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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHORA(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA 3ª VARA DOS 
FEITOS DAS FAZENDAS E DOS REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE 
PALMAS- TOCANTINS 
 
 
 
 
 
Ação Popular nº 5006576-04.2013.827.2729 
Apelantes: Danniel Adriano Araldi Martins e outros  
Apelados: Procuradores Municipais de Palmas (litisconsortes) 
 
 
 
 
 
 

 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES 

MUNICIPAIS - ANPM, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 
043630190001/53, com sede no SAS, Quadra 05, Lote 04, Bloco K, Sala 605, Edifício Ok 
Office Tower, em Brasília/DF, CEP 70.070-050, por seu Presidente, Dr. Carlos Figueiredo 
Mourão, conforme Ata de Assembleia-Geral de eleição, vem, mui respeitosamente, perante 
Vossa Excelência, apresentar pedido de ingresso na qualidade de AMICUS CURIAE, 
requerendo seja o mesmo recebido e encaminhado ao TJ-TO para a devida apreciação e 
julgamento. 

 
 
 
 

Termos em que Pede Deferimento. 
 
 

De Brasília para Palmas, 9 de setembro de 2016. 
 

 
 

Carlos Figueiredo Mourão 
Presidente da ANPM 
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHORA(A) DOUTOR(A) DESEMBARGADOR(A) 
RELATOR(A) DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANTINS 

  

Ação Popular nº 5006576-04.2013.827.2729 
Apelantes: Danniel Adriano Araldi Martins e outros  
Apelados: Procuradores Municipais de Palmas (litisconsortes) 

 
 
“O amicus curiae é o terceiro que, conquanto não tenha interesse jurídico 
próprio, que possa ser atingido pelo desfecho da demanda em andamento, 
como tem o assistente simples, representa um interesse institucional, que 
convém seja manifestado no processo para que, eventualmente, possa ser 
considerado quando do julgamento. Como ensina Cassio Scarpinella Bueno, 
"O que enseja a intervenção desse 'terceiro' em processo alheio é a 
circunstância de ser ele, de acordo com o direito material, um legítimo 
portador de um 'interesse institucional', assim entendido aquele interesse 
que ultrapassa a esfera jurídica de um indivíduo e que, por isso mesmo, é 
um interesse metaindividual Um tal 'interesse institucional' autoriza o 
ingresso do 'amicus curiae' em processo alheio para que a decisão a ser 
proferida pelo magistrado leve adequada e suficientemente em consideração 
as informações disponíveis sobre os impactos e os contornos do que lhe foi 
apresentado para discussão"1. Nesse sentido, o amicus curiae funciona 
como um auxiliar do juízo porque, nas causas de maior relevância ou de 
maior impacto, ou que possam ter repercussão social, permitirá que o 
Judiciário tenha melhores condições de decidir, levando em consideração a 
manifestação dele, que figura como porta-voz de interesses institucionais, e 
não apenas de interesses individuais das partes”. Marcus Vinicius Rios 
Gonçalves2  

 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES 

MUNICIPAIS - ANPM, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 
043630190001/53, com sede no SAS, Quadra 05, Lote 04, Bloco K, Sala 605, Edifício Ok 
Office Tower, em Brasília/DF, CEP 70.070-050, por seu Presidente, Dr. Carlos Figueiredo 
Mourão, conforme Ata de Assembléia Geral de eleição, vem, mui respeitosamente, perante 
Vossa Excelência, apresentar pedido de ingresso na qualidade de Amicus Curiae, com 
fundamento no art. 138 do CPC/2015, apresentando, desde logo, suas razões quanto ao mérito 
da Ação Popular em epígrafe que contesta a transposição de servidores públicos aprovados e 

                                                           
1 BUENO, Cássio Scarpinella. Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 204.  
2 Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 6ª ed. São Paulo: 2016, p. 265.  
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empossados no cargo originário de analista técnico jurídico - vinculado ao Quadro Geral do 
Município de Palmas/TO -, para o cargo de Procurador Municipal, pelos fatos e fundamentos 
a seguir expostos: 

 
I - DA PREVISÃO NORMATIVA E ADMISSÃO JURISPRUDENCIAL 
 
A Associação requerente congrega os Procuradores Municipais de todo o País e tem 

por objetivo institucional defender as prerrogativas e os direitos da categoria profissional de 
Procurador Municipal. Sua abrangência é o território nacional e a carreira defendida é a dos 
advogados públicos, detentores de cargo de provimento efetivo. 

 
Chegou ao conhecimento da ANPM a existência da presente Apelação 

Cível/Reexame Necessário em sede de Ação Popular, na qual se discute a transposição de 
servidores públicos aprovados e empossados no cargo originário de analista técnico jurídico - 
vinculado ao Quadro Geral do Município de Palmas/TO -, para o cargo de Procurador 
Municipal. 

 
Nesse quadro, a ANPM postula o ingresso na presente demanda, a fim de figurar 

como Amicus Curiae, pois possui interesse jurídico na questão apresentada em virtude de sua 
missão associativa. A ANPM não possui uma relação jurídica com quaisquer das partes, mas 
interesse jurídico na definição da matéria por cuidar de questão essencial à carreira. 

 
O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 138, permite que o juiz, 

considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a 
repercussão social da controvérsia, admita a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão 
ou entidade especializada, com representatividade adequada 

 
A jurisprudência pátria também admite a intervenção do amicus curiae em processos 

onde se discuta o direito subjetivo das partes: 
 
“Concessão de Benefício Previdenciário e Legislação Aplicável – 1  
(...) Por maioria, o Tribunal, considerando a relevância da matéria, 
e, apontando a objetivação do processo constitucional também em sede 
de controle incidental, especialmente a realizada pela Lei 
10.259/2001 (arts. 14, § 7º, e 15), resolveu questão de ordem no 
sentido de admitir a sustentação oral da Confederação Brasileira dos 
Aposentados, Pensionistas e Idosos - COBAP e da União dos 
Ferroviários do Brasil. (...)” 
(RE 416827/SC e RE 415454/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, 21.9.2005. 
(RE-416827) - Informativo 402 do STF) 

 
A própria Lei 4.717/65, que regulamenta a ação popular, permite, em seu art. 6º, que 

qualquer cidadão se habilite como litisconsorte ou assistente do autor da ação. Nota-se, mais 
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uma vez, a intenção do legislador em permitir que terceiros que possam colaborar com a ação 
na medida em que viabiliza sua interlocução direta com as partes formais do processo. 

 
Saliente-se que o ingresso da Requerente visa colaborar com este Egrégio Tribunal 

de Justiça, com o exclusivo propósito de elucidar o interesse público e as questões de fato 
envolvidos e delimitados na presente lide. 
 

Destarte, cumpridos os requisitos exigidos no dispositivo, que são a relevância da 
matéria e a representatividade dos postulantes, também conhecida como “adequacy of 

representation”, tem-se como possível o ingresso de colaboradores da Corte com o propósito 
de pluralizar o debate e enriquecer a atividade jurisdicional. 

 
In casu, o interesse jurídico na solução da lide é evidente. A carreira de Procurador 

Municipal está crescendo juntamente com a importância e o volume de competências dos 
Municípios brasileiros. O ingresso na carreira por meio de concurso público é uma das mais 
importantes bandeiras desta Associação, que vem lutando para fulminar com a prática lesiva 
ao patrimônio público de burla à obrigatoriedade constitucional de realização de concurso 
público. 

 
A realização de concurso público para provimento de cargos efetivos, como os de 

advogado do Município, tem sido uma luta constante da ANPM, inclusive através da batalha 
pela aprovação da PEC 17/12, que inclui o Procurador do Município no art. 132 da 
Constituição da República. 

 
Daí surge o interesse da Associação Nacional em integrar a lide na condição de 

Amicus Curiae, ante o seu dever estatutário e seu conhecimento da matéria por sua atuação 
em todo território nacional. 

 
O ingresso da ANPM no processo é legitimado, pois, pelo seu evidente interesse 

jurídico na solução que respeite a Constituição, dever institucional de defender as 
prerrogativas inerentes à categoria profissional e condições de prover o feito com informações 
a respeito da matéria segundo o que ocorre em todo território nacional. 

 
II – BREVE SÍNTESE DA AÇÃO POPULAR 

 
A manifestação desta Associação, na qualidade de amicus curiae, objetiva opinar 

sobre as questões de interesse público suscitadas pela matéria de mérito, auxiliando o juízo na 
formação de seu convencimento quanto às mesmas, é relevante analisar os fatos envolvidos 
na lide. 

 
Trata-se de Ação Popular nos autos originários com pedido de liminar, proposta em 

desfavor do Município de Palmas e da Câmara Municipal, com vistas a atacar atos de 
enquadramento lesivos ao patrimônio público e violadores dos princípios constitucionais da 
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legalidade, moralidade, eficiência e do concurso público, atos estes perpetrados pelo artigo 17 
da Medida Provisória nº 3, de 15/01/2013 (posteriormente convertida na Lei Municipal n 
1.956/2013), e que também têm origens em dispositivos pretéritos previstos nas Leis 
municipais nºs 629/1997, 1.428/2006 e 1.460/2007, os quais foram responsáveis por efetivar a 
transposição de servidores públicos aprovados e empossados no cargo originário de analista 
técnico jurídico - vinculado ao Quadro Geral do Município de Palmas -, para o cargo de 
Procurador Municipal, integrante da Procuradoria Geral do Município (eventos 1, 3 e 36). 

 
O Município de Palmas optou por atuar no polo ativo da lide, conforme faculdade 

prevista no art. 6º, §3º, da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular). Quanto ao mérito, discorreu e 
colacionou provas de que as atribuições legais das carreiras (analista técnico jurídico e de 
procurador municipal) são diferentes, os salários diversos e salientou que a forma de 
investidura para o cargo de procurador exige mais requisitos. A opção do Município importa 
em reconhecimento da procedência do pedido.  

 
Por esta razão, ao final requereu a procedência da ação popular em todos os termos, 

bem como a citação dos litisconsortes passivos necessários, beneficiários do ato lesivo 
questionado, no caso os analistas técnicos jurídicos alçados ao cargo de Procurador, para 
integrarem a demanda (eventos 5, 8, 12 e 32).  
 

