverão estar contidos, dentre outros aspectos, a avaliação do cumprimento das metas relativas ao
ano anterior; demonstrativo das metas anuais, (instruído com memória e metodologia de cálculo que
justifiquem os resultados pretendidos), comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e
evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.
 
Razão assiste ao requerente ao afirmar que as duas Leis elevarão as despesas mensais do Estado com a
folha de pagamento, que resultará num impacto de R$ 218.871.102,13 anualmente, além do eventual
retroativo a ser liquidado pelo Estado correspondente a R$ 301.430.210,83.
 
Ademais, a concessão deste aumento remuneratório de 106% para os cargos da Polícia Civil procedida em
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 (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, além de desrespeitar os arts. 82 e 85 da Constituição
Estadual de 1989.
 
O   princípio do equilíbrio fiscal e as metas de resultado não significam apenas postulados de
ordem econômica ou contábil , que apresentam parâmetros financeiros ideais a serem implementados
pelos governos, muito mais do que isto, decorrem de normas jurídicas previstas na Constituição e na Lei de
Responsabilidade Fiscal, fixados anualmente nas leis de diretrizes orçamentárias, as quais, afinal, são leis
em sentido estrito e precisam ser cumpridas.
 
  ITEM '5'
 
  ADI
 
Relata que diante deste cenário, o Governo do Estado do Tocantins, 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.
 
Naquela decisão, restou firmado o entendimento de que 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 daquela Corte, logo, o objeto de controle daquela 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.
 
Desta forma, 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.
 
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 exige o
confronto com padrões normativos estranhos ao texto constitucional, além da elucidação de fatos
controvertidos, motivo pelo qual aquela demanda não foi conhecida.
 
  ITEM '6'
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  LEI X DECRETO
 
O Estado do Tocantins relata sobre a existência de ordem na Ação Judicial nº 0003292-68.2016.827.2729
de autoria do SINPOL, que pede a implantação deste aumento, agravando ainda mais o cenário
fiscal/financeiro deficitário do Estado e que tramita, também, a Ação Judicial 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.
 
  AUTOS Nº 0003292-68.2016.827.2729
 
Trata-se de Ação Declaratória e Obrigação de Fazer, formulada pelo SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS
DO ESTADO DO TOCANTINS em face do ESTADO DO TOCANTINS, objetivando, em sede de
antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos do Decreto nº 5.193/2015, com o restabelecimento das
disposições contidas na Lei nº 2.851/2014, com o imediato cumprimento dos subsídios constantes nas
tabelas anexas.
 
Foi proposta nesta instância e em trâmite nesta Especializada a referida ação, que tem por objeto a
declaração de ilegalidade do Decreto nº 5.193, publicado no Diário Oficial do Estado nº 4.316.
 
Veja-se que este Decreto suspendeu os efeitos da Lei nº 2.851, de 09 de abril de 2014, até que
sobrevenha o pronunciamento judicial acerca de sua constitucionalidade e higidez, com efeitos a partir de 2
de janeiro de 2015.
 
Na decisão interlocutória proferida no evento 02 daqueles autos, o Magistrado considerou que a medida
não encontrava vedação no art. 1º da Lei nº 9.494/97, art. 1º da Lei nº 8.437/92 e art. 7º, §§ 2º e 5º da Lei
nº 12.016/2009 e que, sobre o prisma constitucional, um   DECRETO  não tem o condão de suspender a
eficácia de ato normativo hierarquicamente superior, como também não havia sido concedida medida
cautelar de suspensão da Lei nº 2.851/2014, nos autos da ADI nº 0001726-60.2015.827.0000. Foi, então,
concedida a antecipação da tutela, para o fim de suspender os efeitos do Decreto nº 5.193/2015,
restabelecendo as disposições da Lei nº 2.851/2014, com todos os efeitos decorrentes, em 04 de fevereiro
de 2016.
 
No dia 15 de fevereiro de 2016, o Estado do Tocantins ajuizou pedido de Suspensão de Liminar (autos nº
0002197-42.2016.827.0000), perante a Presidência do Tribunal de Justiça que, constatando potencial
lesivo na decisão hostilizada, deferiu o pedido, restabelecendo os efeitos do Decreto Estadual nº
5.193/2015.
 
Dessa decisão, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Tocantins (SINPOL) recorreu, por meio de
Agravo interno, que foi julgado em 1º de setembro de 2016, dando-se provimento, por maioria, a fim de
manter na íntegra a decisão proferida pelo magistrado de primeira instância.
 
Insta esclarecer, então, que o exame naquela instância superior se refere à alegada inconstitucionalidade
das Leis Estaduais nº 2.851/2014 e 2.853/2014 e, por arrastamento, da Lei nº 2.882/2014, ao passo que,
nesse Juízo de primeiro grau se discute a validade do decreto que sustou os efeitos daquela primeira lei.
 
Repiso que um   DECRETO  não tem o condão de suspender a eficácia de ato normativo
hierarquicamente superior, logo, à época, vigia ainda os efeitos das Leis nº 2.851/2014 e 2.853/2014 até
sobrevir decisão constante do evento 72, dos referidos autos, que, por força da decisão proferida nestes
autos da Ação Civil Pública, os efeitos das referidas leis foram suspensos até decisão definitiva nesses
autos.
 
  AUTOS Nº 0037974-49.2016.827.2729
 
Trata-se de Ação Declaratória e Obrigação de Fazer, formulada pelo SINDICATO DOS DELEGADOS DE
POLICIA DO ESTADO DO TOCANTINS - SINDEPOL/TO em face do ESTADO DO TOCANTINS,
objetivando, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos do Decreto nº 5.194/2015, com o
restabelecimento das disposições contidas na Lei nº 2.853/2014, com o imediato cumprimento dos
subsídios constantes nas tabelas anexas.
 
Referida ação possui idêntico teor daquela ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Civis, pois buscam, no
mérito, anular o Decreto nº 5.194/2015 que suspendeu os efeitos da Lei nº 2.853/2014.
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Conforme dito alhures, um Decreto não tem o condão de suspender a eficácia de ato normativo
hierarquicamente superior, logo, à época, vigia ainda os efeitos das Leis nº 2.851/2014 e 2.853/2014 até
sobrevir decisão constante do evento 22, dos referidos autos, que, por força da decisão proferida nestes
autos da Ação Civil Pública, os efeitos das referidas leis foram suspensos até decisão definitiva nesses
autos.
 
Desta forma, entendo desnecessárias digressões a respeito, tendo em vista que ambos os processos
encontram-se suspensos até decisão definitiva nestes autos, observando, desde logo, que em caso de
procedência dos pedidos formulados nesta Ação Civil Pública, referidas demandas perderão o objeto.
 
  ITENS '7 e 8'
 
  INCREMENTO NO ORÇAMENTO. CONCURSO PÚBLICO
 
Justifica-se o Estado do Tocantins que o incremento no orçamento da Secretaria de Segurança Pública de
2014 para 2015 em mais de R$ 100.000.000,00 (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 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.
 
O Sindicato dos Policiais Civis rechaça tal afirmação - evento 21, alegando que do total da previsão de
despesas na Segurança Pública para o exercício de 2014 (R$ 256.501.075,00), o valor de R$
200.828.447,00 foi destinado para despesa com pessoal e que já em 2015 (ano do início de eficácia
financeira da Lei nº 2.851/2014), do total de despesa na Segurança Pública (R$ 362.955.595,00), o valor
de R$ 312.914.033,00 foi destinado para despesa com pessoal, ou seja, um salto de R$ 112.085.586,00
somente para despesa com pessoal.
 
Aduz que o impacto salarial anual com a absorção dos   novos concursados , num total de 377
servidores, seria de   R$ 52.287.139,48 .
 
Em relação a todos os servidores já existentes nos quadros da Polícia Civil, o impacto anual com o
incremento das novas tabelas remuneratórias de 2015 totaliza R$   53.039.868,76 .
 
O impacto total com a implementação das tabelas constantes nas Leis 2.851 e 2.853, já com os novos
concursados, para o exercício de 2015, totaliza   R$ 105.327.008,24 , ou seja, inequívoco que houve
previsão orçamentária para implementação não só da lei 2.851/2014, mas também da Lei 2.853/2014, visto
que o valor com pessoal, constante na Lei orçamentária de 2015, foi previsto o total de R$ 312.914.033,00,
tendo um salto de   R$ 112.085.586,00  para despesa com pessoal, comparados com o exercício de
2014.
 
E arremata afirmando que do valor total previsto na Lei Orçamentária de 2015, ou seja, R$ 312.914.033,00,
o valor de R$ 103.885.716,00 não foram utilizados pela Secretaria de Segurança Pública por dois motivos:
1º) Não foram concedidos os valores constantes na primeira tabela das Leis nº 2.851/2014 e 2.853/2014,
visto que se encontrava suspensos pelos Decretos nº 5.193 e 5.194; e 2º) Os novos concursados não
forma empossados, o que ocorreu somente no ano de 2017.
 
Em que pesem os judiciosos argumentos do Sindicato dos Policiais Civis ao revelar a tentativa do Estado
do Tocantins que buscou desvirtuar o incremento na Lei Orçamentária de 2015, sob o pálio de que tal
acréscimo se deu em razão do grande concurso público, é certo que o total da implementação do reajuste
é de mais de duzentos milhões de reais.
 
Ademais, o fato do Estado ter deixado de nomear os concursado não implica dizer que aquela previsão
não estava destinada à essa despesa já que, por óbvio,  estando o Estado no limite prudencial, deve deixar
de nomear servidores concursados.
 
Não é demais rememorar que a crescente apropriação institucional do poder de legislar, por parte dos
sucessivos Governadores do Estado do Tocantins, tem despertado graves preocupações de ordem
jurídica, em razão do fato de a utilização excessiva das medidas provisórias causarem profundas
distorções que se projetam no plano das relações políticas entre os Poderes Executivo e Legislativo.
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Nada pode justificar a utilização abusiva de medidas provisórias sob pena de o Executivo, quando
ausentes razões constitucionais de urgência, necessidade e relevância material, investir-se, ilegitimamente,
na mais relevante função institucional que pertence à Assembleia Legislativa, vindo a converter-se, no
âmbito da comunidade estatal, em instância hegemônica de poder, afetando, desse modo, com grave
prejuízo para o regime das liberdades públicas e sérios reflexos sobre o sistema de checks and balances 
(Freios e Contrapesos), a relação de equilíbrio que necessariamente deve existir entre os Poderes
Estaduais.
 
Logo, cabe ao Poder Judiciário no desempenho das funções que lhe são inerentes, impedir que o exercício
compulsivo da competência extraordinária de editar medida provisória culmine por introduzir, no processo
institucional estadual, em matéria legislativa, verdadeiro cesarismo governamental, provocando, assim,
graves distorções no modelo político e gerando sérias disfunções comprometedoras da integridade do
princípio constitucional da separação de poderes ou, no caso, de uma profunda animosidade,   tendo em
vista que os Processos Legislativos nº 00122/2014 e 00127/2014 obtiveram trâmite naquela casa de
forma atípica, pois, num único dia, percorreu todas as comissões, Procuradoria, foi votado,
sancionado e publicado no Diário Oficial!
 
O que justifica a edição dessa espécie normativa, com força de lei em nosso direito constitucional, é a
existência de um estado de necessidade que impõe ao Poder Público a adoção imediata de providências,
de caráter legislativo, inalcançáveis, segundo as regras ordinárias de legiferação, em face do próprio 
periculum in mora que fatalmente decorreria do atraso na concretização da prestação legislativa.
 
Não obstante, dissociável qualquer fundamento a justificar o incremento salarial dos servidores da
categoria de segurança pública nos moldes alinhavados pelo Governador do Estado do Tocantins à época,
por meio de Medida Provisória.
 
Ademais, as referidas Leis Estaduais 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 o inciso I,
todos do art. 85 da Constituição Estadual, bem como o art. 167, incisos I e II, o §1º e incisos I e II do art.
169, ambos da Constituição Federal.
 
Inconteste que a LDO nº 2.923 de 03/12/2014 para o exercício de 2015, não autorizou o realinhamento dos
subsídios estabelecidos nas Leis 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 nº 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. 

 
Além do que, os limites estipulados na LC nº 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.
 
A Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, visa controlar as referidas despesas e estabelece que se o ente
atingir o limite prudencial de 46,55%, ou seja, atingir a 95% do limite máximo que é de 49% é vedado ao
ente uma série de situações, dentre elas a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação da
remuneração a qualquer título, 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; 

 
São requisitos para a criação ou aumento de gastos com pessoal:
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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  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);

 
O art. 15 da LC n. 101/2000 é bastante categórico ao estabelecer que:
 

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.
[...]
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.