A Câmara Municipal manifestou-se pelo indeferimento da liminar pleiteada e 
requereu ainda a citação dos analistas transpostos para integrar a ação em litisconsórcio 
passivo necessário (evento 13), além de solicitar sua exclusão do polo passivo (evento 128).  

  
Em apreciação do pedido de liminar, no evento 17, o juízo a quo indeferiu a medida, 

bem como determinou a inclusão dos analistas, beneficiários do ato questionado, no polo 
passivo. Assim, todos foram devidamente citados e suas respectivas contestações 
apresentadas (eventos 153, 152 e 161). 

  
O Ministério Púbico do Estado do Tocantins, em sede de parecer, posicionou-se 

preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição, e no mérito, pela total improcedência da 
ação, ao argumento de que os analistas enquadrados no cargo de Procurador exerciam de fato 
as atribuições deste cargo (evento 180).  

  
Em sentença prolatada no evento 185, o Juízo da 3ª Vara dos Feitos das Fazendas e 

dos Registros Públicos reconheceu a adequação da via eleita para atacar o ato, todavia, 
declarou a ilegitimidade passiva da Câmara Municipal para figurar no polo passivo da 
demanda, em virtude da conversão da Medida Provisória impugnada na Lei 1.956/2013, bem 
como pelo fato de o Município de Palmas ter migrado para o polo passivo da ação. 

 
Dessa forma, o feito foi extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, VI, do CPC/2015, por ausência de legitimidade passiva. 
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Vale ressaltar, entretanto, que antes de extinguir o feito esse juízo orientou o 
Município de Palmas a anular o ato lesivo, utilizando-se de seu poder/dever de autotutela.  

 
Os cidadãos que ingressaram como litisconsortes ativos na presente ação popular 

interpuseram recursos de apelação, pugnando pela reforma da sentença, de modo que o E. 
TJTO julgue totalmente procedente os pedidos da ação (eventos 223 e 255).  

 
Os beneficiários do ato impugnado, por sua vez, ofereceram embargos de declaração 

(eventos 225 e 226) com o intuito de que fossem analisadas pelo Juízo preliminares 
levantadas em suas contestações, bem como se insurgiram contra a solução trazida na 
sentença acerca da possibilidade de o prefeito anular o ato questionado na Ação Popular, 
valendo-se das Súmulas 346 e 473, ambas do Supremo Tribunal Federal.  

  
Os embargantes alegaram a necessidade dos seguintes 

esclarecimentos/manifestações na sentença: i) omissão sobre a existência de pressuposto 
processual negativo, coisa julgada (sentença dos autos 2004.0000.7909-3/0); ii) omissão 
quanto a ausência de interesse processual – impossibilidade jurídica do pedido - por ter sido o 
artigo 2º da Lei Municipal 1.428/2006 revogado, sendo impossível a declaração de 
inconstitucionalidade de dispositivo revogado e o retorno dos analistas aos cargos de origem 
já extintos; iii) erro material no que tange a impossibilidade de o prefeito anular o ato lesivo, 
conforme sugerido em sentença; iv) obscuridade quanto ao não cabimento de ação popular 
contra lei em tese; v) omissão no tocante a preliminar da prescrição. 

 
Os demais cidadãos que ingressaram como litisconsortes ativos na ação popular 

apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração para rechaçar todas as teses 
ventiladas pelos embargantes (eventos 282 e 295).   

 
Em seguida, o juiz a quo proferiu decisão na qual conheceu dos embargos de 

declaração interpostos pelos beneficiários do ato, contudo os desacolheu (evento 300).  
 
É o que se passa a opinar a respeito do mérito da questão. 

 
III – NÃO CABIMENTO DA EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA: 

 
Os autores da Ação Popular dos autos originários a ajuizaram inicialmente perante o 

Município de Palmas e a mesa diretora da Câmara Municipal de Palmas (evento 01). 
 
Ocorre que, ao manifestar-se nos autos, o Município de Palmas requereu 

preliminarmente sua inclusão no polo ativo da demanda, valendo-se corretamente de 
faculdade prevista no artigo 6º, § 3º, da Lei 4.717 (Lei da Ação Popular): 

 
§ 3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de 
impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, 
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desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal 
ou dirigente. 

 
Em atenção ao pedido do Município de Palmas/TO, o Juízo a quo proferiu despacho 

(evento 17) para deferir a sua atuação ao lado dos autores e ainda determinou a citação dos 
beneficiários do ato. A opção, que importa em reconhecimento da procedência do pedido, em 
verdade impede a extinção do processo sem apreciação do mérito, jamais a promove, como 
equivocadamente conclui o julgado. 

 
Por outro lado, apesar da ilegitimidade da Câmara Municipal, corretamente apontada 

pelo Juízo, e da opção legal do Município em atuar ao lado dos autores, todos os beneficiários 
do ato impugnado ainda constam no polo passivo da demanda.  

 
O caput do artigo 6º da Lei 4.717/65 prevê que a ação será proposta contra os 

beneficiários do ato: 
 
Art. 6º. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as 
entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou 
administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato 
impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os 
beneficiários diretos do mesmo. (negritos acrescidos) 

 
A partir do artigo colacionado acima, resta evidente a legitimidade passiva dos 

beneficiários do ato impugnado, vale dizer, os analistas que ilegalmente pretendem se 
tornarem Procuradores Municipais de Palmas sem concurso público. Sendo assim, não há que 
se falar em extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de legitimidade passiva, 
devendo a sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública ser reformada.  

 
Nesse sentido:  
 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS 
DA INCORPORAÇÃO DA URP DE FEV/89. LEGITIMADOS PASSIVOS. 
BENEFICIÁRIOS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. 
SÚMULA Nº 106 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.  
1. Nos termos do art. 6º da Lei 4.717/65, devem figurar no pólo 
passivo da ação popular os responsáveis pela prática ou omissão do 
ato guerreado, inclusive os beneficiários do citado ato.  
2. No caso, os agravantes, por serem servidores da Universidade do 
Pará, foram agraciados direitamente pela incorporação nos seus 
proventos do percentual de 26,05%, a título de reposição de perdas 
do chamado Plano Verão e URP de fevereiro/89.  
3. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora 
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. 
(Súmula nº 106 do STJ)  
4. Agravo de instrumento não provido. 



 

8 

SAUS – Quadra 05 – Lote 04 – Bloco K – sala 605 – Edifício OK Office Tower 
Brasília – DF – CEP – 70.070-050 

Telefone: (61) 3963-9089 - anpm@anpm.com.br - www.anpm.com.br 

 

 

(TRF-1 - AG: 30632 PA 0030632-73.2002.4.01.0000, Relator: 
Desembargador Federal Francisco de Assis Betti, Data de Julgamento: 
15/05/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: e-DJF1 p.117 de 
26/06/2013) 

 
Ressalte-se ainda que sob a ordem do Novo CPC, o juízo deve sempre primar pela 

solução de mérito do feito, a sentença terminativa deve se restringir a hipóteses de 
impossibilidade absoluta de se conhecer do mérito. Tal dever é extraído do artigo 4º do novel 
Código que dispõe ser direito das partes a solução integral do mérito em prazo razoável, 
incluída a atividade satisfativa. 

 
Tal dispositivo consagra o Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, o qual 

determina, segundo Leonardo Carneiro da Cunha, “que as regras processuais que regem o 
processo civil brasileiro devem balizar-se pela preferência, pela precedência, pela 
prioridade, pelo primado da análise ou do julgamento do mérito. O juiz deve, sempre que 
possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, 
a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes. O 
princípio da primazia do exame do mérito abrange a instrumentalidade das formas, 
estimulando a correção ou sanação de vícios, bem como o aproveitamento dos atos 
processuais, com a colaboração mútua das partes e do juiz para que se viabilize a apreciação 
do mérito.”.

3 
 
O Novo CPC traz diversas normas que buscam viabilizar a efetivação de tal 

princípio, a exemplo do artigo 317, que determina: “Antes de proferir decisão sem resolução 
de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”. 

 
Importante destacar que, no presente caso, os Autores não foram intimados para se 

manifestar acerca da suposta ilegitimidade passiva, de forma que não tiverem, sequer, a 
oportunidade de evitar a extinção do processo sem julgamento do mérito, o que certamente 
teriam feito caso tal norma tivesse sido observada, violando-se desta forma, o art. 10 do 
NCPC, norma principiológica de aplicação geral no direito processual. 

 
Feita essa observação, conclui-se que a existência de mera irregularidade formal não 

pode obstar o enfrentamento do mérito, afinal, o processo é instrumento que visa, 
primordialmente, a análise do direito material a ele subjacente. 

 
Esclarecida a necessidade de se reformar a sentença diante da legitimidade passiva 

dos beneficiários do ato impugnado (Procuradores Municipais de Palmas) e da valorização da 

                                                           
3 DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Opinião 49- Princípio da primazia do julgamento do mérito, 2015. 
Disponível em http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/opiniao/opiniao-49-principio-da-primazia-do-
julgamento-do-merito/ Acesso em: 20 de agosto de 2016.  

http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/opiniao/opiniao-49-principio-da-primazia-do-julgamento-do-merito/
http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/opiniao/opiniao-49-principio-da-primazia-do-julgamento-do-merito/
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primazia pela solução do mérito feita pelo Novo CPC, passa-se a discutir o mérito da Ação 
Popular e as razões para sua consequente procedência. 

 
IV – DO MÉRITO DA AÇÃO POPULAR 

 
IV.1 – Do nascimento da carreira de Procurador Municipal, vinculado à Procuradoria 
Geral. 

 

A lei Orgânica do Município de Palmas trouxe em seu artigo 87 a previsão da 
institucionalização da Advocacia Geral do Município. Através da Lei nº 66/90 foi instituído o 
Quadro de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo de Palmas, criando-se, entre 
outros, o cargo de advogado do Município, exigindo-se para investidura nível superior e 
registro no respectivo órgão de classe (art. 8º, I, “d”). 

 
Art. 8º - Para fins de provimento dos cargos de carreira exigir-se-á: I - segundo à 
escolaridade: d) nível superior, os que tenham concluído o curso superior, com registro 
no respectivo órgão de classe. (negritos acrescidos). 

 
Contudo, somente com a edição da Lei Municipal n° 629/97 (que reestruturou a 

Advocacia-Geral do Município de Palmas, definiu sua competência e instituiu o seu plano de 
carreira), que a carreira do cargo de advogado do Município passou a existir. O cargo passou 
a constar dentro da estrutura da Advocacia-Geral. Ressalte-se que, segundo o dispositivo legal 
a Ordem dos Advogados do Brasil /OAB, deveria integrar a comissão organizadora do 
concurso de ingresso na carreira de procurador municipal e os servidores lotados no órgão 
estavam submetidos a uma jornada de 20 horas semanais, conforme se observa nos artigos 
abaixo colacionados: 

 
Art. 19. O ingresso na carreira de Procurador do Município dar-se-á no nível inicial, 
mediante habilitação em concurso público de provas, títulos e documentos. 
 
Art. 54. Os membros da Advocacia-Geral do Município, bem assim os ocupantes de cargos 
em comissão privativos de carreira, sujeitam-se à jornada de trabalho, conforme 
determina o EOAB-TO (negritos acrescidos). 
 
Art. 59. A realização de concurso público para ingresso na carreira de Procurador do 
Município de Palmas será constituída uma Comissão Especial, integrada pelo Advogado-
Geral do Município, que a presidirá, e mais 04 (quatro) membros, os quais serão escolhidos 
da seguinte forma: 01 (um) da indicação do Advogado-Geral do Município, 01 (um) 
representante da OAB/TO, 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Administração e um representando os Procuradores efetivos. 

 
Posteriormente, em 19 de dezembro de 2000, a lei em voga teve sua redação alterada 

pela Lei nº 957/00, incluindo-se um parágrafo único ao artigo 58, para expressamente prever 
que apenas os advogados egressos da lei n° 66/90, passariam a ser denominados procuradores 
do município, veja-se: 
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Parágrafo único. Os advogados do Município originários da Lei nº 66, de 30 de julho de 
190, alterada pela Leis nºs 175, de 30 de março de 1992; 245, de 10 de julho de 1992; 362, 
de 15 de setembro de 1992 e 585, de 29 de maio de 1996, passam a denominar-se 
“Procuradores do Município – Nível II (negritos acrescidos)” 
 
Assim, o nome do cargo é ALTERADO DE ADVOGADO DO MUNICÍPIO PARA 

PROCURADOR MUNICIPAL, cargo este vinculado à Advocacia Geral Municipal, 
posteriormente denominada Procuradoria Geral, prevendo expressamente que apenas os 
advogados advindos da Lei n° 66/90 seriam denominados procuradores. Conclui-se, portanto, 
pela extinção da nomenclatura “advogado do município”. 

 
IV.2 – Da carreira de Analista Técnico Jurídico, vinculada ao Quadro Geral Municipal. 

 
Por sua vez, a carreira de analista técnico jurídico é criada pela Lei n° 878/2000, que 

institui o plano de cargos, funções e salários dos servidores públicos do poder executivo do 
Município de Palmas. Pontue-se que a norma ressalvou logo em seu artigo 1° sua não 
aplicação à carreira dos procuradores municipais. Assim, observa-se: 

 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Plano de Cargos, Funções e Salários dos Servidores 
Públicos do Poder Executivo do Município de Palmas – TO., e estabelece as formas de 
evolução funcional dos servidores titulares de cargos de provimento efetivo.  
§ 2º Não estão abrangidos por esta Lei os servidores ocupantes dos cargos de 
provimento efetivo das carreiras do Magistério Público Municipal e os integrantes da 
carreira dos Procuradores Municipais (negritos acrescidos). 
 
Destarte, novamente o artigo 8° do referido diploma legal (Lei n° 878/00), ratifica a 

ressalva acima transcrita e prescreve que a norma se aplicará a todos os demais cargos de 
provimento efetivo do Poder Executivo Municipal: 

 
Art. 8º. Esta Lei engloba, à exceção dos cargos tratados no § 2º do seu art. 1º, todos os 
cargos de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal cujas denominações, 
quantitativos, requisitos para ingresso e atribuições são as constantes dos anexos 
relacionados no artigo seguinte e que a integram (negritos acrescidos).  

 
Nesse sentido, o Anexo I da Lei 878/00 criou 12 cargos de analista técnico jurídico, 

enquanto o anexo III regulamentou suas atribuições e requisitos. Portanto, o cargo em questão 
foi criado e vinculado ao Quadro Geral do Poder Executivo de Palmas. 
 
IV.3 - Das diferenças nos cargos originários: requisitos para investidura, atribuições e 
remuneração; 
 

Importante asseverar, conforme atesta a documentação já acostada na Ação Popular 
pelo Município de Palmas, que os cargos ora analisados são distintos em todos os sentidos. 
Para fins de facilitação do entendimento, foram elaboradas as tabelas abaixo: 
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Procurador Municipal 

Lei da Carreira 
Lei 629/97, reestrutura a Advocacia-Geral do Município de Palmas, define 

sua competência, institui o seu plano de carreira e dá outras providências. 

Requisitos p/ investidura 
Escolaridade: nível superior e inscrição no órgão de classe (art. 8º, I, “d”, 

da Lei 66/90 e art. 31 da Lei 1.460/2007). 

Atribuições 

Representar o Município em juízo e promover a sua defesa em todas e 

quaisquer ações; 

Promover defesa dos direitos da Fazenda Municipal em ações ou 

processos que versem sobre matéria financeira relacionada com a 

arrecadação tributária; 

Emitir parecer em processos sobre matéria jurídica de interesse da 

Administração em geral; 

Minutar escrituras, contratos, convênios, acordos e demais atos relativos 

e obrigações assumidas pelos órgãos do Poder Executivo; 

Organizar e administrar o patrimônio imobiliário do Município; 

Promover, por via amigável ou judicial, as desapropriações de interesse 

do Município; 

Velar pela observância dos preceitos constitucionais, legais e 

regulamentos, sugerindo às autoridades competentes a adoção de 

medidas contra abusos, erros ou omissão de seu conhecimento; 

Promover cobrança da dívida ativa do Município; 

Desempenhar outras tarefas semelhantes. 

Carga Horária 20 horas, artigo 54 da lei 629/97; 

Remuneração em agosto/2004 R$ 4.652,35 

 

Analista Técnico Jurídico 

Lei da Carreira 

Lei 878/00, institui o Plano de Cargos, Funções e Salários dos 

Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Palmas, 

estabelece as formas de evolução funcional dos servidores de 

provimento efetivo e dá outras providências. 

Requisitos p/ investidura Escolaridade: 3º grau; curso específico: ciências jurídicas ou Direito. 

Atribuições 
Assistência técnico-jurídica às atividades administrativas, respeitadas 

a formação e legislação profissional, e os regulamentos do serviço.  

Carga Horária 40 horas semanais (Anexo único à Lei n° 980, de 9 de março de 2001.) 

Remuneração em agosto/2004 R$ 2.207,70 

 

Desse modo, observadas as tabelas alhures, evidencia-se tratar-se de cargos 
diferentes, com funções diversas, remuneração desigual e requisitos distintos exigidos para a 
investidura originária. 
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A distinção é tão gritante que o cargo de analista técnico jurídico não exige nem 
mesmo o registro profissional junto à Ordem dos advogados, o que deixa cristalino que as 
atribuições dos analistas são meramente administrativas, não exigindo do profissional a 
qualificação técnica necessária para atuar como causídico, bastando tão somente ser bacharel 
em Direito. 
 
IV.4 - Do desvio de função dos analistas técnicos jurídicos e alterações da legislação 
municipal com o objetivo de efetivar futuro enquadramento. 

 

A questão é simples: servidores concursados para o cargo de analista técnico 
jurídico, foram, sem o devido concurso público, por meio de diversas e intrincadas manobras, 
indevidamente nomeados Procuradores Municipais. A ilegalidade é patente, mas a 
engenhosidade do ardil exige longa descrição cronológica das medidas adotadas para disfarçar 
a literal ofensa ao texto constitucional. 

 
Com efeito, após a realização do concurso público para o cargo de analista técnico 

jurídico, ocorreu a lotação de alguns aprovados na Advocacia Geral do Município, que ali 
passaram ilegalmente a exercer suas funções.  

 
Tal fato resta evidenciado pela leitura do artigo 32 da Lei da carreira dos 

procuradores (Lei 629/97), com inciso IX incluído em 26 de junho de 2000, pela Lei 906/00, 
que os menciona expressamente: 

 
IX – Os analistas Técnico Jurídico que ficarem a disposição da Advocacia Geral do 
Município, farão jus a uma produtividade de 0 a 61,5% (sessenta e um e meio por cento), do 
salário base. (Redação dada pela Lei nº 906, de 2000).  
 
Assim, frise-se, que a Lei nº 878/00 que criou o cargo de analista técnico jurídico 

coexistia juntamente ao cargo de procurador do município oriundo da Lei n° 629/97. Observa-
se, portanto, que os analistas eram vinculados ao Quadro Geral e, alguns, apenas estavam à 
disposição da Advocacia Municipal. 

 
Em 5 de julho de 2001, por meio do artigo 5° da Lei n° 1027/01, (que alterou 

novamente a Lei n° 629/97) foi revogada a Lei n° 957/2000 (que incluiu o parágrafo único na 
Lei 629/97 alterando a nomenclatura de advogado do município para procurador municipal). 

 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 957, de 19 de 
dezembro de 2000. 
 
Inobstante, ter sido revogada a alteração de nomenclatura do cargo de advogado para 

procurador fincada dentro da Lei n° 629/97 – Lei da carreira da Advocacia Geral -, esta 
mudança permaneceu incólume “escondida” dentro do artigo 4º da Lei n° 1027/01, bem como 
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em seu Anexo único que fixava o quantitativo de cargos de “procurador do município”. 

Assim, veja-se: 
 
Art. 4º Os Advogados do Município, remanescentes da Lei no 66, de 30 de julho de 1990, 
alterada pelas Leis nos 175, de 30 de março de 1992; 245, de 10 de julho de 1992; 362, de 
15 de setembro de 1992 e 585, de 29 de maio de 1996, reenquadram-se na presente Lei 
com a seguinte denominação: “Procuradores do Município – Nível I”.  
 
ANEXO I Cargos Padrão Quantitativo Procurador do Município Nível I 10 Procurador do 
Município Nível II 3 Procurador do Município Nível III 2 Procurador do Município Nível IV 1 
Total 16. 
 