 
  Segundo informações da Secretaria de Planejamento trazidas pelo autor - eventos 01 e 63, desde
o último quadrimestre de 2014 o Estado do Tocantins apresentou índices acima do limite
prudencial, pois já havia alcançado o insustentável indicador de 50,48%, o que por si só seria óbice
à edição das referidas leis estaduais.
 
Conforme bem asseverou o Estado do Tocantins em sede de impugnação à contestação - evento 62, as
concessões procedidas neste período já não respeitavam 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, o que por si só dispensa digressões
sobre a previsão ou não dos valores na Lei Orçamentária de 2015.
 
É certo que 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.
 
  ITEM '9'
 
  DISCREPÂNCIA REMUNERATÓRIA
 
O requerente afirma a existência de discrepância remuneratória entre o cargo de Delegado Estadual e a
Magistratura Federal, inclusive superior ao dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e que num cenário
comparativo, indeclinável qualquer argumento a justificar, pois em nenhum aspecto é possível se comparar
a complexidade e responsabilidade dos cargos.
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É certo que a constituição Federal em seu § 1º do art. 39 determina a instituição de um Conselho de
Política de Administração e Remuneração de Pessoal pelos respectivos Poderes, com idêntica previsão do
art. 11, §1º, da CE/89, assim dispondo:
 

  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;
  III - as peculiaridades dos cargos. 

 
Tarefa difícil saber qual valor mais justo do subsídio de cada categoria. Não cabe a este magistrado, e sim
aos Poderes Executivo e Legislativo a discricionariedade de indicar (logicamente respeitadas as normas de
responsabilidade fiscal) o valor de cada vencimento.
 
Entretanto, algumas desproporcionalidades salta aos olhos.
 
A diferença entre os cargos de Motorista - ANEXO I da LEI 2.851/2014 e Perito Oficial - ANEXO I da LEI
2.887/2014, a partir de 02 de janeiro de 2018, em sua complexidade e responsabilidade, é desproporcional,
contudo, idênticas remunerações:
 
Padrão I - Referência A   R$ 11.273,19  e, Padrão III - Referência L   R$ 20.245,01  (Motorista); e
Padrão I - Referência A   R$ 11.133,31  e, Padrão CE - Referência L   R$ 20.993,50 (Perito Oficial)
 
A indagação formulada pelo Estado do Tocantins em sua inicial - fl. 18 merece transcrição:
 

"O que dizer a um médico perito (Perito Oficial) para justificar que sua tabela
remuneratória passará a ser igual ao do motorista policial?"

 
  ITEM '10'
 
  DÉFICIT   ORÇAMENTÁRIO
 
O Estado do Tocantins alega que à época da edição das referidas Leis, já não detinha condições
financeiras para absorver o impacto orçamentário, bem como não teve em 2015, 2016 e não tem, em
absoluto, no presente exercício financeiro e, pelas projeções da SEPLAG, o déficit orçamentário e
financeiro para 2017 alcançará a insustentável cifra de R$ 1.078.185.598,00.
 
Analisando todo o imbróglio desta demanda, percebe-se claramente os inúmeros abusos perpetrado pelos
ex-Governadores do Estado do Tocantins, revelando verdadeira mazela com o trato da Coisa Pública,
prejudicando sobremaneira os jurisdicionados.
 
Os líderes do Executivo não economizam em promessas falaciosas impossíveis de serem atendidas, talvez
por interesses pessoais na perpetuação do poder, e mesmo assim tendo os agraciados com aquela
benesse, conhecimento da situação alarmante com que passava e continua a passar não só o Estado do
Tocantins, mas o próprio mundo, insistem em dar ares de legalidade para o absurdo legislativo então
perpetrado pelo Ex-Governador Sandoval Lôbo Cardoso e toda a Casa Legislativa.
 
Percebe-se, ainda, a insistência dos Sindicatos requeridos em denunciar que da mesma forma com que
foram editadas as leis de seus interesses, o foi a da   Defensoria Pública  (Lei nº 2.852/2014) que, em
detrimento dela, o Estado do Tocantins não se opôs.
 
Ora, por duas oportunidades esse Juízo já determinou a expedição de Ofício ao Procurador-Geral de
Justiça no intuito de que se apure eventual prática de ato de Improbidade Administrativa, da mesma forma
que se irá determinar nestes autos, abarcando todas as Leis que se processaram de forma contrária a
legislação pertinente, até porque, justificar um erro é errar outra vez.
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As condições financeiras do Estado do Tocantins à época revelam situação alarmante, pois é notório que
já no final do ano de 2014 o salário de dezembro não foi pago pelo então Governador Sandoval, sendo
lançado para 2015 que, desta forma, perfizeram 14 (quatorze) folhas para serem pagas, além de despesas
da folha de 2014 não realizadas, lançadas para 2015.
 
Em razão das medidas adotadas pelo Estado do Tocantins no início de 2015, é cediço que grande parte
daquele orçamento não foi executado, e que houve o remanejamento de parte do orçamento da Secretaria
de Segurança Pública para outras Secretarias que não tinham previsão para liquidar a folha até Dezembro
de 2015.
 
Conforme asseverou o Estado do Tocantins, não se nega que, diante dos atos adotados pelo Estado do
Tocantins que evitaram a implementação de gastos permanentes na ordem de R$ 174.069.483,19, sendo
esta uma despesa absolutamente inadequada para o momento de crise fiscal que se vive, sem nenhuma
disponibilidade financeira para tal elevação de gastos e havendo um orçamento deficitário, tanto para a
Secretaria de Segurança quanto para as demais pastas, para suprir a necessidade de orçamento noutras
fontes de despesas houve o remanejamento de R$ 103.885.716,00.
 
Pelo Balanço Geral Consolidado de 2015, o Estado fechou o exercício com o déficit orçamentário de R$
-182.870.987,82 - fl. 04 - REL INF7 - evento 63.
 
Relativamente ao reajuste, rememora-se que por meio da Lei Estadual nº   2.851/2014 , que alterou a
tabela de subsídios 2, 2-A, 3 e 3-A do Anexo II da Lei nº 1.545, de 30/12/2004, o total de 1.215 (mil
duzentos e quinze) servidores foram beneficiados com um aumento na remuneração que causará uma
elevação na folha no importe de R$ 2.521.484,70 mensalmente, o que totaliza um impacto de R$
33.619.711,95 por ano.
 
Já através da Lei Estadual nº   2.853/2014  (Altera a tabela de subsídio do cargo de Delegado de Polícia
Civil), já alterada pela Lei Estadual nº   2.882/2014  (Revisão Geral Anual para os Delegados da Polícia
Civil do Estado do Tocantins), beneficiará 131 (cento e trinta e um) servidores, causando um aumento de
despesa permanente com pessoal no valor mensal de R$ 1.592.280,45, que resultará num impacto de R$
21.230.352,92 anualmente, totalizando um impacto orçamentário na ordem de R$ 54.850.064,87.
 
Assim sendo, 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.
 
  ITEM '11'
 
  PROCESSOS LEGISLATIVOS
 
Por fim, o Estado do Tocantins afirma que os Processos Legislativos nº 00122/2014 e 00127/2014
obtiveram trâmite naquela casa de forma atípica, pois num único dia percorreu todas as comissões,
Procuradoria, foi votado, sancionado e publicado no Diário Oficial, afirmando que o desatendimento às
normas regimentais, no curso do processo legislativo, acarreta ilegalidade, pois as regras regimentais
possuem inegável caráter vinculante, restando claro o desrespeito à tramitação legislativa nos termos do
regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins.
 
O processo legislativo está regulamentado no Regimento Interno da Casa Legislativa que se apresenta
como uma lei em sentido lato  que 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, cujos processos legislativos nº 00122/2014 e 00127/2014 passaram pelas seguintes fases
assim anotadas:
 

  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; 
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  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. 

 
Revela-se preocupante que 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.
 
Veja-se que o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das espécies normativas é um dogma
corolário à observância do princípio da legalidade consagrado constitucionalmente.
 
É com fulcro no inciso VII do § 1º do art. 132 do Regimento Interno do requerido Assembleia Legislativa,
que os requeridos insistem em convalidar a legalidade do procedimento legislativo:
 

  Art. 132. Quanto à natureza de sua tramitação, as proposições podem ser
urgentes, com prioridade ou ordinárias. 
§ 1°. Consideram-se urgentes as seguintes proposições: 
[...] 
  VII - de iniciativa do Governador, com solicitação de urgência;

 
Ressalto que o elemento   URGÊNCIA  a justificar incomum trâmite legislativo, por si só, não se justifica.
 
Vejam-se o contido no parágrafo único do art. 133, do Regimento Interno da Casa Legislativa, onde
expressamente dispõe que:
 

  Art. 133. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades
regimentais, a fim de que a proposição seja considerada, até sua decisão final.
  Parágrafo único  . Não se dispensam os seguintes requisitos:
I - publicação e distribuição, em avulsos, da proposição principal e, se houver,
das acessórias;
II - pareceres das Comissões ou de relator designado;
III - quórum para deliberação.

 
Ora, mesmo nos casos de alegada urgência,   NÃO SE DISPENSAM  os requisitos de   publicação  e
  distribuição , em avulsos, da proposição principal e, se houver, das acessórias; dos   pareceres  das

Comissões ou de relator designado, bem como   quórum  para deliberação.
 
O requerido SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS, de forma
dúbia, trouxe em sede de pedido de reconsideração - fl. 32 - evento 21, que o disposto no art. 135 do RI
não se aplica ao requerimento de urgência para a votação do projeto, mas à dispensa das exigências,
interstícios ou formalidades regimentais.
 
O art. 135 da Seção I que trata da Urgência dispõe que:
 

https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar
https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por  MANUEL DE FARIA REIS NETO , Matricula  291736
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 143f07761c 

Art. 135. O requerimento de   urgência  somente poderá ser submetido à
deliberação do Plenário se for apresentado por:
I - dois terços dos membros da Mesa, quando se tratar de matéria da
competência desta;
*II - um sexto dos Membros da Assembleia ou Líderes que representem este
número;
*Inciso II com redação determinada pela Resolução nº 230,de 22/05/2003.
III - dois terços dos membros da Comissão competente para opinar sobre o
mérito da proposição.
*Art. 136. Aprovado o requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão
na Sessão Ordinária subseqüente, ocupando o primeiro lugar na Ordem do Dia.
*Art. 136 com redação determinada pela Resolução nº 230, de 22/05/2003.
§ 1º. Se não houver parecer, as Comissões que deverão apreciar a matéria terão
o prazo de três dias para fazê-lo.
§ 2º. Findo o prazo concedido, a proposição será incluída na Ordem do Dia para
imediata discussão e votação, com ou sem parecer.
§ 3º. Na discussão e encaminhamento de votação, o autor, relator, líderes e os
oradores inscritos, no máximo de três, terão a metade do tempo das proposições
em regime de tramitação normal, guardada a proporcionalidade partidária ou de
blocos parlamentares.
§ 4º. Às proposições em regime de urgência não se admitem emendas em
plenário.

 
E mesmo assim os requeridos afrontam a lealdade processual e a boa-fé ao buscar induzir esse Juízo a
erro, afirmando deliberadamente que o disposto no art. 135 do RI   NÃO SE APLICA AO
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA PARA A VOTAÇÃO DO PROJETO, MAS À DISPENSA DAS
EXIGÊNCIAS, INTERSTÍCIOS OU FORMALIDADES REGIMENTAIS.
 
Na linha desse entendimento, malsinado artigo deveria, então, ser revogado!
 
Indene de dúvidas que o Governador do Estado do Tocantins poderá solicitar   URGÊNCIA  para
apreciação de projeto de sua iniciativa (Art. 28, CE),   DESDE QUE , nos termos do art. 134 do RI, a
urgência tratar de matéria que envolva a   defesa da sociedade democrática  e das   liberdades
fundamentais; tratar-se de providência para atender à   calamidade pública ; visar à   prorrogação de
prazos legais a se findarem ou à adoção ou alteração de lei para aplicar-se em época certa e próxima; ou
pretender-se a apreciação da matéria na Sessão Ordinária subsequente:
 

Art. 134. A urgência poderá ser requerida quando: 
I - tratar-se de matéria que envolva a defesa da sociedade democrática e das
liberdades fundamentais; 
II - tratar-se de providência para atender à calamidade pública; 
III - visar à prorrogação de prazos legais a se findarem ou à adoção ou 
alteração de lei para aplicar-se em época certa e próxima; 
IV - pretender-se a apreciação da matéria na Sessão Ordinária subsequente.

 
A justificativa de urgência que se extrai das Mensagens nº 21/2014 e 26/2014, publicadas no Diário da
Assembleia na data de 07 de abril de 2014, dizem respeito ao incremento salarial da categoria da polícia
civil, logo, ausentes quaisquer dos requisitos exigidos pelo art. 134 do Regimento Interno daquela Casa
Legislativa.
 
  CONTESTAÇÃO. SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO TOCANTINS
 
  ITEM '1'
 
  PREVISÃO REAJUSTE. LEI ORÇAMENTÁRIA 2015
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Alega o requerido Sindicato dos Policiais Civis que o impacto total com a implementação das tabelas
constantes nas Leis nº 2.851 e 2.853, já com os novos concursados para o exercício de 2015, totaliza R$
105.327.008,24, ou seja, inequívoco que houve a previsão orçamentária para implementação não só da lei
2.851/2014, mas também da Lei 2.853/2014 (Delegados), visto que o valor com pessoal, constante na Lei
orçamentária de 2015, foi previsto o total de R$ 312.914.033,00, tendo um salto de R$ 112.085.586,00
para despesa com pessoal, comparados com o exercício de 2014, sendo que o valor de R$
103.885.716,00 não foi utilizado pela Secretaria de Segurança Pública por dois motivos: 1º) não foram
concedidos os valores constantes na primeira tabela das Leis nº 2.851/2014 e 2.853/2014, visto que se
encontravam suspensos pelos Decretos nº 5.193 e 5.194; e 2º) Os novos concursados não foram
empossados, o que ocorreu somente no ano corrente.
 
Em sede de impugnação o Estado do Tocantins aduz que os cálculos simplistas apresentados nas fls. 28
da Contestação, que conclui o comprometimento máximo de R$ 105.327.008,24 com a implementação dos
reajustes e com todas as nomeações dos candidatos do certame, não representa a realidade, restando
comprovado pela vasta documentação em anexo e pelas explicações mais detalhadas realizadas pela
SEPLAN que, de fato,   NUNCA HOUVE PREVISÃO NO ORÇAMENTO para pagar o reajuste da Polícia
Civil.
 
Extrai-se das planilhas então juntadas aos autos que o Estado do Tocantins adotou algumas medidas que
evitaram a implementação de gastos permanentes na ordem de R$ 174.069.483,19, sendo esta uma
despesa absolutamente inadequada para o momento de crise fiscal que se vive, sem nenhuma
disponibilidade financeira para tal elevação de gastos, posto que se perdura um orçamento deficitário, tanto
para a Secretaria de Segurança quanto para as demais pastas, pois à época para suprir a necessidade de
orçamento noutras fontes de despesas, houve o remanejamento de R$ 103.885.716,00.
 
Pelo Balanço Geral Consolidado de 2015, o Estado fechou o exercício com o déficit orçamentário de R$
(-182.870.987,82) - fl. 04 - REL INF7 - evento 63.
 
Relativamente ao reajuste, verifica-se que por meio da Lei Estadual nº   2.851/2014 , que alterou a tabela
de subsídios 2, 2-A, 3 e 3-A do Anexo II da Lei nº 1.545, de 30/12/2004, o total de 1.215 (mil duzentos e
quinze) servidores foram beneficiados com um aumento na remuneração que causará uma elevação na
folha no importe de R$ 2.521.484,70 mensalmente, o que totaliza um impacto de R$ 33.619.711,95 por
ano.
 
Já através da Lei Estadual nº   2.853/2014  (Altera a tabela de subsídio do cargo de Delegado de Polícia
Civil), já alterada pela Lei Estadual nº   2.882/2014  (Revisão Geral Anual para os Delegados da Polícia
Civil do Estado do Tocantins), beneficiará 131 (cento e trinta e um) servidores, causando um aumento de
despesa permanente com pessoal no valor mensal de R$ 1.592.280,45, que resultará num impacto de R$
21.230.352,92 anualmente, totalizando um impacto orçamentário na ordem de R$ 54.850.064,87.
 
É de convir que o orçamento da Secretaria para 2015 suportaria apenas as nomeações do concurso e que
nunca houve previsão para o implemento de tais reajustes.
 
Assim sendo, 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.
 
  ITEM '2'
 
  INTERNA CORPORIS  . IMISCUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 
 
Em sede de contestação - evento 27, o Sindicato dos Policiais Civis vociferam que não cabe ao judiciário
discutir deliberação interna corporis de casa legislativa, tampouco resolver indagações sobre critérios
interpretativos de preceitos regimentais, sob pena de violação à separação dos poderes, notadamente ao
regime de tramitação de urgência previsto no Regimento Interno da Assembleia Legislativa e que a
urgência em questão está voltada para a dispensa das exigências, interstícios ou formalidades regimentais,
e não para a votação do projeto, afastando o questionamento levantado.
 
É comezinho o entendimento de que a tramitação de Medida Provisória no âmbito do Poder Legislativo, e
matéria "interna corporis" , é insuscetível de controle judicial,   SALVO    em caso de ofensa a
Constituição ou a lei , assim, exceto nessas hipóteses, a interferência não é tolerada pelo princípio da
independência e da harmonia entre os Poderes.
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Interna Corporis são todas as regras ou disposições interiores ao corpo legislativo, isto é, as prescrições
destinadas a disciplinar o seu funcionamento, sejam elas instituídas no próprio regulamento interno ou na
mesma Constituição.
 
É mister  traçar uma distinção entre a imunidade que incide sobre o exercício do poder político da
Assembleia e o dever de obediência jurídica às formalidades procedimentais estabelecidas na Constituição
que, consequentemente, implica em limitação à atividade legislativa.
 
Destarte,   "desde que uma disciplina constitucional limita a competência de um Poder, na escolha
dos meios ou da forma de proceder, deixa a questão de ser política, para subordinar-se ao exame
judicial" , de modo que,   "a competência nunca é absoluta, o arbítrio não se cobre com a
competência, que encontra limites no próprio poder concedido e na forma regulada pelo Estatuto
Fundamental"  (CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Do controle de constitucionalidade . Rio de
Janeiro: Forense, 1966, p. 191.)
 
Na hipótese em exame, constata-se que o pronunciamento do Poder Judiciário não se imiscuiu em questão

interna corporis  da Assembleia Legislativa, mas apenas verificou a legalidade do ato, inexistindo
contrariedade aos dispositivos constitucionais indicados na contestação, recurso de agravo e reclamação
constitucional.
 
O douto Procurador de Justiça em seu parecer - evento 12 no Recurso de Agravo nº
0016752-30.2017.827.0000, arremata afirmando que:
 

"(...) é de se concluir que a prova inequívoca e a existência de perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação restaram demonstradas nos presentes autos,
bem como na decisão impugnada, de onde se vislumbra patenteado o
convencimento acerca da verossimilhança das alegações do autor, ora agravado.
Desta forma, considerando que a decisão impugnada vem exaustivamente
fundamentada, demonstra-se frágil a pretensão deduzida em sede recursal, ante
a evidência de que a tutela de urgência implementada é totalmente reversível, na
medida em que a discussão do mérito e as circunstâncias assim o permitirem.
Com tais considerações, ao encampar os fundamentos elencados na decisão
impugnada, manifesto o entendimento de que o recurso deve ser improvido.
Face ao exposto, o Ministério Público, por seu Órgão de Execução, opina pelo
conhecimento e improvimento do presente agravo, mantendo-se inalterada a
decisão atacada."

 
No mesmo sentido, o Relator em substituição no referido agravo, assim concluiu:
 

"A prudência recomenda, pelo Princípio da Colegialidade, que a decisão de
primeira instância seja mantida até o julgamento do agravo pela Turma
Julgadora, não podendo ser desconsiderada a seriedade do impacto financeiro
de um possível provimento do recurso, uma vez que, conforme alegado na
petição inicial da ação originária, as duas Leis estaduais n. 2.851 e 2.853
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), resultando em 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) anualmente, além do 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)."

 
O processo legislativo está regulamentado no Regimento Interno da Casa Legislativa que se apresenta
como uma lei em sentido lato  que 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, cujos processos legislativos nº 00122/2014 e 00127/2014 passaram pelas seguintes fases
assim anotadas:
 

  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; 
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  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. 

 
Revela-se preocupante que 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.
 
Veja-se que o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das espécies normativas é um dogma
corolário à observância do princípio da legalidade consagrado constitucionalmente.
 
É com fulcro no inciso VII do § 1º do art. 132 do Regimento Interno do requerido Assembleia Legislativa,
que os requeridos insistem em convalidar a legalidade do procedimento legislativo:
 

  Art. 132. Quanto à natureza de sua tramitação, as proposições podem ser
urgentes, com prioridade ou ordinárias. 
§ 1°. Consideram-se urgentes as seguintes proposições: 
[...] 
  VII - de iniciativa do Governador, com solicitação de urgência;

 
Ressalto que o elemento   URGÊNCIA  a justificar incomum trâmite legislativo, por si só, não se revelou.
 
Dispõe o parágrafo único do art. 133, do Regimento Interno da Casa Legislativa que:
 

  Art. 133. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades
regimentais, a fim de que a proposição seja considerada, até sua decisão final.
  Parágrafo único  . Não se dispensam os seguintes requisitos:
I - publicação e distribuição, em avulsos, da proposição principal e, se houver,
das acessórias;
II - pareceres das Comissões ou de relator designado;
III - quórum para deliberação.

 
Ora, mesmo nos casos de alegada urgência,   NÃO SE DISPENSAM  os requisitos de publicação e
distribuição, em avulsos, da proposição principal e, se houver, das acessórias; dos pareceres das
Comissões ou de relator designado, bem como quórum para deliberação.
 
O requerido SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS, de forma
dúbia, trouxe em sede de pedido de reconsideração - fl. 32 - evento 21, que o disposto no art. 135 do RI,
não se aplica ao requerimento de urgência para a votação do projeto, mas à dispensa das exigências,
interstícios ou formalidades regimentais.
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O art. 135 da Seção I que trata da Urgência dispõe que:
 

Art. 135. O requerimento de   urgência  somente poderá ser submetido à
deliberação do Plenário se for apresentado por:
I - dois terços dos membros da Mesa, quando se tratar de matéria da
competência desta;
*II - um sexto dos Membros da Assembleia ou Líderes que representem este
número;
*Inciso II com redação determinada pela Resolução nº 230,de 22/05/2003.
III - dois terços dos membros da Comissão competente para opinar sobre o
mérito da proposição.
*Art. 136. Aprovado o requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão
na Sessão Ordinária subseqüente, ocupando o primeiro lugar na Ordem do Dia.
*Art. 136 com redação determinada pela Resolução nº 230, de 22/05/2003.
§ 1º. Se não houver parecer, as Comissões que deverão apreciar a matéria terão
o prazo de três dias para fazê-lo.
§ 2º. Findo o prazo concedido, a proposição será incluída na Ordem do Dia para
imediata discussão e votação, com ou sem parecer.
§ 3º. Na discussão e encaminhamento de votação, o autor, relator, líderes e os
oradores inscritos, no máximo de três, terão a metade do tempo das proposições
em regime de tramitação normal, guardada a proporcionalidade partidária ou de
blocos parlamentares.
§ 4º. Às proposições em regime de urgência não se admitem emendas em
plenário.

 
E mesmo assim afrontam a boa-fé ao buscar induzir esse Juízo a erro, afirmando deliberadamente que o
disposto no art. 135 do RI   NÃO SE APLICA AO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA PARA A VOTAÇÃO
DO PROJETO, MAS À DISPENSA DAS EXIGÊNCIAS, INTERSTÍCIOS OU FORMALIDADES
REGIMENTAIS.
 
Ora, o que a Justiça não pode é substituir a deliberação da Câmara por um pronunciamento judicial sobre o
que é da exclusiva competência discricionária do Plenário, da Mesa ou da Presidência,   mas pode
confrontar sempre o ato praticado com as prescrições constitucionais, legais ou regimentais que
estabeleçam condições, forma ou rito para seu cometimento.
 
É o caso dos autos, posto que está evidente que a Casa Legislativa deixou de observar os aspectos
Constitucionais - Federal e Estadual, e até mesmo o seu próprio Regimento Interno na edição das já
referidas Leis Estaduais.
 
  ITEM '3'
 
  MEDIDA PROVISÓRIA
 
Assevera o requerido que consubstanciada no princípio da Separação de Poderes, a espécie normativa 
Medida Provisória está estampada na Constituição Federal e espalhada pelas Constituições Estaduais
em função do princípio da simetria e que, de acordo com os ditames constitucionais, sua edição representa
função atípica do Poder Executivo, cuja validez pressupõe a coexistência de dois requisitos básicos e
indissociáveis, quais sejam, a   RELEVÂNCIA  e a   URGÊNCIA , relevando a desnecessidade de se
aventar qualquer outro requisito, seja constitucional ou infraconstitucional, para justificar-se a edição de
Medida Provisória pelo Poder Executivo, uma vez que estando cumpridos os pressupostos constitucionais
para sua edição, não há porque se questionar o mérito de seu conteúdo, porquanto o esteio de validade é
antecedente, baseado no funcionamento do modelo jurídico vigente.
 