Desta forma, em uma leitura apressada da Lei 629/97 (Lei da carreira de Procurador), 

quem desconhece-se o teor da Lei ordinária n° 1027/01, seus respectivos artigos e anexo – 
entre eles o artigo 4º -, tinha a impressão que a alteração de nomenclatura havia sido revogada 
reestabelecendo-se o nome do cargo para “advogado do município”, já que a Lei n° 957/2000, 

responsável por incluir o parágrafo único ao artigo 58 alterando a denominação havia sido 
revogada (art. 5° da Lei 1027/01).  

 
Ato contínuo, em 21 de setembro de 2001, com a edição da Lei nº 1052/01, os 

Anexos da Lei 878/00, que traziam os cargos criados e vinculados ao Quadro Geral do Poder 
Executivo e suas respectivas atribuições, tiveram sua redação alterada com uma nova 
correlação de nomenclaturas, que modificou intencional e propositalmente a nomenclatura do 
cargo de Advogado do Município para analista técnico jurídico: 

 
Art. 3º Ficam alterados os Anexos I (folha 1), II e III (folhas 8, 9 e 10) da Lei nº 878, de 
10 de abril de 2000, que passam a viger consoante os Anexos desta Lei.  
 
LEI N.º 1052, DE 21 DE SETEMBRO DE 2001. ANEXO II TABELA DE 
CORRELAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO  
 

DENOMINAÇÃO ANTERIOR NOVA DENOMINAÇÃO 
ADVOGADO ANALISTA TÉCNICO JURÍDICO 

 
O objetivo de tal manobra legislativa é evidente: como a Lei 1027/01 “escondeu a 

alteração de denominação do cargo de advogado para procurador”, revogando a alteração de 

nomenclatura que constava no interior da Lei 629/97 em seu artigo 5º, todos os “advogados” 

passariam a ser denominados analistas técnico jurídico. 
 
Entretanto, a alteração de nomenclatura para procurador referente aos advogados 

egressos da Lei 66/90 (ÚNICOS ADVOGADOS PÚBLICOS CONCURSADOS E 
EMPOSSADOS COMO TAL) permaneceu preservada no artigo 4º da Lei 1027/01: 
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Art. 4º Os Advogados do Município, remanescentes da Lei no 66, de 30 de julho de 1990, 
alterada pelas Leis nos 175, de 30 de março de 1992; 245, de 10 de julho de 1992; 362, de 
15 de setembro de 1992 e 585, de 29 de maio de 1996, reenquadram-se na presente Lei 
com a seguinte denominação: “Procuradores do Município – Nível I”. 
 
Ora, se não haviam mais advogados, já que estes passaram a ser denominados 

procuradores (art. 4º da Lei 1027/01), quem passou a ser denominado analista técnico 
jurídico??? 

 
O único objetivo desta nova correlação de cargos, no tocante a alteração de 

nomenclatura em especial do cargo de advogado para analista técnico jurídico, foi confundir 
as carreiras de analista técnico jurídico com a de advogado municipal, a fim de, futuramente, 
alçar status de procuradores aos analistas, burlando assim a exigência constitucional da 
realização de concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88). 

 
Ora, a cronologia dos fatos e respectivas alterações legislativas demonstra a flagrante 

ilegalidade do ocorrido. Como já exposto, os advogados egressos da Lei 66/90 foram TODOS 
reenquadrados como procuradores municipais, esvaziando-se por completo o cargo. Portanto, 
repise-se: se não mais existiam advogados municipais, como tal cargo poderia ser renomeado 
para analista técnico jurídico? 

 
Ademais, como o cargo de advogado, que exige registro na Ordem dos Advogados 

do Brasil - condição necessária para atuar como causídico - poderia ser equiparado a um cargo 
que não traz esta exigência de habilitação profissional? 

 
Portanto, a cronologia legal supra alinhavada demostra claramente a movimentação 

normativa para confundir os cargos de analistas técnico jurídicos com o de advogado 
municipal (inexistente) com o objetivo de pleitearem seu reenquadramento como 
procuradores municipais. 

 
IV.5 - Da inexistência de inscrição dos analistas técnicos jurídicos como advogados na 
Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Tocantins, à época da edição da Lei 1052/01 

 

A ilegalidade da renomeação e pleito de transposição de cargos é gritante, uma vez 
que diversos analistas que atualmente atuam na condição de procuradores do município não 
têm nem registro profissional na OAB, exercendo irregularmente a profissão de advogado, 
ressaltando que outros tantos conseguiram seus registros profissionais em momento posterior 
à Lei Municipal nº 1052/01 – que alterou a denominação de advogado para “analista técnico 

jurídico” –, ou mesmo à Lei Municipal nº 1.428/06 – que extinguiu o cargo de “analista 

técnico jurídico” e determinou o aproveitamento dos servidores ocupantes no cargo de 

“procurador municipal” – conforme consta nas certidões expedidas pela Ordem dos 
Advogados do Brasil, seccional Tocantins (evento 282, anexo 4, dos autos eletrônicos da 
presente Ação Popular). 
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Nesse sentido, a tabela a seguir descreve a situação relatada: 
 

SERVIDOR SITUAÇÃO CRONOLOGIA 

ADILSON MANOEL 

RODIGUES GOMES 

Não possui inscrição na 

OAB, apenas protocolou o 

pedido de inscrição 

originária em 30/05/16, ou 

seja, no corrente ano 

- Não possui e nunca possuiu inscrição na 

OAB. 

ADRIANO ELIAS PORTO Inscrito na OAB a partir de 

25/06/2003 

- Inscrição na OAB posterior à Lei Municipal nº 

1.062/01, datada de 21/09/01, que alterou a 

nomenclatura de um suposto cargo de 

“advogado” para “analista técnico jurídico” 

AFFONSO CELSO LEAL 

DE MELLO JUNIOR 

Inscrito na OAB/TO a 

partir de 03/02/2014. 

Possuía inscrição originária 

na OAB/SP desde 

20/05/1997. 

- Inscrição na OAB/TO posterior à Lei Municipal 

nº 1.062/01, datada de 21/09/01, que alterou 

a nomenclatura de um suposto cargo de 

“advogado” para “analista técnico jurídico” 

- Inscrição na OAB/TO posterior à Lei Municipal 

nº 1.428/2006, datada de 10/04/2006, que 

extinguiu o cargo de “analista técnico jurídico” 

e determinou o aproveitamento dos servidores 

ocupantes no cargo de “procurador municipal” 

(primeira lei de transposição). 

ALETHEIA GISELLE 

LEONEL DE ALMEIDA 

SCHNITZER 

Inscrita na OAB a partir de 

16/09/2003 

- Inscrição na OAB posterior à Lei Municipal nº 

1.062/01, datada de 21/09/01, que alterou a 

nomenclatura de um suposto cargo de 

“advogado” para “analista técnico jurídico” 

AURISTELA FERREIRA 

CAMPELO SILVEIRA 

Inscrita na OAB a partir de 

10/08/2006 

- Inscrição na OAB posterior à Lei Municipal nº 

1.062/01, datada de 21/09/01, que alterou a 

nomenclatura de um suposto cargo de 

“advogado” para “analista técnico jurídico” 

- Inscrição na OAB posterior à Lei Municipal nº 

1.428/2006, datada de 10/04/2006, que 

extinguiu o cargo de “analista técnico jurídico” 

e determinou o aproveitamento dos servidores 

ocupantes no cargo de “procurador municipal” 

(primeira lei de transposição). 

CARLOS HELVECIO 

LEITE DE OLIVEIRA 

Inscrito na OAB a partir de 

18/11/2004 

- Inscrição na OAB posterior à Lei Municipal nº 

1.062/01, datada de 21/09/01, que alterou a 

nomenclatura de um suposto cargo de 

“advogado” para “analista técnico jurídico” 
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CHRISTIANE PINHEIRO 

BORGES 

Inscrita na OAB a partir de 

10/06/2013 

- Inscrição na OAB posterior à Lei Municipal nº 

1.062/01, datada de 21/09/01, que alterou a 

nomenclatura de um suposto cargo de 

“advogado” para “analista técnico jurídico” 

- Inscrição na OAB posterior à Lei Municipal nº 

1.428/2006, datada de 10/04/2006, que 

extinguiu o cargo de “analista técnico jurídico” 

e determinou o aproveitamento dos servidores 

ocupantes no cargo de “procurador municipal” 

(primeira lei de transposição). 

CLÁUDIA SOARES 

BONFIM 

Inscrita na OAB/TO a partir 

de 14/04/2004. Possuía 

inscrição originária na 

OAB/GO desde 

25/09/1991. 

- Inscrição na OAB posterior à Lei Municipal nº 

1.062/01, datada de 21/09/01, que alterou a 

nomenclatura de um suposto cargo de 

“advogado” para “analista técnico jurídico” 

EDMILSON DOMINGOS 

DE SOUSA JUNIOR 

Inscrito na OAB a partir de 

10/04/2003 

- Inscrição na OAB/TO posterior à Lei Municipal 

nº 1.062/01, datada de 21/09/01, que alterou 

a nomenclatura de um suposto cargo de 

“advogado” para “analista técnico jurídico” 

JAMES PEREIRA 

BONFIM 

Inscrito na OAB a partir de 

17/02/2005 

- Inscrição na OAB posterior à Lei Municipal nº 

1.062/01, datada de 21/09/01, que alterou a 

nomenclatura de um suposto cargo de 

“advogado” para “analista técnico jurídico” 

JOSÉ PAULO SANTOS 

RODRIGUES 

Não possui inscrição na 

OAB 

- Não possui e nunca possuiu inscrição na 

OAB. 

OCACIRA RACHEL DE 

SOUZA LEÃO ARAÚJO 

PRIMO 

Inscrita na OAB/TO a partir 

de 24/08/2009. Possuía 

inscrição originária na 

OAB/PE desde 

05/03/1999. 

- Inscrição na OAB/TO posterior à Lei Municipal 

nº 1.062/01, datada de 21/09/01, que alterou 

a nomenclatura de um suposto cargo de 

“advogado” para “analista técnico jurídico” 

- Inscrição na OAB/TO posterior à Lei Municipal 

nº 1.428/2006, datada de 10/04/2006, que 

extinguiu o cargo de “analista técnico jurídico” 

e determinou o aproveitamento dos servidores 

ocupantes no cargo de “procurador municipal” 

(primeira lei de transposição). 