Sem razão.
 
A edição das Leis nº 2.851 e 2.853 possuem origem nas Medidas Provisórias nº 08 e 13, ambas de abril de
2014.
 
Dispõe o art. 27, § 3º da Constituição do Estado do Tocantins que somente em caso de relevância e
urgência, o Chefe do Executivo poderá adotar medidas provisórias:
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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. 

 
Além da relevância, é necessário o requisito da urgência. Urgente é aquilo em que a abstenção levará a
um dano irreparável ou de difícil reparação, não podendo ser adiada.
 
O aumento de 106% nos subsídios dos servidores da categoria policial,   em que pese não se estar
aqui a discutir se merecem ou não, não se revela nem nunca foi matéria de caráter de URGÊNCIA a se
justificar tal incremento salarial por meio de Medida Provisória , até porque, segundo a Confederação
Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, o Estado do Tocantins é o 5º que melhor remunera seus
agentes de polícia
 
À época da edição das Medidas Provisórias pelo então Governador do Estado, em mandato tampão e em
indubitável interesse na reeleição que já se espreitava para outubro de 2014, mesmo frente a uma crise
que já assolava não só o Estado do Tocantins, mas toda a nação e o mundo, não encontram amparo
jurígeno para o aumento salarial de servidor público por meio da edição de MEDIDA PROVISÓRIA que
exige, concomitantemente, os requisitos da relevância e urgência.
 
Nesse sentido assevera Celso Antônio Bandeira de Mello (Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de
Direito Administrativo. 20ª edição. São Paulo-SP; Editora Malheiros; 2006; p. 118.):
 

[...] mesmo que a palavra contenha em si algum teor de fluidez, qualquer pessoa
entenderá que só é urgente o que tem de ser enfrentado imediatamente, o que
não pode aguardar o decurso do tempo, caso contrário o benefício pretendido
inalcançável ou o dano que se quer evitar consumar-se-á ou, no mínimo existirão
sérios riscos de que sobrevenha efeitos desastrosos em caso de demora.

 
Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, os requisitos constitucionais
legitimadores da edição de medidas provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos indeterminados de
"relevância" e "urgência" (art. 62 da CF), apenas em caráter excepcional, se submetem ao crivo do Poder
Judiciário, por força da regra da separação de poderes (art. 2º da CF).
 

 (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.

 
Segundo o STF, a lei de conversão não convalida os vícios formais porventura existentes na medida
provisória, que poderão ser objeto de análise pelo Judiciário, no âmbito do controle de constitucionalidade.
 

[ADI 3.090 MC, rel. min.   Gilmar Mendes , j. 11-10-2006, P, DJ de 26-10-2007.]
ADI 3.330, rel. min.   Ayres Britto , j. 3-5-2012, P, DJE de 22-3-2013

 
A possibilidade de controle jurisdicional, mesmo sendo excepcional, apóia-se na necessidade de impedir
que o Governador do Estado, ao editar medidas provisórias, incida em excesso de poder ou em situação
de manifesto abuso institucional, pois o sistema de limitação de poderes não permite que práticas
governamentais abusivas venham a prevalecer sobre os postulados constitucionais que informam a
concepção democrática de Poder e de Estado, especialmente naquelas hipóteses em que se registrar o
exercício anômalo e arbitrário das funções estatais.
 
Conforme dito alhures, os pressupostos da urgência e da relevância,   embora conceitos jurídicos
relativamente indeterminados e fluidos , mesmo expondo-se, inicialmente, à avaliação discricionária do
Governador do Estado do Tocantins, estão sujeitos, ainda que excepcionalmente, ao controle do Poder
Judiciário porque compõem a própria estrutura constitucional que disciplina as medidas provisórias,
qualificando-se como requisitos legitimadores e juridicamente condicionantes do exercício, pelo chefe do
Poder Executivo, da competência normativa primária que lhe foi outorgada, extraordinariamente, pela CE.
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A crescente apropriação institucional do poder de legislar, por parte dos sucessivos Governadores do
Estado do Tocantins, tem despertado graves preocupações de ordem jurídica, em razão do fato de a
utilização excessiva das medidas provisórias causarem profundas distorções que se projetam no plano das
relações políticas entre os Poderes Executivo e Legislativo.
 
Nada pode justificar a utilização abusiva de medidas provisórias sob pena de o Executivo, quando
ausentes razões constitucionais de urgência, necessidade e relevância material, investir-se, ilegitimamente,
na mais relevante função institucional que pertence à Assembleia Legislativa, vindo a converter-se, no
âmbito da comunidade estatal, em instância hegemônica de poder, afetando, desse modo, com grave
prejuízo para o regime das liberdades públicas e sérios reflexos sobre o sistema de checks and balances 
(Freios e Contrapesos), a relação de equilíbrio que necessariamente deve existir entre os Poderes
Estaduais.
 
Logo, cabe ao Poder Judiciário no desempenho das funções que lhe são inerentes, impedir que o exercício
compulsivo da competência extraordinária de editar medida provisória culmine por introduzir, no processo
institucional estadual, em matéria legislativa, verdadeiro cesarismo governamental, provocando, assim,
graves distorções no modelo político e gerando sérias disfunções comprometedoras da integridade do
princípio constitucional da separação de poderes ou, no caso,   de uma profunda animosidade, tendo
em vista que os Processos Legislativos nº 00122/2014 e 00127/2014 obtiveram trâmite naquela casa de
forma atípica, pois, num único dia, percorreu todas as comissões, Procuradoria, foi votado, sancionado e
publicado no Diário Oficial!
 
O que justifica a edição dessa espécie normativa, com força de lei em nosso direito constitucional, é a
existência de um estado de necessidade que impõe ao Poder Público a adoção imediata de providências,
de caráter legislativo, inalcançáveis, segundo as regras ordinárias de legiferação, em face do próprio 
periculum in mora que fatalmente decorreria do atraso na concretização da prestação legislativa.
 
Não obstante, dissociável qualquer fundamento a justificar o incremento salarial dos servidores da
categoria de segurança pública nos moldes alinhavados pelo ex-Governador do Estado do Tocantins à
época, por meio de Medida Provisória.
 
  ITENS '4 e 7'
 
  OBSERVÂNCIA À REGULARIDADE DA GESTÃO FINANCEIRA, À EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E À OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RESPONSABILIDADE FISCAL
 
O Sindicato requerido afirma que se as variáveis objetivas, como a regularidade da gestão financeira, a
existência de dotação orçamentária e a obediência aos princípios da responsabilidade fiscal tiverem sido
observadas, conjecturar sobre razoabilidade/proporcionalidade de uma norma significa retirar do gestor
estatal a atribuição precípua de fomentar as políticas públicas escolhidas pelo Estado, posto que o gestor
público procurou garantir melhorias salariais aos servidores da segurança pública do Estado ao longo de
alguns anos, em clara demonstração de valorização da atividade policial, não se tratando de declarar a
justiça ou não de tais medidas, mas sim, de compreender a existência de política pública definida pelo
Estado para área sensível como a segurança pública, logo, a interferência na seara discricionária do gestor
público, na aplicação das políticas públicas do Estado, somente se mantém concebível caso elementos
normativos objetivos estejam descaracterizados.
 
  REGULARIDADE DA GESTÃO FINANCEIRA /    DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA /
RESPONSABILIDADE FISCAL
 
O Estado do Tocantins alega que à época da edição das referidas Leis, já não detinha condições
financeiras para absorver o impacto orçamentário, bem como não teve em 2015, 2016 e não tem, em
absoluto, no presente exercício financeiro e, pelas projeções da SEPLAG, o déficit orçamentário e
financeiro para 2017 alcançará a insustentável cifra de R$ 1.078.185.598,00.
 
As condições financeiras do Estado do Tocantins à época revelam situação alarmante, pois é notório que
já no final do ano de 2014 o salário de dezembro não foi pago pelo então Governador Sandoval, sendo
lançado para 2015 que, desta forma, perfizeram 14 (quatorze) folhas para serem pagas, além de despesas
da folha de 2014 não realizadas, lançadas para 2015.
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Em razão das medidas adotadas pelo Estado do Tocantins no início de 2015, é cediço que grande parte
daquele orçamento não foi executado, e que houve o remanejamento de parte do orçamento da Secretaria
de Segurança Pública para outras Secretarias que não tinham previsão para liquidar a folha até Dezembro
de 2015.
 
Conforme asseverou o Estado do Tocantins, não se nega que, diante dos atos adotados pelo Estado do
Tocantins que evitaram a implementação de gastos permanentes na ordem de R$ 174.069.483,19, sendo
esta uma despesa absolutamente inadequada para o momento de crise fiscal que se vive, sem nenhuma
disponibilidade financeira para tal elevação de gastos e havendo um orçamento deficitário, tanto para a
Secretaria de Segurança quanto para as demais pastas, para suprir a necessidade de orçamento noutras
fontes de despesas houve o remanejamento de R$ 103.885.716,00.
 
Pelo Balanço Geral Consolidado de 2015, o Estado fechou o exercício com o déficit orçamentário de R$
-182.870.987,82 - fl. 04 - REL INF7 - evento 63.
 
Relativamente ao reajuste, rememora-se que por meio da Lei Estadual nº   2.851/2014 , que alterou a
tabela de subsídios 2, 2-A, 3 e 3-A do Anexo II da Lei nº 1.545, de 30/12/2004, o total de 1.215 (mil
duzentos e quinze) servidores foram beneficiados com um aumento na remuneração que causará uma
elevação na folha no importe de R$ 2.521.484,70 mensalmente, o que totaliza um impacto de R$
33.619.711,95 por ano.
 
Já através da Lei Estadual nº   2.853/2014  (Altera a tabela de subsídio do cargo de Delegado de Polícia
Civil), já alterada pela Lei Estadual nº   2.882/2014  (Revisão Geral Anual para os Delegados da Polícia
Civil do Estado do Tocantins), beneficiará 131 (cento e trinta e um) servidores, causando um aumento de
despesa permanente com pessoal no valor mensal de R$ 1.592.280,45, que resultará num impacto de R$
21.230.352,92 anualmente, totalizando um impacto orçamentário na ordem de R$ 54.850.064,87.
 
Assim sendo, 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.
 
  PRINCÍPIOS DA RESPONSABILIDADE FISCAL
 
As referidas Leis Estaduais 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 o inciso I, todos do art. 85 da
Constituição Estadual, bem como o art. 167, incisos I e II, o §1º e incisos I e II do art. 169, todos da
Constituição Federal, que assim dispõem:
 

  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:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 
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II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias,
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

 
Conforme bem asseverado pelo Estado do Tocantins, além de ser conduta vedada 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  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);

 
Inconteste que a LDO nº 2.923 de 03/12/2014 para o exercício de 2015, não autorizou o realinhamento dos
subsídios estabelecidos nas Leis 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 nº 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. 

 
Além do que, os limites estipulados na LC nº 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.
A Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, visa controlar as referidas despesas e estabelece que se o ente
atingir o limite prudencial de 46,55%, ou seja, atingir a 95% do limite máximo que é de 49% é vedado ao
ente uma série de situações, dentre elas a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação da
remuneração a qualquer título, 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; 

 
São requisitos para a criação ou 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);
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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  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);

 
O art. 15 da LC n. 101/2000 é bastante categórico ao estabelecer que:
 

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.
[...]
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.

 
Segundo informações da Secretaria de Planejamento, desde o último quadrimestre de 2014 o Estado do
Tocantins apresentou índice acima do limite prudencial, pois já havia alcançado o insustentável índice de
50,48%, o que por si só seria óbice à edição das referidas leis estaduais.
 
Esse Juízo não pode fechar os olhos à realidade financeira por que passa o Estado do Tocantins, sendo
certo que no ano de 2015 não possuía condições de absorver o impacto financeiro que sequer foi
planejado, crise essa que se repetiu nos anos de 2016 e 2017, cuja projeção financeira para o ano de 2017
alcançará o déficit de R$ 1.078.185.598,00.
 
Conforme bem asseverou o Estado do Tocantins em sede de impugnação à contestação - evento 62, as
concessões procedidas neste período já não respeitavam 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.
 
A LDO (Lei 2.923, de 3/12/2014) para 2015, não autorizou o realinhamento dos subsídios estabelecidos
nas Leis 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.
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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.
 
É certo que 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.
 