PATRÍCIA MACEDO 

ARANTES 

Inscrita na OAB/TO a partir 

de 08/03/2006. Possuía 

inscrição originária na 

OAB/MG desde 

20/04/2001. 

- Inscrição na OAB/TO posterior à Lei Municipal 

nº 1.062/01, datada de 21/09/01, que alterou 

a nomenclatura de um suposto cargo de 

“advogado” para “analista técnico jurídico” 

- Beneficiada pela sentença nos autos da Ação 

Ordinária nº 2004.0000.7909-3/0, mas com 

inscrição posterior à data da referida decisão 
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judicial (20/12/2004) 

PATRÍCIA MENDES 

MARQUES 

 

 

 

 

Inscrita na OAB a partir de 

11/02/2004 

- Inscrição na OAB posterior à Lei Municipal nº 

1.062/01, datada de 21/09/01, que alterou a 

nomenclatura de um suposto cargo de 

“advogado” para “analista técnico jurídico” 

PATRÍCIA PEREIRA 

BARRETO 

Inscrita na OAB/TO a partir 

de 14/12/2001. Possuía 

inscrição originária na 

OAB/SE desde 

28/05/1999. 

- Inscrição na OAB/TO posterior à Lei Municipal 

nº 1.062/01, datada de 21/09/01, que alterou 

a nomenclatura de um suposto cargo de 

“advogado” para “analista técnico jurídico” 

VERUSKA REJANE 

FIGUEIREDO GOMES 

VARGAS 

Inscrita na OAB a partir de 

19/12/2005 

- Inscrição na OAB/TO posterior à Lei Municipal 

nº 1.062/01, datada de 21/09/01, que alterou 

a nomenclatura de um suposto cargo de 

“advogado” para “analista técnico jurídico” 

 

Apenas para a compreensão didática da situação observada, é como se indivíduos 
que prestaram concurso municipal para o cargo de pedreiro, por lei posterior, se 
transformassem em engenheiros e ganhassem como tal, exercendo atividades para as quais 
não têm qualificação técnica ou conhecimento específico! 

 
Logo, conclui-se que apenas e tão somente os advogados vinculados à Lei Municipal 

Nº 66/90 viraram procuradores municipais, bem como preenchiam os requisitos específicos 
para o desempenho da função de advogado público, e os outros “advogados” (que inexistiam, 

já que passaram a ser chamados procuradores em momento anterior), foram denominados 
analistas técnico jurídicos, revelando-se com a reformulação do Anexo II da Lei Municipal nº 
878/00, efetivado pela Lei Municipal nº 1052/01 o objetivo nefasto de confundir as carreias 
para, futuramente, pleitear-se reenquadramento escuso, imoral e inconstitucional em favor dos 
analistas. 

 
 

IV.6 - Do ajuizamento da Ação Ordinária n° 2004.0000.7909-3/0 em desfavor do Município 
de Palmas por 07 analistas técnico jurídicos visando seu enquadramento no cargo de 
procurador municipal – sentença determinativa do enquadramento prolatada pela 4ª Vara 
dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas  

 
Com o desvio de função legitimado na lei da carreira de procurador municipal (art. 

32, inciso IX, da Lei Municipal n° 629/97, com redação alterada em junho de 2000), bem 
como com a alteração dos anexos da Lei Municipal n° 878/00 perpetrada em setembro de 
2001, mudando a nomenclatura do cargo de advogado do município para analista técnico 
jurídico, sete analistas ajuizaram ação com o escopo de ter o aval do Poder Judiciário para o 
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pleiteado enquadramento – Ação Ordinária nº 2004.0000.7909-3/0, que tramitou perante a 4ª 
Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas. 

 
Na sentença proferida nesses autos, embora o próprio relatório reconheça um 

inequívoco desvio funcional, o dispositivo concede o enquadramento, violando frontalmente a 
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso II, bem como o art. 9º, II, da 
Constituição do Estado do Tocantins. Ressalte-se que o caminho correto, nesses casos, 
cristalizado no enunciado da Súmula nº 378/STJ, é apenas reconhecer o direito às diferenças 
salariais, e nunca o reenquadramento: “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às 
diferenças salariais decorrentes” (Súmula nº 378/STJ). 

 
 

IV.7 - Da ausência de coisa julgada formada pela sentença proferida nos autos n° 
2004.0000.7909-3/0  

  
No que se refere a suposta formação de coisa julgada material a partir da sentença 

proferida nos autos n. 2004.0000.7909-3/0 que tramitou da 4ª Vara dos Feitos das Fazendas e 
Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, no qual se reconheceu, em suma, o desvio de 
função de 07 (sete) analistas técnico jurídicos, determinando seu reenquadramento no cargo 
de Procurador Municipal, impõe-se o afastamento dessa tese deduzida pelos requeridos. 

 
É que a ação popular em questão insurge-se contra atos lesivos ao patrimônio do 

Município de Palmas/TO, perpetrados em desacordo com a Constituição Federal, mediante 
enquadramento autorizado pelas Leis Municipais 1.428/06, 1.460/07 e 1.956/13.  

 
Consta dos autos (evento 152, ANEXO3 e ANEXO4) que o Município de Palmas 

interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos n. 2004.0000.7909-3/0, 
sendo o processo remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, formando 
os autos da Apelação Cível n. 5.041/2005. Vale ressaltar, nesse ponto, que independentemente 
do recurso voluntário interposto (apelação), a sentença estava sujeita ao reexame necessário, 
nos termos do art. 475, I do CPC/73, em vigor à época. Antes do julgamento do mencionado 
recurso de apelação pelo TJTO, as partes (Município de Palmas e analistas técnico jurídicos) 
peticionaram nos autos da Apelação Cível n. 5.041/2005 para requerer ao relator, a extinção 
do feito “por sentença” em razão delas terem entabulado acordo. Posteriormente, o relator 

proferiu decisão para extinguir monocraticamente o recurso com resolução do mérito, nos 
termos do art. 269, III, do CPC/73, com base nos seguintes termos:  
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Tal dispositivo citado na decisão do relator que extinguiu o processo, possuía a 

seguinte redação: “Art. 269. Extingue-se o processo com julgamento de mérito: [...] III - 
quando as partes transigirem; [...]” (CPC/73).  
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Observa-se que o Des. Relator entendeu inexistir interesse recursal, ou seja, questão 
afeta à apelação, enquanto recurso voluntário. Contudo, em relação ao reexame necessário, 
denominado como “recurso ex officio”, esse decorre de lei e, portanto, considera-se 
interposto ex lege. Não há que se falar, nesse ponto, em “interesse recursal” na apreciação do 

reexame necessário. Assim, a decisão do Des. Relator se restringe à apelação (recurso 
voluntário), mas não pode suprimir a indispensável apreciação do reexame necessário.  

 
Desse modo, não ocorrendo o reexame necessário na espécie, vale dizer, 

manifestação expressa de órgão colegiado competente do TJTO, acerca do acerto ou não da 
sentença, não há que se falar em ocorrência do trânsito em julgado da sentença em comento, 
enquanto o TJTO não reapreciar o mérito dessa. Segundo a lição de LEONARDO 
CARNEIRO DA CUNHA: 

 
 

“A remessa necessária relaciona-se com as decisões de mérito. Somente haverá 

coisa julgada se houver a reapreciação da decisão pelo tribunal ao qual está 

vinculado o juiz que a proferiu. Enquanto não for procedida a reanálise da 

sentença, esta não transita em julgado, não produzindo coisa julgada” (CUNHA, 

Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

p. 183).  

  
 
Em outras palavras, não há que se cogitar de dispensa do reexame necessário na 

hipótese, em razão do acordo entabulado (transação).  
 
Na verdade, não se trata de um verdadeiro acordo, mas de uma lei superveniente (Lei 

Municipal n. 1.428/2006) que dispõe sobre o objeto do processo n. 2004.0000.7909-3/0. 
Nesse sentido, não há como considerar a lei uma espécie de “transação”. Poder-se-ia, no 
máximo, cogitar de direito superveniente, a ser levado em consideração pelo TJTO na 
apreciação do reexame necessário, caso julgasse constitucional referida disposição, conforme 
o art. 462 do CPC/73, vigente à época, segundo o qual:  

 
Art. 462 do CPC/73. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo 
ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, 
de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.  
 
A Lei Municipal n. 1.428/2006 não consubstancia um acordo (transação), visto que 

não se confunde com o negócio jurídico disciplinado no Código Civil de 2002, não sendo apta 
a afastar a análise da própria apelação, consubstanciando apenas direito superveniente. Ainda 
que se considerasse a lei uma forma de transação, essa não conduz ao afastamento da 
obrigatoriedade do reexame necessário, ou seja, a manifestação expressa do TJTO acerca do 
acerto ou não da sentença. 
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Conforme dito, ainda que a lei fosse considerada uma espécie de “transação”, não 

estaria apta a afastar a indispensável reapreciação da sentença, mediante reexame necessário. 
A jurisprudência o Superior tribunal de Justiça reconhece a necessidade de reapreciação de 
sentenças envolvendo a Fazenda Pública, ainda que homologatória de transação: 

 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - REMESSA 
NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 
- SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO - OMISSÃO QUANTO AO REEXAME 
NECESSÁRIO - ART. 475, CPC, REDAÇÃO ORIGINAL - NULIDADE - ATUAÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO - INADEQUAÇÃO. 
1. Transação judicial celebrada perante município e particular, em 
ação de danos morais, com obrigação de pagar quantia certa. Ato sem 
participação do Ministério Público e sentença sem remessa 
necessária. Nulidade detectada pelo Tribunal de Apelação. 
2. Considerando que o caso é anterior à Lei n. 10.352, de 
26.12.2001, a interpretação do art.475, CPC, deve ser feita à luz de 
sua redação primitiva. A necessidade de reexame obrigatório, o 
antigo recurso ex officio, nessas condições, abrange as sentenças 
que resolvam o mérito da causa, o que incluiria homologação de 
transação. Precedentes do STJ. 
3. A remessa necessária não se submete ao regime comum dos prazos 
processuais, pois sem ela não poderá ocorrer o trânsito em julgado. 
4. O vereador atuou na qualidade de agente político. Sua 
responsabilidade há de ser apurada, e não há obrigatoriedade de 
formação de litisconsórcio passivo. 
Recurso especial parcialmente provido, tão-somente, para afastar o 
litisconsórcio necessário; mantido o acórdão quanto aos demais 
capítulos.(STJ, REsp 714.665/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 11/05/2009) 
 
"PROCESSUAL CIVIL - DESAPROPRIAÇÃO - APELAÇÕES INTERPOSTAS POR AMBAS 
AS PARTES - DESISTÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO - TRANSIGÊNCIA NÃO APRECIADA - 
REMESSA OFICIAL PREJUDICADA - IMPOSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO PELO T.J. 
ESTADUAL - NECESSIDADE - CPC, ART. 475. - Se apenas os pedidos de 
desistência dos recursos de apelação interpostos pelas partes foram 
homologados, pendendo de apreciação pelo juiz monocrático a 
transação efetivada, subsiste a sentença. - Não se configura 
qualquer inovação no processo, por isso que o litígio não chegou ao 
final. - Impõe-se o exame da remessa obrigatória (CPC, art. 475) 
após a apreciação pelo juízo monocrático, do pedido de transigência 
das partes. - Recurso conhecido e provido parcialmente." (STJ REsp 
50.413/PR, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, 
julgado em 5.12.2000, DJ 19.2.2001, p. 146.) 
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C" DO 
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO 
LEGAL SOBRE O QUAL SUPOSTAMENTE RECAI A CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 
DO STF, POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE DISSÍDIO 
COM JULGADOS DO STF. PRECEDENTES. AÇÃO DE COBRANÇA E REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. REEXAME NECESSÁRIO. 
TRANSAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. 
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[...] 
5. Na hipótese dos autos, o Município, com a realização do acordo, 
admitiu como devidos valores que sequer foram apurados 
judicialmente, e ainda terá que desembolsar mais uma quantia de R$ 
15.000,00 a serem pagos ao ora recorrente em prestações de R$ 1.000, 
00. Em sendo assim, revela-se notoriamente desfavorável ao ente 
público a decisão homologatória da transação formulada entre as 
partes, que ostenta a natureza de sentença de mérito, dando ensejo a 
sua submissão ao duplo grau de jurisdição, segundo a regra do artigo 
475, inciso I, do CPC. 
6. Outro aspecto relevante a ser apreciado diz respeito à 
impossibilidade de Municipalidade firmar acordo semelhante ao que 
fora celebrado nos autos, em que reconheceu a existência de uma 
dívida e compensou-a com créditos discutidos em ação civil pública, 
vez que se tratam de direitos patrimoniais de caráter indisponível. 
[...] 
Portanto, a sentença que homologou transação realizada entre a 
Fazenda Pública Municipal e o recorrente, reconhecendo débito para 
com este último, mostra-se totalmente eivada de nulidade insanável. 
9. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nesta parte, não 
provido. (STJ, REsp 1198424/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 18/04/2012) 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
TRIBUTÁRIO. ISSQN. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL (APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DE JAURU). REEXAME 
NECESSÁRIO DE SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. POSTERIOR TRANSAÇÃO 
TRIBUTÁRIA NÃO HOMOLOGADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VALIDADE DA 
TRANSAÇÃO ENTRE AS CONSTRUTORAS E O MUNICÍPIO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. 
SÚMULA 280/STF. PRECEDENTE DO STJ: REsp. 929.121/MT, REL. MIN. LUIZ 
FUX, DJE 29.05.2008. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
182/STJ. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 
PREJUDICIALIDADE DO PRESENTE RESP. EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE 
RETORNO DOS AUTOS AO TJMT PARA RETOMADA DO JULGAMENTO DO REEXAME 
NECESSÁRIO, APÓS DECISÃO PROFERIDA EM ARGUIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÕES DISTINTAS. DECISÃO SOBRE A VALIDADE 
DA TRANSAÇÃO ENTABULADA COM O MUNICÍPIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS 
DEMAIS RELATIVAS AO MÉRITO DO MANDAMUS E OBJETO DA ARGUIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O presente Agravo Regimental, no tocante ao art. 475 do CPC, 
deixou de rebater fundamento suficiente posto no decisum agravado, 
qual seja, de que não se tratou, em verdade, de reexame necessário 
de sentença homologatória de transação, uma vez que, quando 
noticiada a suposta transação, que as próprias partes pediam que 
fosse homologada pelo Relator, no Tribunal, os autos ali já se 
encontravam para o reexame necessário da sentença concessiva da 
segurança. 
[...] 
6. Agravo Regimental desprovido, com a determinação de retorno dos 
autos ao TJMT, para que a sua 1a. Câmara Cível termine o julgamento 
do reexame necessário, suspenso por força da Arguição de 
Inconstitucionalidade, caso existam questões remanescentes a serem 
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enfrentadas. (STJ, AgRg no REsp 1066101/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 
28/10/2011) 

 
Vale ressaltar que não se pode considerar a decisão do Des. Relator do TJTO como 

“reapreciação” da sentença, na forma do reexame necessário. Conforme demonstrado, o 
eminente relator alude à figura do “interesse recursal”, inexistente na figura do reexame 
necessário, o que restringe sua análise, portanto, ao âmbito da apelação. Além disso, eventual 
reanálise da sentença caberia ao órgão colegiado do qual integra, não a si, monocraticamente. 
Nesse sentido, inexistindo reapreciação pelo órgão competente do TJTO, não se pode dizer da 
ocorrência do reexame necessário. Ressalte-se que a situação não se subsume ao art. 557 do 
CPC/73, ou seja, não se aplica, na hipótese, a súmula nº 253/STJ4.  

 
Esse o quadro, resta evidente que a sentença proferida nos autos n. 2004.0000.7909-

3/0 não transitou em julgado, seja pela ausência de reexame necessário, seja pela restrição da 
decisão monocrática do Des. Relator ao âmbito da apelação, não efetivando reapreciação da 
sentença e, portanto, do reexame necessário. 
 
 
IV.8 - Da ineficácia do Ato de Enquadramento n° 001/2004 de 22/12/2004, efetivado pelo 
Poder Executivo Municipal, sem respaldo legal e sem publicidade 
 

A priori, assevera-se que, para efetivar o referido enquadramento determinado pela 
decisão judicial, fazia-se necessário a edição de uma lei. Tal conclusão evidencia-se pela 
simples análise do princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88): 

 
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 

 
 Ora, o Poder Judiciário não tem como tarefa precípua legislar! Tal entendimento 

está fincado na súmula 339 do STF, editada em 13/12/1963, atual SV n° 37, que pode ser 
aplicada analogicamente ao caso em deslinde: 

 
STF. Súmula 339. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob 
fundamento de isonomia. 

 
 Todavia, após a prolação da sentença em primeiro grau, o chefe do executivo 

municipal editou o Ato de Enquadramento n° 001/2004 em 22 de dezembro de 2004. 
Contudo, observa-se que, em que pese tal ato ter sido elaborado e constar nos sistemas 

                                                           
4 Súmula 253/STJ: O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário. 
(Súmula 253, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2001, DJ 15/08/2001 p. 264) 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
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internos da prefeitura municipal, não houve sua publicação, ferindo-se, portanto, frontalmente 
os princípios da legalidade e publicidade (art. 37 da CF/88): 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]. 

 
É sabido que a publicidade é um requisito dos atos administrativos, para tanto, seus 

efeitos iniciam apenas a partir de sua publicação. Tal requisito se faz necessário para o 
desenvolvimento dos princípios republicamos que tem como cânones a publicidade e a 
responsabilização de seus dirigentes. Sem publicidade, é impossível aos administrados e aos 
demais Poderes que compõem nossa estrutura federativa, efetivar o controle sobre o 
patrimônio coletivo, dando azo a barbaridades, tal como se observa no caso em tela. 

 
A publicação do ato normativo é um requisito de sua eficácia. Desta forma, para 

desempenhar as atribuições e responsabilidades específicas e, por consequência, receber a 
remuneração correspondente, o servidor deve estar investido no cargo público. Nesse sentido, 
manifestou-se o Supremo Tribunal Federal: 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE ATO DA MESA DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS EM PERÍODO ANTERIOR A SUA PUBLICAÇÃO PARA 
REDUZIR O VALOR DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA: 
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
(...) 5. O Tribunal a quo assentou que a publicidade é requisito de 
eficácia dos atos administrativos. A pretendida retroação de ato 
normativo (Ato da Mesa n. 17/1991), após sua publicação, choca-se 
contra o art. 5º, inciso XXX, da Constituição (fl. 101). Esse 
entendimento não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal que se firmou no sentido de que a publicidade é pressuposto 
de validade dos atos administrativos, conforme dispõe o art. 37, 
caput, da Constituição da República e constitui condição para sua 
plena eficácia. Nesse sentido, o seguinte julgado: PUBLICIDADE DOS 
ATOS ADMINISTRATIVOS DÁ-SE MEDIANTE A SUA VEICULAÇÃO NO ÓRGÃO 
OFICIAL. III. - Mandado de Segurança indeferido” (MS 24.961, Rel. 
Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 4.3.2005). (...) (STF - RE: 501010 
DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 02/08/2010, Data 
de Publicação: DJe-147 DIVULG 09/08/2010 PUBLIC 10/08/2010) 

 
Portanto, sem ter havido a edição de lei autorizando o enquadramento, bem como por 

não ter sido publicado o respectivo ato no Diário Oficial este ato de enquadramento é ilegal e 
ineficaz, inapto a produzir qualquer tipo de efeito. Nesse cenário, não há falar em 
enquadramento dos analistas técnico jurídicos como procuradores municipais em decorrência 
do Ato de Enquadramento n° 001/2004 em 22 de dezembro de 2004. 
 

IV.9 - Da edição da Lei n° 1.428/2006, autorizativa do enquadramento dos analistas técnico 
jurídicos na carreira de Procurador municipal. 
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A Lei Municipal n° 1428/2006, datada de 10 de abril de 2006, alterou a Lei 
Municipal nº 629, de 26 de março de 1997, reestruturando a Advocacia Geral do Município, 
que passou a ser denominada Procuradoria Geral do Município . 