  ITENS '5 e 6'
 
  RESPONSABILIDADE DO GESTOR. LIMITES DE GASTOS
 
Afirma o requerido que a majoração salarial visada pelas Leis nº 2.851/2014 e 2.853/2014 continham lastro
orçamentário para seus efeitos financeiros, sendo que muito embora as normas em destaque tenham sido
publicadas no ano de 2014, seus efeitos só começaram a viger, quanto ao aspecto financeiro, no ano de
2015, logo, eventual enquadramento nos percentuais previstos na Lei de Responsabilidade fiscal (art. 20 e
22 da LRF), somente era aferível no exercício em que efetivamente possuía os efeitos financeiros, ou seja,
2015 e não no momento de sua promulgação (2014), visto que carente de sua eficácia financeira, assim,
no lapso temporal entre a vigência da lei e sua eficácia financeira, cabia ao gestor adotar as medidas para
o devido enquadramento nos limites de gastos com pessoal, consoante disposto no 23 da LRF, atendendo,
ainda, o que dispõe o artigo 9º, que se a realização da receita prevista não comportar o cumprimento de
metas estabelecidas, os Poderes deverão promover os ajustes necessários, eis aqui a pedra de toque.
 
Discute-se nesta Ação Civil Pública, dentre outros aspectos intrincados, se os requisitos para a edição das
Leis nº 2851/2014 e 2.853/2014 foram válidos.
 
Em sua defesa, o Sindicato requerido promove uma miscelânea de teses sem priorizar por ordem lógica
que, uma vez constatada a ilegalidade dos processos legislativos, não há que falar em responsabilidade do
gestor na adoção de medidas para o devido enquadramento nos limites de gastos com pessoal,
promovendo os ajustes necessários à implementação das Leis Estaduais.
 
Ao longo desta sentença, restou evidente o desrespeito às normas do processo legislativo
constitucionalmente previsto que, fatalmente, acarretará a inconstitucionalidade formal da lei ou ato
normativo até então 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).
 
É com fulcro no inciso VII do § 1º do art. 132 do Regimento Interno do requerido Assembleia Legislativa,
que os requeridos insistem em convalidar a legalidade do procedimento legislativo:
 

  Art. 132. Quanto à natureza de sua tramitação, as proposições podem ser
urgentes, com prioridade ou ordinárias. 
§ 1°. Consideram-se urgentes as seguintes proposições: 
[...] 
  VII - de iniciativa do Governador, com solicitação de urgência;

 
Ressalto que o elemento   URGÊNCIA  a justificar incomum trâmite legislativo, por si só, não se revelou.
 
Ora, mesmo nos casos de alegada urgência,   NÃO SE DISPENSAM  os requisitos de publicação e
distribuição, em avulsos, da proposição principal e, se houver, das acessórias; dos pareceres das
Comissões ou de relator designado, bem como quórum para deliberação.
 
O requerido SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS, de forma
dúbia, trouxe em sede de pedido de reconsideração - fl. 32 - evento 21, que o disposto no art. 135 do RI,
não se aplica ao requerimento de urgência para a votação do projeto, mas à dispensa das exigências,
interstícios ou formalidades regimentais.
 
O art. 135 da Seção I que trata da Urgência dispõe que:
 

Art. 135. O requerimento de   urgência  somente poderá ser submetido à
deliberação do Plenário se for apresentado por:
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I - dois terços dos membros da Mesa, quando se tratar de matéria da
competência desta;
*II - um sexto dos Membros da Assembleia ou Líderes que representem este
número;
*Inciso II com redação determinada pela Resolução nº 230,de 22/05/2003.
III - dois terços dos membros da Comissão competente para opinar sobre o
mérito da proposição.
*Art. 136. Aprovado o requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão
na Sessão Ordinária subseqüente, ocupando o primeiro lugar na Ordem do Dia.
*Art. 136 com redação determinada pela Resolução nº 230, de 22/05/2003.
§ 1º. Se não houver parecer, as Comissões que deverão apreciar a matéria terão
o prazo de três dias para fazê-lo.
§ 2º. Findo o prazo concedido, a proposição será incluída na Ordem do Dia para
imediata discussão e votação, com ou sem parecer.
§ 3º. Na discussão e encaminhamento de votação, o autor, relator, líderes e os
oradores inscritos, no máximo de três, terão a metade do tempo das proposições
em regime de tramitação normal, guardada a proporcionalidade partidária ou de
blocos parlamentares.
§ 4º. Às proposições em regime de urgência não se admitem emendas em
plenário.

 
A justificativa de urgência que se extrai das Mensagens nº 21/2014 e 26/2014, publicadas no Diário da
Assembleia na data de 07 de abril de 2014, dizem respeito ao incremento salarial da categoria da polícia
civil, logo, ausentes quaisquer dos requisitos exigidos pelo art. 134 do Regimento Interno daquela Casa
Legislativa.
Ademais, as referidas Leis Estaduais foram promulgadas 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.
 
Uma vez julgada a referida ADI Autos nº 0001726-60.2015.827.0000/TJTO, onde se afirma que 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 exige o confronto
com padrões normativos estranhos ao texto constitucional, além da elucidação de fatos controvertidos,
entendo pertinente debruçar-me nessa imposição legal.
 
A análise de controvérsia fática quanto à observância dos limites e parâmetros orçamentários, importa em
verdadeiro controle de    legalidade  e não de   constitucionalidade , conforme bem asseverou a
Excelentíssima Relatora na supracitada ADI.
 
A LRF determina a produção de estimativa de impacto orçamentário e financeiro como condição para
criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental da qual decorra aumento de despesa, e que
tais situações podem ocorrer em diferentes níveis de abrangência, a questão que se coloca é como os
órgãos governamentais devem comprovar o cumprimento da LRF e como os órgãos de fiscalização podem
verificar a observância dessa condição:
 

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;

 
A resposta mais natural, segundo o escólio de Weder de Oliveira, in Curso de Responsabilidade Fiscal -
Direito, Orçamento e Finanças Públicas - Volume I, Belo Horizonte: Fórum, 2013, é que em todo processo
decisório sobre criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental deve haver processo
administrativo específico do qual deverá constar a estimativa do impacto orçamentário-financeiro, com o
detalhamento das premissas e da metodologia de cálculo.
 
Inconteste que as referidas Leis Estaduais 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 o inciso I,
todos do art. 85 da Constituição Estadual, bem como o art. 167, incisos I e II, o §1º e incisos I e II do art.
169, ambos da Constituição Federal, que assim dispõem:
 

  CE-TO. Art. 82. São vedados: 
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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:
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.

 
Conforme bem asseverado pelo Estado do Tocantins, além de ser conduta vedada 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  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);

 
É certo que a LDO nº 2.923 de 03/12/2014 para o exercício de 2015, não autorizou o realinhamento dos
subsídios estabelecidos nas Leis 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 nº 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. 
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Além do que, os limites estipulados na LC nº 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.
A Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, visa controlar as referidas despesas e estabelece que se o ente
atingir o limite prudencial de 46,55%, ou seja, atingir a 95% do limite máximo que é de 49% é vedado ao
ente uma série de situações, dentre elas a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação da
remuneração a qualquer título, 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; 

 
O art. 15 da LC n. 101/2000 é bastante categórico ao estabelecer que:
 

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.
[...]
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.

 
Segundo informações da Secretaria de Planejamento, desde o último quadrimestre de 2014 o Estado do
Tocantins apresentou índice acima do limite prudencial, pois já havia alcançado o insustentável índice de
50,48%, o que por si só seria óbice à edição das referidas leis estaduais.
 
Esse Juízo não pode fechar os olhos à realidade financeira por que passa o Estado do Tocantins, sendo
certo que no ano de 2015 não possuía condições de absorver o impacto financeiro que sequer foi
planejado, crise essa que se repetiu nos anos de 2016 e 2017, cuja projeção financeira para o ano de 2017
alcançará o déficit de R$ 1.078.185.598,00.
 
Conforme bem protestou o Estado do Tocantins em sede de impugnação à contestação - evento 62, as
concessões procedidas neste período já não respeitavam 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.
 
A LDO (Lei 2.923, de 3/12/2014) para 2015, não autorizou o realinhamento dos subsídios estabelecidos
nas Leis 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.
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Ademais, segundo a dicção dos §§ 1º e 2º do art. 17 da LRF, consideram-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, sendo que   os
atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o art. 17, deverão ser instruídos com a
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
 
Logo, para efeito do atendimento do § 1º do art. 17, 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.
 
É certo que 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.
 
No que se refere aos atos normativos, os projetos de lei e as medidas provisórias devem estar
acompanhados da estimativa do impacto orçamentário-financeiro.
 
Essas informações deveriam constar das exposições de motivos das medidas provisórias.
 
Forçoso concordar com o Estado do Tocantins de que nunca houve previsão no orçamento para pagar o
reajuste da Polícia Civil, repisando mais uma vez que os atos que criarem ou aumentarem despesa de que
trata o art. 17, deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16   e demonstrar a
origem dos recursos para seu custeio.
 
  ITEM '8'
 
  DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS
 
Denuncia o requerido a existência de dois pesos e duas medidas, posto que juntamente com as medidas
provisórias nº 08 e 13, tramitaram no Poder Legislativo (Diário da AL-TO nº 2096), tantas outras, podendo
citar a MP nº 10 (convertida na Lei nº 2.852), em que majorou a remuneração dos servidores da Defensoria
Pública, sendo que todas as Medidas Provisórias tiveram o mesmo trâmite processual, convertendo-se em
lei simultaneamente, contudo, somente a Lei nº 2.852/2014 não foi questionada, surtindo todos os efeitos
nela existente.
 
O que se revela nesta denúncia são duas situações:
 
1ª - O reconhecimento tácito de que os Processos Legislativos que editaram as 03 Leis Estaduais nº
2.851/2014, 2.852/2014 e 2.853/2014, concomitantemente, estão viciados, posto que somente a Lei nº
2.852/2014 que dispõe sobre o aumento salarial da Defensoria Pública foi implementado;
2ª - É o apego à um   erro tentando justificar o outro.
 
  Repiso que os inúmeros abusos perpetrado pelos ex-Governadores do Estado do Tocantins,
revelam-se em verdadeira mazela com o trato da Coisa Pública, prejudicando sobremaneira os
jurisdicionados.
 
  Veja-se que os líderes do Executivo não economizam em promessas falaciosas impossíveis de
serem atendidas, talvez por interesses pessoais na perpetuação do poder, e mesmo assim tendo os
agraciados com aquela benesse conhecimento da situação alarmante com que passava e continua
a passar não só o Estado do Tocantins, mas o próprio mundo, insistem em dar ares de legalidade
para o absurdo legislativo então perpetrado pelo Ex-Governador Sandoval Lôbo Cardoso e a Casa
Legislativa.
 
Percebe-se, ainda, a insistência dos Sindicatos requeridos em denunciar que da mesma forma com que
foram editadas as leis de seus interesses, o foi a da   Defensoria Pública  (Lei nº 2.852/2014) que, em
detrimento dela, o Estado do Tocantins não se opôs.
 
Ora, por duas oportunidades esse Juízo já determinou a expedição de Ofício ao Procurador-Geral de
Justiça - evento 04 e 48, no intuito de que se apure eventual prática de ato de Improbidade Administrativa,
abarcando todas as Leis que se processaram de forma contrária a legislação pertinente, até porque,
conforme já referido, justificar um erro é errar outra vez.
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  ITEM '9'
 
  LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
 
Por fim, o Sindicato requerido afirma que o Estado do Tocantins alterou a verdade dos fatos ao manejar a
presente ação, restando nitidamente comprovado que o mesmo faltou com a verdade em vários tópicos em
sua peça exordial, inclusive levando o judiciário a erro, o que deve ser repreendido com a aplicação das
sanções previstas no art. 81 do CPC.
 
Pois bem. O que se verifica é exatamente o contrário.
 
Através da farta documentação e com aparo na legislação pertinente, a conclusão que esse Juízo chega é
de que o Estado do Tocantins   NÃO alterou a verdade dos fatos, pois nítido está que o procedimento
legislativo na edição das Leis Estaduais nº 2.851/2014 e 2.853/2014 não foram observados.
 
 
  CONTESTAÇÃO. SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO TOCANTINS - SINDEPOL/TO
 
  ITEM '1'
 
  MEDIDA PROVISÓRIA. DISCRICIONARIEDADE
 
O Sindicato dos Delegados defende que o uso de medidas provisórias pelo chefe do Poder Executivo
Estadual não encontra vedação constitucional e decorre do princípio da simetria com a Constituição
Federal e que a análise pelo Poder Judiciário a respeito da relevância das Medidas Provisórias cai por terra
quando se nota que a Assembleia Legislativa do Estado ratificou o juízo discricionário realizado pelo então
Governador, uma vez que converteu as medidas provisórias em leis, afirmando a sua importância, logo, o
controle pelo Poder Judiciário do cumprimento dos requisitos de relevância e urgência nas medidas
provisórias não se justifica, haja vista a ausência de vício de finalidade ou abuso de poder, sendo ato
político e da discricionariedade do Poder Executivo, conforme sua oportunidade e conveniência.
 