 
Este diploma legal extinguiu o cargo de analista técnico jurídico, aproveitando os 

servidores na carreira de procuradores municipais e, quanto aos sete analistas beneficiados 
pela sentença determinativa do enquadramento, determinou o reenquadramento como 
procuradores municipais, já que regidos pela Lei Municipal nº 629/97 (Lei da carreira de 
procurador municipal) em virtude da decisão judicial, como pode-se observar pela leitura no 
seu artigo 2°: 

 
Art. 2º Ficam extintos os cargos de Analista Técnico Jurídico e os servidores efetivos 
ocupantes deste cargo serão aproveitados na carreira de Procurador do Município, devendo 
ingressar, inicialmente, no Nível I, Referência “A”, conforme preceitua a presente Lei. 
 § 1º Os procuradores com ingresso no serviço público no ano de 2000 serão 
reenquadrados, a partir de 1º de janeiro de 2007, no Nível I, Referência “D”.  
§ 2º Os Analistas Técnicos Jurídicos que por força de decisão judicial passaram a ser 
regidos pela Lei Municipal nº 629, desde dezembro de 2004, serão reenquadrados, a partir 
de janeiro de 2007, no Nível I, Referência “C”, exceto aqueles aludidos no parágrafo anterior 
(Lei Municipal nº 1.428/06). 

 
Importante salientar que a norma em destaque, ao extinguir o cargo de analista 

técnico jurídico, colocou os servidores em disponibilidade e, ato contínuo, a mesma norma 
dispôs sobre o aproveitamento destes na carreira de Procurador do Município, autorizando o 
reenquadramento funcional. 

 
O reenquadramento observado padece de incostitucionalidade. Nessa linha, mesmo 

antes da edição da Constituição Federal de 1988, os julgados do STF eram no sentido da 
vedação do enquadramento do servidor em desvio de função. É o que atesta a ementa abaixo: 

 
“Viola a CF o enquadramento de servidor, sem concurso público, em 

cargo diverso daquele de que é titular. Mesmo antes da CF de 1988, o 
STF tinha entendimento firmado no sentido da impossibilidade de 
convalidação da situação do servidor em desvio de função, seja para 
efetivá-lo no cargo ou para lhe deferir o pagamento da diferença 
remuneratória correspondente. (...) O fato de ocorrer o desvio de 
função não autoriza o enquadramento do servidor público em cargo 
diverso daquele em que foi inicialmente investido, mormente quando 
esses cargos não estão compreendidos em uma mesma carreira.” (AR 
2.137-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 19-9-2013, 
Plenário, DJE de 26-11-2013.). 

 
Corroborando o reiterado entendimento da Suprema Corte, em 2003 foi editada a 

Súmula do STF n° 684, atual Súmula Vinculante n° 43:  
 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4927034
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4927034
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STF. Súmula 684. É inconstitucional toda modalidade de provimento 
que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em 
concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não 
integra a carreira na qual anteriormente investido. (Data de 
aprovação, sessão plenária de 24/09/2003). 

 
Diante da inequívoca inconstitucionalidade do artigo 2° da Lei Municipal nº 

1428/2006, foi editada a Lei Municipal n° 1.460, de 13 de março de 2007, com o intuito de 
mascarar o flagrante atentado à CF/88 e ao art. 9º, II, Constituição do Estado do Tocantins: 

 
Ementa: Altera as Leis de nº 629/97 e 1428/06 e dá outras providências. 
Art. 1º Os dispositivos das Leis de nº 629, de 26 de março de 1997 e 1.428, de 10 de abril 
de 2006, abaixo enumerados, passam a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 2º...  
§ 1º Os Procuradores com ingresso no serviço público no ano de 2000 serão 
reenquadrados em janeiro de 2007, no Nível I, Referência D, porém, em virtude do tempo 
de serviço nesta municipalidade farão jus também no ano de 2007 à mudança para o Nível 
“I”, Referência “E”, respeitando as datas de suas respectivas admissões. 
 § 2º Os Procuradores com ingresso no serviço público nesta municipalidade no ano de 
2004, serão reenquadrados, a partir de janeiro de 2007, obedecendo suas respectivas datas 
admissões, no Nível “I”, Referência “B”. 
Art. 4º Ficam expressamente revogados o caput do art. 13, os incisos I e II, do art. 22, art. 
24, art. 25, parágrafo único do art. 30, art. 31, art. 36, art. 37 e seus parágrafos e o art. 39, 
da Lei nº. 629, de 26 de março de 1997; o § 1º do art. 21, o art. 23, §§ 1º e 2º, do art. 2º da 
Lei nº. 1428, de 10 de abril de 2006 (Lei Municipal nº 1.460/07). 

 
Portanto, a simples leitura do dispositivo acima colacionado, com sua redação 

anterior e posterior à Lei Municipal nº 1460/07, permite a constatação de que fora revogado o 
caput do artigo 2° da Lei Municipal nº 1428/2006 – responsável por efetivar o 
reenquadramento dos analistas técnico jurídicos não beneficiados pela mencionada sentença 
judicial –, bem como fora reescrito o § 2º, que efetivou o reenquadramento dos beneficiários 
da decisão judicial, chamando-os agora de “procuradores”. O objetivo é claro: esconder a 

inconstitucionalidade perpetrada. 
 
Ora, viola a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Tocantins o 

enquadramento de servidor, sem concurso público, em cargo diverso daquele de que é titular. 
Mesmo antes da Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal tinha 
entendimento firmado no sentido da impossibilidade de convalidação da situação do servidor 
em desvio de função, seja para efetivá-lo no cargo ou para lhe deferir o pagamento da 
diferença remuneratória correspondente. 

 
Ademais, conforme ventilado acima (vide tabela), observa-se claramente que as 

atribuições da carreira de advogado do Município (atual Procurador Municipal), previstas nos 
anexos da Lei Municipal nº 66/90, e aquelas da carreira de analista técnico jurídico, 
estabelecidas no anexo III Lei Municipal nº 878/00, são totalmente distintas. 
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Os analistas técnicos-jurídicos fizeram concurso público e foram empossados em 
cargos com atribuições técnico administrativas do quadro geral do Município, SEM 
QUALQUER ATRIBUIÇÃO POSTULATÓRIA E REPRESENTATIVA PREVISTA EM 
LEI, o que resta evidente também no Anexo III da Lei Municipal nº 878/2000.  

 
Por outro lado, os Procuradores do Município são advogados públicos, com 

atribuição de representação judicial e administrativa do Ente Municipal, atividades 
evidentemente mais complexas do que as dos analistas. Por fim, repisa-se o fato de alguns 
analistas exercem irregularmente a posição de procurador municipal, haja vista quem nem ao 
menos têm registro profissional na OAB! 

 
Por fim, importante asseverar que a Lei Municipal nº 1428/2006 apenas autorizou o 

ato de aproveitamento/reenquadramento, mas não o efetivou, já que faz-se necessário ato 
apropriado a ser elaborado pelo chefe do executivo municipal denominado “aproveitamento”. 

Nessa linha, reza o artigo 10 da Lei Municipal n° 008/1999 – que instituiu o estatuto dos 
servidores públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas –
, acerca das formas de investidura em cargo público: 

 
São formas de provimento de cargo público:  
I – nomeação;  
II – readaptação;  
III – reversão;  
IV – reintegração;  
V – recondução;  
VI – aproveitamento. 
(Lei Municipal nº 008/99 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais) – grifo nosso) 

 
Entretanto, como será observado no tópico abaixo, o ato de aproveitamento só foi 

efetivado e publicado no Diário Oficial do Município de Palmas nº 705, de 20 de fevereiro de 
2013, o que significa que, apesar do verificado desvio de função perpetuado no tempo, o ato 
lesivo e inconstitucional só se aperfeiçoa e nasce juridicamente no mês de fevereiro de 2013 
(lei autorizativa + ato de enquadramento do chefe do executivo municipal + publicação no 
diário oficial). 
 

IV.10 - Da publicidade perpetrada pelo artigo 17 da Lei 1956/2013, elaboração do ato de 
aproveitamento/enquadramento efetivado pela Portaria Conjunta n° 01, de 07 de fevereiro 
de 2013 e posterior publicação no diário oficial. 

 

Finalmente, no ano de 2013, foi editada a Lei Municipal nº 1.956/13, que deu nova 
disciplina à carreira de Procurador do Município de Palmas e destacou, em seu art. 17, a 
inconstitucional transposição dos cargos de analista técnico jurídico para o de Procurador 
municipal, levada a efeitos pelas leis anteriores, 1.428/2006 e 1.460/2007: 
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Art. 17. Os atuais Procuradores Municipais que ingressaram na Procuradoria Geral do 
Município de Palmas pelo aproveitamento do cargo efetivo de Analista Técnico Jurídico, 
oriundos do Quadro Geral de servidores do Município de Palmas, em decorrência de 
previsão legal ou acordo judicial homologado, passam a integrar o Quadro Especial de 
Procuradores Municipais, na medida em que os cargos forem vagando, enquadrados na 
classe intermediária, com todos os direitos, vantagens, impedimentos, vedações, 
prerrogativas e atribuições dos membros da carreira de Procurador do Município, inclusive 
quanto à promoção à classe superior do quadro de carreira de Procurador do Município, nos 
termos desta Lei. (Lei Municipal nº 1.956/13 – negritos acrescidos) 
 
Destarte, por fim, a Portaria Conjunta n° 01, de 07 de fevereiro de 2013 efetuou o 

enquadramento funcional dos analistas técnico jurídicos no cargo de procurador municipal, na 
Classe Especial da carreira, ato este publicado no diário oficial em 20 de fevereiro de 2013. 

 
Portanto, em fevereiro de 2013 são preenchidos todos os requisitos necessários para 

o nascimento jurídico do ato inquinado de inconstitucionalidade/lesão, com lei autorizativa – 
princípio da legalidade (Lei 1428/2006, 1460/2007 e 1956/2013), ato administrativo de 
enquadramento elaborado pelo chefe do executivo municipal – art. 10, inciso VI da Lei 
008/99 (Portaria Conjunta n° 01, 07/02/13) e a publicação do diário oficial – princípio da 
publicidade (publicidade do ato). 

 
Assim, não é necessário muito esforço interpretativo para se perceber que as leis nº 

1.428/06, 1.460/07, 1.956/13 e a Portaria Conjunta nº 01/2013 estão impregnadas de flagrante 
inconstitucionalidade. 

 
 
IV.11 - Da vigência dos §§ 1º e 2º do artigo 2º da Lei 1.428/2006 aptos a sustentar a 
inconstitucionalidade e da existência de interesse processual 
 

Não se sustenta a tese de ausência de interesse processual por impossibilidade 
jurídica do pedido, diante da revogação do artigo 2º da Lei Municipal n° 1.428/2006 que 
extinguiu os cargos de analista técnico jurídico.  