Desde que obedecidos os requisitos de relevância e urgência, correta a assertiva do Sindicato dos
Delegados.
 
Ocorre que Além da relevância, é necessário o requisito da urgência e urgente é aquilo em que a
abstenção levará a um dano irreparável ou de difícil reparação, não podendo ser adiada.
 
À época da edição das Medidas Provisórias pelo então Governador do Estado, em mandato tampão e em
indubitável interesse na reeleição que já se espreitava para outubro de 2014, mesmo frente a uma crise
que já assolava não só o Estado do Tocantins, mas toda a nação e o mundo, não encontram amparo
jurígeno para o aumento salarial de servidor público por meio da edição de MEDIDA PROVISÓRIA que
exige, concomitantemente, os requisitos da relevância e urgência.
 
Nesse sentido assevera Celso Antônio Bandeira de Mello (Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de
Direito Administrativo. 20ª edição. São Paulo-SP; Editora Malheiros; 2006; p. 118.):
 

[...] mesmo que a palavra contenha em si algum teor de fluidez, qualquer pessoa
entenderá que só é urgente o que tem de ser enfrentado imediatamente, o que
não pode aguardar o decurso do tempo, caso contrário o benefício pretendido
inalcançável ou o dano que se quer evitar consumar-se-á ou, no mínimo existirão
sérios riscos de que sobrevenha efeitos desastrosos em caso de demora.

 
Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, os requisitos constitucionais
legitimadores da edição de medidas provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos indeterminados de
"relevância" e "urgência" (art. 62 da CF), apenas em caráter excepcional, se submetem ao crivo do Poder
Judiciário, por força da regra da separação de poderes (art. 2º da CF).
 

 (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.
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Segundo o STF, a lei de conversão não convalida os vícios formais porventura existentes na medida
provisória, que poderão ser objeto de análise pelo Judiciário, no âmbito do controle de constitucionalidade.

 
[ADI 3.090 MC, rel. min.   Gilmar Mendes , j. 11-10-2006, P, DJ de 26-10-2007.]
ADI 3.330, rel. min.   Ayres Britto , j. 3-5-2012, P, DJE de 22-3-2013

 
  A possibilidade de controle jurisdicional, mesmo sendo excepcional, apóia-se na necessidade de
impedir que o Governador do Estado, ao editar medidas provisórias, incida em excesso de poder ou
em situação de manifesto abuso institucional, pois o sistema de limitação de poderes não permite
que práticas governamentais abusivas venham a prevalecer sobre os postulados constitucionais
que informam a concepção democrática de Poder e de Estado, especialmente naquelas hipóteses
em que se registrar o exercício anômalo e arbitrário das funções estatais.
 
Conforme dito alhures, os pressupostos da urgência e da relevância,   embora conceitos jurídicos
relativamente indeterminados e fluidos , mesmo expondo-se, inicialmente, à avaliação discricionária do
Governador do Estado do Tocantins, estão sujeitos, ainda que excepcionalmente, ao controle do Poder
Judiciário porque compõem a própria estrutura constitucional que disciplina as medidas provisórias,
qualificando-se como requisitos legitimadores e juridicamente condicionantes do exercício, pelo chefe do
Poder Executivo, da competência normativa primária que lhe foi outorgada, extraordinariamente, pela CE.
 
A crescente apropriação institucional do poder de legislar, por parte dos sucessivos Governadores do
Estado do Tocantins, tem despertado graves preocupações de ordem jurídica, em razão do fato de a
utilização excessiva das medidas provisórias causarem profundas distorções que se projetam no plano das
relações políticas entre os Poderes Executivo e Legislativo.
 
Nada pode justificar a utilização abusiva de medidas provisórias sob pena de o Executivo, quando
ausentes razões constitucionais de urgência, necessidade e relevância material, investir-se, ilegitimamente,
na mais relevante função institucional que pertence à Assembleia Legislativa, vindo a converter-se, no
âmbito da comunidade estatal, em instância hegemônica de poder, afetando, desse modo, com grave
prejuízo para o regime das liberdades públicas e sérios reflexos sobre o sistema de checks and balances 
(Freios e Contrapesos), a relação de equilíbrio que necessariamente deve existir entre os Poderes
Estaduais.
 
Logo, cabe ao Poder Judiciário no desempenho das funções que lhe são inerentes, impedir que o exercício
compulsivo da competência extraordinária de editar medida provisória culmine por introduzir, no processo
institucional estadual, em matéria legislativa, verdadeiro cesarismo governamental, provocando, assim,
graves distorções no modelo político e gerando sérias disfunções comprometedoras da integridade do
princípio constitucional da separação de poderes ou, no caso,   de uma profunda animosidade, tendo
em vista que os Processos Legislativos nº 00122/2014 e 00127/2014 obtiveram trâmite naquela casa de
forma atípica, pois, num único dia, percorreu todas as comissões, Procuradoria, foi votado, sancionado e
publicado no Diário Oficial!
 
O que justifica a edição dessa espécie normativa, com força de lei em nosso direito constitucional, é a
existência de um estado de necessidade que impõe ao Poder Público a adoção imediata de providências,
de caráter legislativo, inalcançáveis, segundo as regras ordinárias de legiferação, em face do próprio 
periculum in mora que fatalmente decorreria do atraso na concretização da prestação legislativa.
 
Não obstante, dissociável qualquer fundamento a justificar o incremento salarial dos servidores da
categoria de segurança pública nos moldes alinhavados pelo ex-Governador do Estado do Tocantins à
época, por meio de Medida Provisória.
 
  ITEM '2'
 
  REGULARIDADE. ATESTO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. IMISCUIÇÃO PODER JUDICIÁRIO
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Continua o requerido em sua defesa, de que a própria Assembleia Legislativa do Estado, na ADI n.º
0001726-60.2015.827.0000, já apresentou as informações requisitadas no sentido de que todo o
procedimento das referidas Leis Estaduais teve tramitação regular seguindo os ditames constitucionais,
legais e regimentais, inclusive, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação;
Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle; e Comissão de Administração, Trabalho,
Defesa do Consumidor, Transportes, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público, assim, as questões
interpretativas dos regimentos eleitorais das Casas Legislativas não podem, sob pena de violação ao
princípio da separação dos poderes, ser alvo de análise pelo Judiciário, uma vez que se trata de debate 
interna corporis.
 
Veja-se que o processo legislativo está regulamentado no Regimento Interno da Casa Legislativa que se
apresenta como uma lei em sentido lato  que 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, cujos processos legislativos nº 00122/2014 e 00127/2014 passaram pelas seguintes
fases assim anotadas:
 

  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. 

 
Revela-se preocupante que 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.
 
O respeito ao devido processo legislativo na elaboração das espécies normativas é um dogma corolário à
observância do princípio da legalidade consagrado constitucionalmente.
 
É com fulcro no inciso VII do § 1º do art. 132 do Regimento Interno do requerido Assembleia Legislativa,
que os requeridos insistem em convalidar a legalidade do procedimento legislativo:
 

  Art. 132. Quanto à natureza de sua tramitação, as proposições podem ser
urgentes, com prioridade ou ordinárias. 
§ 1°. Consideram-se urgentes as seguintes proposições: 
[...] 
  VII - de iniciativa do Governador, com solicitação de urgência;

 

https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar
https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por  MANUEL DE FARIA REIS NETO , Matricula  291736
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 143f07761c 

Ressalto que o elemento   URGÊNCIA  a justificar incomum trâmite legislativo, por si só, não se justifica.
 
Vejam-se o contido no parágrafo único do art. 133, do Regimento Interno da Casa Legislativa, onde
expressamente dispõe que:
 

  Art. 133. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades
regimentais, a fim de que a proposição seja considerada, até sua decisão final.
  Parágrafo único  . Não se dispensam os seguintes requisitos:
I - publicação e distribuição, em avulsos, da proposição principal e, se houver,
das acessórias;
II - pareceres das Comissões ou de relator designado;
III - quórum para deliberação.

 
Ora, mesmo nos casos de alegada urgência,   NÃO SE DISPENSAM  os requisitos de   publicação  e
  distribuição , em avulsos, da proposição principal e, se houver, das acessórias; dos   pareceres  das

Comissões ou de relator designado, bem como   quórum  para deliberação.
 
O art. 135 da Seção I que trata da Urgência dispõe que:
 

Art. 135. O requerimento de   urgência  somente poderá ser submetido à
deliberação do Plenário se for apresentado por:
I - dois terços dos membros da Mesa, quando se tratar de matéria da
competência desta;
*II - um sexto dos Membros da Assembleia ou Líderes que representem este
número;
*Inciso II com redação determinada pela Resolução nº 230,de 22/05/2003.
III - dois terços dos membros da Comissão competente para opinar sobre o
mérito da proposição.
*Art. 136. Aprovado o requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão
na Sessão Ordinária subseqüente, ocupando o primeiro lugar na Ordem do Dia.
*Art. 136 com redação determinada pela Resolução nº 230, de 22/05/2003.
§ 1º. Se não houver parecer, as Comissões que deverão apreciar a matéria terão
o prazo de três dias para fazê-lo.
§ 2º. Findo o prazo concedido, a proposição será incluída na Ordem do Dia para
imediata discussão e votação, com ou sem parecer.
§ 3º. Na discussão e encaminhamento de votação, o autor, relator, líderes e os
oradores inscritos, no máximo de três, terão a metade do tempo das proposições
em regime de tramitação normal, guardada a proporcionalidade partidária ou de
blocos parlamentares.
§ 4º. Às proposições em regime de urgência não se admitem emendas em
plenário.

 
Indene de dúvidas que o Governador do Estado do Tocantins poderá solicitar   URGÊNCIA  para
apreciação de projeto de sua iniciativa (Art. 28, CE),   DESDE QUE , nos termos do art. 134 do RI, a
urgência tratar de matéria que envolva a   defesa da sociedade democrática  e das   liberdades
fundamentais; tratar-se de providência para atender à   calamidade pública ; visar à   prorrogação de
prazos legais a se findarem ou à adoção ou alteração de lei para aplicar-se em época certa e próxima; ou
pretender-se a apreciação da matéria na Sessão Ordinária subsequente:
 

Art. 134. A urgência poderá ser requerida quando: 
I - tratar-se de matéria que envolva a defesa da sociedade democrática e das
liberdades fundamentais; 
II - tratar-se de providência para atender à calamidade pública; 
III - visar à prorrogação de prazos legais a se findarem ou à adoção ou 
alteração de lei para aplicar-se em época certa e próxima; 
IV - pretender-se a apreciação da matéria na Sessão Ordinária subsequente.

 
A justificativa de urgência que se extrai das Mensagens nº 21/2014 e 26/2014, publicadas no Diário da
Assembleia na data de 07 de abril de 2014, dizem respeito ao incremento salarial da categoria da polícia
civil, logo, ausentes quaisquer dos requisitos exigidos pelo art. 134 do Regimento Interno daquela Casa
Legislativa.
 
  INTERNA CORPORIS
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É comezinho o entendimento de que a tramitação de Medida Provisória no âmbito do Poder Legislativo, e
matéria "interna corporis" , é insuscetível de controle judicial,   SALVO    em caso de ofensa à
Constituição ou a lei , assim, exceto nessas hipóteses, a interferência não é tolerada pelo princípio da
independência e da harmonia entre os Poderes.
 
Interna Corporis são todas as regras ou disposições interiores ao corpo legislativo, isto é, as prescrições
destinadas a disciplinar o seu funcionamento, sejam elas instituídas no próprio regulamento interno ou na
mesma Constituição.
 
É mister  traçar uma distinção entre a imunidade que incide sobre o exercício do poder político da
Assembleia e o dever de obediência jurídica às formalidades procedimentais estabelecidas na Constituição
que, consequentemente, implica em limitação à atividade legislativa.
 
Destarte,   "desde que uma disciplina constitucional limita a competência de um Poder, na escolha
dos meios ou da forma de proceder, deixa a questão de ser política, para subordinar-se ao exame
judicial" , de modo que,   "a competência nunca é absoluta, o arbítrio não se cobre com a
competência, que encontra limites no próprio poder concedido e na forma regulada pelo Estatuto
Fundamental"  (CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Do controle de constitucionalidade . Rio de
Janeiro: Forense, 1966, p. 191.)
 
Na hipótese em exame, constata-se que o pronunciamento do Poder Judiciário não se imiscuiu em questão

interna corporis  da Assembleia Legislativa, mas apenas verificou a legalidade do ato, inexistindo
contrariedade aos dispositivos constitucionais indicados na contestação, recurso de agravo e reclamação
constitucional.
 
 
  ITEM '3'
 
  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
Estranhamente o requerido Sindicato dos Delegados   RECONHECE  que, ainda que as Leis Estaduais
n.º 2.851/2014, n.º 2.853/2014 e 2.882/2014 não possuíssem dotação orçamentária, não caberia ao
Judiciário a declaração de inconstitucionalidade, sendo o caso tão somente de adequação para constar no
exercício financeiro subsequente, posto que o próprio Estado do Tocantins, proponente da Ação Civil
Pública, vem concedendo reajustes salariais para diversas outras categorias profissionais, como se as
contas permitissem tais acréscimos e não só de despesas com pessoal se evidenciam as
contraditoriedades, destacando-se que, em meio à situação de déficit orçamentário, foram publicadas as
Medidas Provisórias nº 35 e 40, ambas de 2017, que concederam prorrogação de prazo de isenção do
ICMS para determinadas operações, bem como a redução da base de cálculo, concessão de isenção e
crédito presumido de ICMS, respectivamente, em um momento em que vários Estados criam fundos
estaduais devido à queda de suas respectivas arrecadações, com fundamento no Convênio ICMS nº
42/2016, o Governo do Tocantins estende, via medida provisória, benefícios fiscais.
 
Não se trata de eventual declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum tão somente em razão da
ausência de dotação orçamentária.
 
Conforme exaustivamente registrado nesta sentença, os vícios insanáveis desde a elaboração da Medida
Provisória, Processo Legislativo e Dotação Orçamentária, dão sustentação para que se declare a
inconstitucionalidade da edição das Leis Estaduais nº 2.851/2014, 2.853/2014 e 2.882/2014.
 
O exemplo das Medidas Provisórias nº 35 e 40 de 2017 a que se apega o Sindicato dos Delegados, não se
presta como paradigma ao objeto desta sentença, posto que aquelas estejam a tratar de prorrogação de
prazo de isenção de ICMS para determinadas operações, bem como a redução da base de cálculo,
concessão de isenção e crédito presumido, situações totalmente adversa da dos autos e que não
comportam similitude, pois estão a tratar de situações tributárias estratégicas que se não forem adotadas,
poderão colocar em risco a economia do Estado.
 
  ITEM '4'
 
  PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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Já em relação à previsão orçamentária, verifica-se que o Sindicato dos Delegados repisa a mesma tese já
enfrentada pelo Sindicato dos Policiais Civis, alegando que dos R$ 312.914.033,00 que foram destinados
para despesa com o pessoal, R$ 103.885.716,00 não foram utilizados no ano de 2015, desse modo, havia
previsão orçamentária, tornando falaciosa a argumentação de ausência de dotação e, ainda, também
falaciosa a argumentação de que o salto financeiro das previsões orçamentárias para a Polícia Civil do
Tocantins do ano de 2014 para o ano de 2015 e 2016 tinha o propósito de comportar as posses dos
candidatos aprovados, uma vez que estas passaram a ocorrer somente em 2017.
 
Forçoso é replicar neste item, os mesmos fundamentos utilizados para rebater a tese defendida pelo
Sindicato dos Policiais Civis, a que faço remição.
 
  ITEM '5'
 
  MEDIDA PROVISÓRIA. COMPATIBILIDADE
 
Acredita-se que o Sindicato dos Delegados, no intuito de abranger todas as possibilidades alcançáveis em
suas teses defensivas, afirmou que as Medidas Provisórias nº 13, de 07 de abril de 2014, e nº 19, de 26 de
maio de 2014, editadas pelo então Governador do Estado do Tocantins, Sr. Sandoval Lôbo Cardoso, cujo
mandato expiraria no dia 31 de dezembro de 2014, foram editadas dentro do prazo previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal, sendo, portanto, compatíveis.
 
Insta destacar que a presente Ação Civil Pública não trouxe como pedido ou causa de pedir, a
tempestividade da propositura de tais medidas em observância ou não à Lei de Responsabilidade Fiscal,
tendo em vista o mandato do Governador do Estado que iria expirar em 31 de dezembro de 2014.
 
É certo que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe o aumento das despesas com pessoal nos últimos 180
(cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder:
 

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com
pessoal e não atenda:
(...)
Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da
despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do
mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

 
No mesmo sentido, o inciso VII do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, proíbe aos agentes públicos fazer revisão
geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder
aquisitivo ao longo do ano da eleição.
 
Portanto, é certo que referida tese não se amolda a presente discussão.
 
  ITENS '6 e 7'
 
  PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TETO SALARIAL
 
Aduz o requerido que não há elementos concretos para sustentar a violação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a proporcionalidade estabelece uma função entre meios e
fins, que simplesmente não é aplicável neste caso, enquanto a razoabilidade afasta atos do Poder Públicos
arbitrários, que desconsiderem a situação fática e a relação entre os fatos e as previsões normativas,
portanto, não se identifica contrariedade entre as Leis nº 2.853/2014 e nº 2.882/2014 e os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
 
A razoabilidade exige a harmonização da norma geral com o caso individual, impondo na aplicação das
normas jurídicas, a consideração daquilo que normalmente acontece.
 
Na aplicação do direito, é razoável presumir que as pessoas dizem a verdade e agem de boa-fé, ao invés
de mentir e agir de má-fé, sendo que na interpretação das normas legais deve-se presumir o que
normalmente acontece, e não o extraordinário.
 
Veja-se que a razoabilidade atua como instrumento para determinar que as circunstâncias de fato devam
ser consideradas com a presunção de estarem dentro da normalidade, atuando na interpretação dos fatos
descritos em regras jurídicas.
 

https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar
https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por  MANUEL DE FARIA REIS NETO , Matricula  291736
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 143f07761c 

Desta forma, exige determinada interpretação como meio de preservar a eficácia de princípios
axiologicamente sobrejacentes, sendo que a interpretação diversa das circunstâncias de fato levaria à
restrição de algum princípio constitucional, como o princípio do devido processo legal.
 
Em alguns casos, em razão das especificidades, a norma geral não pode ser aplicável por se tratar de caso
anormal. Assim, uma regra é aplicável a um determinado caso se, e somente se, suas condições são
satisfeitas e sua aplicação não é excluída pela razão motivadora da própria regra ou pela existência de um
principio que institua uma razão contrária.
 
Até porque a razoabilidade atua na interpretação das regras gerais como decorrência do princípio da
justiça.
 
Assim, analisando essas considerações, podemos concluir que a razoabilidade serve de instrumento
metodológico para demonstrar que a incidência da norma é condição necessária, mas não suficiente para
sua aplicação. Para que seja aplicável, o caso concreto deve adequar-se à generalização da norma geral.
 
Segundo o escólio de ÁVILA, Humberto.   Teoria dos Princípios . 6. ed. São Paulo: Malheiros Editores,
2006., o postulado da proporcionalidade exige que o Poder Legislativo e o Poder Executivo escolham, para
a realização de seus fins, meios adequados, necessários e proporcionais, asseverando que um meio é
adequando quando promove o fim a que se propõe. Um meio é dito necessário se, dentre todos aqueles
meios igualmente adequados para promover o fim, for o menos restritivo relativamente aos direitos
fundamentais e um meio é proporcional, em sentido estrito, se as vantagens que promove superam as
desvantagens que provoca.
 
A aplicação da proporcionalidade exige a relação de causalidade entre meio e fim, de forma que,
adotando-se o meio, chega-se ao fim.
 
A razoabilidade como dever de harmonização do geral com o individual (dever de equidade) atua como um
instrumento para determinar que as circunstâncias de fato devam ser consideradas com a presunção de
estarem dentro da normalidade, ou para expressar que a aplicabilidade de regra geral depende do
enquadramento do caso concreto.
 
A razoabilidade como dever de harmonização do Direito com suas condições externas exige a relação das
normas com as condições de aplicação, quer demandando um suporte empírico existente para a adoção
de alguma medida quer exigindo uma relação congruente entre o critério de diferenciação escolhido e a
medida adotada.
 
Como já dito antes, tarefa difícil saber qual valor mais justo do subsídio de cada categoria. Não cabe a este
magistrado, e sim aos Poderes Executivo e Legislativo a discricionariedade de indicar (logicamente
respeitadas as normas de responsabilidade fiscal) o valor de cada vencimento.
 
  Também não cabe a este magistrado dizer que o Delegado de Polícia deve possuir remuneração
maior ou menor que outras categorias de servidores, eis que difícil comparar sua função a qualquer
outra, a não ser à mesma função no âmbito Federal ou de outros Estados, mas que também não é
objeto desse processo.
 
 
  CONTESTAÇÃO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 
  ITEM '1'
 
  IMISCUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
 
Conforme bem asseverou o requerido Assembleia Legislativa, somente há a análise dos pressupostos de
relevância e urgência de medida provisória pelo Judiciário em casos excepcionalíssimos, sob o risco de
invasão à esfera discricionária e política do Poder Executivo, por isso, o controle constitucional da
relevância e da urgência só é possível em casos de flagrante desvio de finalidade ou abuso de poder de
legislar.
 
Esse Juízo se coaduna com o entendimento esposado pela Assembleia Legislativa, posto que, realmente,

o controle constitucional da relevância e da urgência só é possível em casos de flagrante desvio de
finalidade ou abuso de poder de legislar.
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Uma vez que a medida provisória veio despida de seus elementos validadores, bem como a inobservância
da LRF, da Constituição Federal, da Constituição Estadual e do próprio Regimento Interno da Casa
Legislativa, deve o Poder Judiciário imiscuir-se no sentido de realizar eventual controle constitucional.
 
É comezinho o entendimento de que a tramitação de Medida Provisória no âmbito do Poder Legislativo, e
matéria "interna corporis" , é insuscetível de controle judicial,   SALVO    em caso de ofensa a
Constituição ou a lei , assim, exceto nessas hipóteses, a interferência não é tolerada pelo princípio da
independência e da harmonia entre os Poderes.
 
Interna Corporis são todas as regras ou disposições interiores ao corpo legislativo, isto é, as prescrições
destinadas a disciplinar o seu funcionamento, sejam elas instituídas no próprio regulamento interno ou na
mesma Constituição.
 
É mister  traçar uma distinção entre a imunidade que incide sobre o exercício do poder político da
Assembleia e o dever de obediência jurídica às formalidades procedimentais estabelecidas na Constituição
que, consequentemente, implica em limitação à atividade legislativa.
 
Destarte,   "desde que uma disciplina constitucional limita a competência de um Poder, na escolha
dos meios ou da forma de proceder, deixa a questão de ser política, para subordinar-se ao exame
judicial" , de modo que,   "a competência nunca é absoluta, o arbítrio não se cobre com a
competência, que encontra limites no próprio poder concedido e na forma regulada pelo Estatuto
Fundamental"  (CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Do controle de constitucionalidade . Rio de
Janeiro: Forense, 1966, p. 191.)
 
Na hipótese em exame, constata-se que o pronunciamento do Poder Judiciário não se imiscuiu em questão

interna corporis  da Assembleia Legislativa, mas apenas verificou a legalidade do ato, inexistindo
contrariedade aos dispositivos constitucionais indicados na contestação, recurso de agravo e reclamação
constitucional.
 
 
  ITENS '2, 3 e 4'
 
  PROCEDIMENTO LEGISLATIVO. EXCEPCIONALIDADE. DISPENSA INTERSTÍCIOS REGIMENTAIS
 
O requerido Assembleia Legislativa vem repisar a tese defensiva dos demais requeridos, afirmando que já
apresentou as informações requisitadas na ADI n.º 0001726-60.2015.827.0000 no sentido de que todo o
procedimento das referidas Leis Estaduais tiveram tramitação regular seguindo os ditames constitucionais,
legais e regimentais, inclusive, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação;
Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle; e Comissão de Administração, Trabalho,
Defesa do Consumidor, Transportes, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público.
 
Por oportuno, extraio daqueles autos já sentenciado, que o processo legislativo está regulamentado no
Regimento Interno da Casa Legislativa que se apresenta como uma lei em sentido lato que 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, cujos processos legislativos nº 00122/2014 e
00127/2014 passaram pelas seguintes fases assim anotadas:
 

  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); 
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  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. 

 
Revela-se preocupante que 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.
 
Veja-se que o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das espécies normativas é um dogma
corolário à observância do princípio da legalidade consagrado constitucionalmente.
 
É com fulcro no inciso VII do § 1º do art. 132 do Regimento Interno do requerido Assembleia Legislativa,
que os requeridos insistem em convalidar a legalidade do procedimento legislativo:
 

  Art. 132. Quanto à natureza de sua tramitação, as proposições podem ser
urgentes, com prioridade ou ordinárias. 
§ 1°. Consideram-se urgentes as seguintes proposições: 
[...] 
  VII - de iniciativa do Governador, com solicitação de urgência;

 
Ressalto que o elemento   URGÊNCIA  a justificar incomum trâmite legislativo, por si só, não se revelou.
 
Dispõe o parágrafo único do art. 133, do Regimento Interno da Casa Legislativa que:
 

  Art. 133. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades
regimentais, a fim de que a proposição seja considerada, até sua decisão final.
  Parágrafo único  . Não se dispensam os seguintes requisitos:
I - publicação e distribuição, em avulsos, da proposição principal e, se houver,
das acessórias;
II - pareceres das Comissões ou de relator designado;
III - quórum para deliberação.

 
Ora, mesmo nos casos de alegada urgência,   NÃO SE DISPENSAM  os requisitos de publicação e
distribuição, em avulsos, da proposição principal e, se houver, das acessórias; dos pareceres das
Comissões ou de relator designado, bem como quórum para deliberação.
 
O requerido SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO TOCANTINS, de forma
dúbia, trouxe em sede de pedido de reconsideração - fl. 32 - evento 21, que o disposto no art. 135 do RI,
não se aplica ao requerimento de urgência para a votação do projeto, mas à dispensa das exigências,
interstícios ou formalidades regimentais.
 
O art. 135 da Seção I que trata da Urgência dispõe que:
 

Art. 135. O requerimento de   urgência  somente poderá ser submetido à
deliberação do Plenário se for apresentado por:
I - dois terços dos membros da Mesa, quando se tratar de matéria da
competência desta;
*II - um sexto dos Membros da Assembleia ou Líderes que representem este
número;
*Inciso II com redação determinada pela Resolução nº 230,de 22/05/2003.
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III - dois terços dos membros da Comissão competente para opinar sobre o
mérito da proposição.
*Art. 136. Aprovado o requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão
na Sessão Ordinária subseqüente, ocupando o primeiro lugar na Ordem do Dia.
*Art. 136 com redação determinada pela Resolução nº 230, de 22/05/2003.
§ 1º. Se não houver parecer, as Comissões que deverão apreciar a matéria terão
o prazo de três dias para fazê-lo.
§ 2º. Findo o prazo concedido, a proposição será incluída na Ordem do Dia para
imediata discussão e votação, com ou sem parecer.
§ 3º. Na discussão e encaminhamento de votação, o autor, relator, líderes e os
oradores inscritos, no máximo de três, terão a metade do tempo das proposições
em regime de tramitação normal, guardada a proporcionalidade partidária ou de
blocos parlamentares.
§ 4º. Às proposições em regime de urgência não se admitem emendas em
plenário.

 
E mesmo assim afrontam a lealdade processual e a boa-fé ao buscar induzir esse Juízo a erro, afirmando
deliberadamente que o disposto no art. 135 do RI   NÃO SE APLICA AO REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA PARA A VOTAÇÃO DO PROJETO, MAS À DISPENSA DAS EXIGÊNCIAS, INTERSTÍCIOS
OU FORMALIDADES REGIMENTAIS.
 
Ora, o que a Justiça não pode é substituir a deliberação da Câmara por um pronunciamento judicial sobre o
que é da exclusiva competência discricionária do Plenário, da Mesa ou da Presidência,   mas pode
confrontar sempre o ato praticado com as prescrições constitucionais, legais ou regimentais que
estabeleçam condições, forma ou rito para seu cometimento.
 
É o caso dos autos, posto que esteja evidente que a Casa Legislativa deixou de observar os aspectos
Constitucionais - Federal e Estadual, e até mesmo o seu próprio Regimento Interno na edição das já
referidas Leis Estaduais.
 
  ITENS '5 e 6'
 
  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PLANEJAMENTO
 
Por fim o requerido afirma que, mesmo que as Leis Estaduais n.º 2.851/2014, n.º 2.853/2014 e 2.882/2014
não possuíssem dotação orçamentária, não caberia ao Judiciário a declaração de inconstitucionalidade,
sendo o caso tão somente de adequação para constar no exercício financeiro subsequente, adentrando-se
no próprio princípio do equilíbrio orçamentário, a fim de atestar a legalidade e constitucionalidade das
referidas Leis Estaduais, de modo que não sejam acatados os argumentos iniciais.
 
Conclui, alegando que essas Leis nº 2.851 e 2.853, ambas de 09 de abril de 2014, têm como suporte
financeiro o Orçamento Geral do Estado do Tocantins, o que fornece ao poder público tempo suficiente
para planejar receitas com despesas suficientes para formular a contento o pagamento de tais reajustes a
essas categorias funcionais do Estado e que cada ente Federal deverá atentar para a sua porcentagem
máxima correspondente aos seus gastos e, caso haja excesso de despesas, essas deverão ser reduzidas,
pois a lei estabelece um limite justamente para coibir as práticas desarrazoadas e este deverá ser
respeitado, caso contrário o ente faltoso sofrerá as penalidades previstas em lei.
 
Uma vez julgada a referida ADI Autos nº 0001726-60.2015.827.0000/TJTO, onde se afirma que 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 exige o confronto
com padrões normativos estranhos ao texto constitucional, além da elucidação de fatos controvertidos,
entendo pertinente debruçar-me nessa imposição legal.
 
A análise de controvérsia fática quanto à observância dos limites e parâmetros orçamentários, importa em
verdadeiro controle de    legalidade  e não de   constitucionalidade , conforme bem asseverou a
Excelentíssima Relatora na supracitada ADI.
 
A LRF determina a produção de estimativa de impacto orçamentário e financeiro como condição para
criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental da qual decorra aumento de despesa, e que
tais situações podem ocorrer em diferentes níveis de abrangência, a questão que se coloca é como os
órgãos governamentais devem comprovar o cumprimento da LRF e como os órgãos de fiscalização podem
verificar a observância dessa condição:
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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;

 
A resposta mais natural, segundo o escólio de Weder de Oliveira, in Curso de Responsabilidade Fiscal -
Direito, Orçamento e Finanças Públicas - Volume I, Belo Horizonte: Fórum, 2013, é que em todo processo
decisório sobre criação, expansão e aperfeiçoamento de ação governamental deve haver processo
administrativo específico do qual deverá constar a estimativa do impacto orçamentário-financeiro, com o
detalhamento das premissas e da metodologia de cálculo.
 
Inconteste que as referidas Leis Estaduais 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 o inciso I,
todos do art. 85 da Constituição Estadual, bem como o art. 167, incisos I e II, o §1º e incisos I e II do art.
169, ambos da Constituição Federal, que assim dispõem:
 

  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:
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.

 
Conforme bem asseverado pelo Estado do Tocantins, além de ser conduta vedada 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  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); 
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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);

 
É certo que a LDO nº 2.923 de 03/12/2014 para o exercício de 2015, não autorizou o realinhamento dos
subsídios estabelecidos nas Leis 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 nº 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. 

 
Além do que, os limites estipulados na LC nº 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.
A Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, visa controlar as referidas despesas e estabelece que se o ente
atingir o limite prudencial de 46,55%, ou seja, atingir a 95% do limite máximo que é de 49% é vedado ao
ente uma série de situações, dentre elas a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação da
remuneração a qualquer título, 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; 

 
O art. 15 da LC n. 101/2000 é bastante categórico ao estabelecer que:
 

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.
[...]
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.

 
Segundo informações da Secretaria de Planejamento, desde o último quadrimestre de 2014 o Estado do
Tocantins apresentou índice acima do limite prudencial, pois já havia alcançado o insustentável índice de
50,48%, o que por si só seria óbice à edição das referidas leis estaduais.
 
Esse Juízo não pode fechar os olhos à realidade financeira por que passa o Estado do Tocantins, sendo
certo que no ano de 2015 não possuía condições de absorver o impacto financeiro que sequer foi
planejado, crise essa que se repetiu nos anos de 2016 e 2017, cuja projeção financeira para o ano de 2017
alcançará o déficit de R$ 1.078.185.598,00.
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Conforme bem protestou o Estado do Tocantins em sede de impugnação à contestação - evento 62, as
concessões procedidas neste período já não respeitavam 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.
 
Ademais, segundo a dicção dos §§ 1º e 2º do art. 17 da LRF, consideram-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, sendo que   os
atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o art. 17, deverão ser instruídos com a
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
 
Logo, para efeito do atendimento do § 1º do art. 17, 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.
 
É certo que 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.
 
No que se refere aos atos normativos, os projetos de lei e as medidas provisórias devem estar
acompanhados da estimativa do impacto orçamentário-financeiro.
 
Essas informações deveriam constar das exposições de motivos das medidas provisórias.
 
Forçoso concordar com o Estado do Tocantins de que nunca houve previsão no orçamento para pagar o
reajuste da Polícia Civil, repisando mais uma vez que os atos que criarem ou aumentarem despesa de que
trata o art. 17, deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16   e demonstrar a
origem dos recursos para seu custeio.
 
 
  PARECER MINISTERIAL
 
O bem lançado Parecer Ministerial da lavra da douta Promotora de Justiça Maria Cristina da Costa Vilela -
evento 85, de cujas razões adoto, também, como fundamento desta sentença, bem concluiu 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) e que 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.
 
Por oportuno e em razão da riqueza dos detalhes enfrentados pela douta Promotora de Justiça, transcrevo
o entendimento por ela esposado, no intuito de melhor espelhar os fundamentos até então utilizados por
esse Juízo:
 

"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.
 

https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar
https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=valida_documento_consultar


Documento assinado eletronicamente por  MANUEL DE FARIA REIS NETO , Matricula  291736
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 143f07761c 

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.
 
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 (GADELHA, S. R. B. Análise dos impactos
da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a despesa de pessoal e a receita
tributária nos municípiosbrasileiros: 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.) 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.
 
(...)
 
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;
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.
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(..)
 
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)."
 
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:
 
  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.
 
(...)
 
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.
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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."
 
(...)
 
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". Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 15ª ed., p. 99.
 
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   
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.   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.
 
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.
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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,    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. ...".   ADIn nº 652/MA - DJ 04/2/93.
 
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  (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."

 
O que facilmente se observa nesse processo é a irresponsabilidade com o trato da coisa pública. 
Promessas eleitoreiras, com a óbvia finalidade de enganar os servidores públicos, mas impossíveis de
serem implementadas.
 
Pelo que exsurge dos autos, as leis em debate nesta ação apresentam os insanáveis vícios de ilegalidade,
por não atenderem às disposições da LRF, nem como de   inconstitucionalidade  por descumprirem a
Constituição Estadual e a Constituição Federal,  por isso são absolutamente nulas e ineficazes.
 
 
  DISPOSITIVO
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Diante do exposto, ratifico a liminar concedida - evento 04 e   ACOLHO  os pedidos formulados nestes
autos, para o fim de se DECLARAR,   incidentalmente  a inconstitucionalidade 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), com efeitos ex tunc , para o efeito de   PROIBIR os atos de
pagamento dos reajustes remuneratórios decorrentes da legislação mencionada.
 
Por consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.
 
Condeno os requeridos, de forma pro rata, ao pagamento de custas e despesas processuais, isentando a
Assembleia Legislativa por se tratar de Poder vinculado à Fazenda Pública Estadual e honorários
advocatícios que fixo em 8% sobre o valor dado à causa, nos termos do inciso II, do § 3º do art. 85 do
CPC.
 
Oficie-se nos agravos nº 0016752-30.2017.827.0000; 0016931-61.2017.827.0000 e
0017890-32.2017.827.0000 para que tomem ciência sobre o inteiro teor desta sentença, adotando-se as
medidas que lhe aprouverem.
 
Tendo em vista que já foi encaminhado Ofício ao   Procurador-Geral de Justiça , instruído com cópia da
decisão do evento 48 e da petição constante do evento 21 (PET1), para que tome ciência da denúncia
formulada pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins à fl. 63/68 - PET1 - evento
21 e, sendo o caso, adote as medidas necessárias, deixo de fazê-lo neste momento - eventos 51 e 57.
 
Providencie a Escrivania o translado de cópia desta sentença para os processos nº
0003292-68.2016.827.2729; 0037974-49.2016.827.2729 e 0022229-29.2016.827.2729 tornando-os
conclusos para sentença.
 
Processo sujeito ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC.
 
Transcorrido o prazo para eventuais recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça.

 

Palmas/TO, 21 de junho de 2018.

MANUEL DE FARIA REIS NETO

Juiz de Direito
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