  
Uma vez que, como já exposto, dentro do artigo 2º da Lei Municipal n° 1.428/2006 

existem dois parágrafos que continuam em vigor. Apesar de a lei 1.460/2007 ter revogado o 
caput, seus parágrafos ainda vigoram e enquadram expressamente os analistas em cargos de 
Procuradores de maneira completamente inconstitucional.  

 
 
Lei Municipal n° 1.428/2006 
 
Art. 2º Ficam extintos os cargos de Analista Técnico Jurídico e os servidores efetivos 
ocupantes deste cargo serão aproveitados na carreira de Procurador do Município, devendo 
ingressar, inicialmente, no Nível I, Referência “A”, conforme preceitua a presente Lei. 
(Revogado pela Lei 1.460 de 2007) 
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§ 1º Os Procuradores com ingresso no serviço público no ano de 2000 serão 
reenquadrados em janeiro de 2007, no Nível I, Referência D, porém, em virtude do tempo 
de serviço nesta municipalidade farão jus também no ano de 2007 à mudança para o Nível 
“I”, Referência “E”, respeitando as datas de suas respectivas admissões.  
 
§ 2º. Os Procuradores com ingresso no serviço público nesta municipalidade no ano 
de 2004, serão reenquadrados, a partir de janeiro de 2007, obedecendo suas respectivas 
datas admissões, no Nível “I”, Referência “B”. (negritos acrescidos) 

 
 

A inconstitucionalidade do “reenquadramento” é flagrante. Não há, ainda, que se 

falar em ausência de interesse processual por “pedido juridicamente impossível”, porque o 
fato de não mais existir no Quadro Geral de Servidores do Município de Palmas o cargo de 
analista técnico jurídico não pode servir de amparo para incontestável inconstitucionalidade. 

 
Os autores da Ação Popular em emenda a petição inicial no evento 36 requereram 

tão somente o retorno dos requeridos ao Quadro Geral Municipal. Da mesma forma procedeu 
o Município de Palmas, no evento 05, ao solicitar o retorno dos analistas ao local de sua 
investidura originária. 

 
Não obstante ser evidentemente inconstitucional o enquadramento dos analistas na 

carreira de Procurador, o Supremo Tribunal Federal não permite enquadramento de servidor 
em cargo diverso daquele do qual é titular sem concurso público: “[...] 2. O fato de ocorrer o 
desvio de função não autoriza o enquadramento do servidor público em cargo diverso 
daquele em que foi inicialmente investido, mormente quando esses cargos não estão 
compreendidos em uma mesma carreira. [...] (STF, AR 2137 AgR / BA, Tribunal Pleno, 
Ministro Dias Toffoli, Julgamento: 19/09/2013 , PUBLIC 26-11-2013) 
 
IV.12 – Da inexistência de prescrição e decadência e da inocorrência de erro material na 
sentença: possibilidade do Chefe do Executivo Municipal anular ato administrativo de 
enquadramento mediante o poder de autotutela  
 

Na emenda à petição Inicial constante no evento 36 dos autos originários, os autores 
da Ação Popular retificaram o pedido para que fosse tornado nulo e sem efeito os atos de 
enquadramento, declarando incidentalmente/via de exceção a inconstitucionalidade das leis 
municipais Lei 629/1997 (artigo 21), 1428/2006 (artigo 2º), 1460/2007 (artigo 1º), Lei nº 
1956/2013(art. 17), e por arrastamento todos os demais atos administrativos. 

 
Destaque-se que a Lei 1.428/2006 tão somente autorizou o aproveitamento pela via 

do ato de reenquadramento, mas não o efetivou, já que para tanto é preciso editar ato 
apropriado pelo chefe do Executivo. 
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Entretanto, o ato de aproveitamento (Portaria Conjunta n° 01, de 07/02/13) só foi 
efetivado e publicado no Diário Oficial do Município de Palmas no dia 20 de fevereiro de 
2013, em atenção ao art. 10, inciso VI da Lei Complementar Municipal n. 008/99, o que 
significa que, apesar do verificado desvio de função perpetuado no tempo, o ato 
inconstitucional apenas se aperfeiçoa e nasce na ordem jurídica no mês de fevereiro de 2013 
com a Portaria Conjunta nº 01 que efetivou o enquadramento. 

 
Tendo em vista que o ato lesivo somente se aperfeiçoou em fevereiro de 2013, 

afasta-se a prescrição quinquenal do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, bem como a 
prescrição prevista no artigo 21 da Lei 4.717/65.  

 
Em raciocínio contínuo, como a efetivação do ato de enquadramento se deu através 

de Portaria – ato administrativo-, essa é passível de anulação pelo Chefe do Poder Executivo 
em exercício do seu poder de autotutela. 

 
O poder de autotutela é poder-dever que a Administração Pública possui para anular 

os atos viciados de ilegalidade e revogar aqueles que não são mais convenientes e oportunos. 
A autotutela encontra previsão na Lei 9.784/99 (artigo 53) e é ratificada pelas Súmulas nº 346 
e 473 do STF. 

 
Diante desse verdadeiro dever, não pode a Administração Municipal permanecer 

inerte diante dos atos ilegais e inconstitucionais que promoveram enquadramento indevido 
dos analistas à carreira de Procurador Municipal. 

 
Ressalte-se ainda que diante da flagrante ilegalidade do ato de enquadramento sem 

concurso público, não há que se falar em decadência, pois atos nulos não se convalescem com 
o tempo, além do que deles não se originam direitos, conforme o entendimento pacífico do 
STF: “[...] 4. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou 
ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança 
e da boa-fé objetiva. Súmulas 346 e 473 do STF. [...] (STF, ARE 936196 AgR / SP, Primeira 
Turma, Ministra Edson Fachin, Julgamento: 01/03/2016, Public 29-03-2016) 

 
IV.13 – Da inexistência de registro dos atos de admissão pelo Tribunal de Contas do Estado 
do Tocantins  

 
Dentre as competências que a Constituição Federal reserva aos Tribunais de Contas 

encontra-se a de apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a 
qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em 
comissão, bem como a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, 
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório 
(art. 71, III, CF). 
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A missão das Cortes de Contas dirige-se, pois, não à mera chancela de procedimento 

oriundo da Administração Pública, mas ao verdadeiro controle de verificação da presença dos 
pressupostos de fato e de direito que cercam o ato sujeito a registro. O registro de atos pelo 
Tribunal de Contas, portanto, vai mais além da mera formalidade.  

 
O ato de registro reconhece a legitimidade da relação consolidada entre 

Administração e servidor, além de validar o direito de crédito deste servidor para com a 
Fazenda Pública. Portanto, depois de registrado o ato, pelo Tribunal de Contas, seus efeitos 
tornam-se definitivos, ressalvada a competência revisora do Judiciário.  

 
Nessa linha, foram solicitadas informações junto a Corte de Contas Estadual para 

aferir-se acerca de eventual registro no cargo de procurador municipal de Palmas, ainda no 
ano de 2013. Em resposta, o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE afirmou 
expressamente não haver registro de nenhum servidor efetivo como procurador municipal: 
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33 

SAUS – Quadra 05 – Lote 04 – Bloco K – sala 605 – Edifício OK Office Tower 
Brasília – DF – CEP – 70.070-050 

Telefone: (61) 3963-9089 - anpm@anpm.com.br - www.anpm.com.br 

 

 

Inobstante, cabe ainda chamar atenção que a esdrúxula situação vislumbrada na 
Procuradoria do Município Palmas, foi objeto de auditoria, na qual foram apontadas inúmeras 
irregularidades, sendo, inclusive, na ocasião expedido ofício por parte do Tribunal de Contas 
do Estado - TCE, ofício n°. 104/2013/GAB/SETCI, datado de 04 de novembro de 2013, no 
qual, de forma expressa determinou-se a instauração de processo de tomada de contas 
especiais devido a grave irregularidade oriunda da manutenção de quadro irregular de 
servidores, fato que estaria continuamente promovendo dano ao erário e à Procuradoria Geral 
do Município: 
 
 

 
 

Ressalte-se que a determinação, assinalou o prazo de 30 (trinta) dias para a 
efetivação das medidas, para que, após concluídas as diligências, fossem os autos 
encaminhados ao TCE/TO para fins de julgamento. Contudo, nenhuma providência fora 
tomada. 

 
Ademais, em 26 de julho de 2016, em resposta a requerimento de informação 

protocolado pela Comissão dos aprovados para o Concurso de Procurador de Palmas/2016, o 
TCE certificou, em seus assentamentos, a inexistência de qualquer registro de servidores 
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ocupantes do cargo de procurador municipal; pelo contrário, da análise acurada dos 
documentos fornecidos pelo órgão constata-se que são os beneficiários registrados como 
analistas técnico jurídicos. 

  
Cumpre ressaltar que, nas certidões acostadas no evento 282, anexos 2 e 3 dos autos 

eletrônicos da presente ação, conforme consta na própria explicação feita pelo TCE/TO 
quanto ao documento, a existência de “movimentações” constantes no Sistema Integrado de 

Controle e Auditoria Pública – SICAP-AP não importa no reconhecimento da legalidade do 
ato de admissão e, consequentemente, de seu registro. 

 
Assim, a tabela a seguir descrita resume a situação atual dos antigos Analistas 

Técnico Jurídicos, perante o TCE/TO, quanto aos atos de admissão registrados: 
 

REGISTRO DE PESSOAL PERANTE O TCE/TO 

Nome Cargo registrado 

ADILSON MANOEL RODRIGUES GOMES 
Não há qualquer registro 

perante o TCE/TO 

ADRIANO ELIAS PORTO Analista Técnico Jurídico 

AFFONSO CELSO LEAL DE MELLO JUNIOR Analista Técnico Jurídico 

ALETHEIA GISELLE LEONEL DE ALMEIDA 

SCHINITZER 
Analista Técnico Jurídico 

ANTONIO CHRYSIPPO DE AGUIAR 
Não há qualquer registro 

perante o TCE/TO 

AURISTELA FERREIRA CAMPELO SILVEIRA Analista Técnico Jurídico 

CARLOS HELVECIO LEITE DE OLIVEIRA Analista Técnico Jurídico 

CHRISTIANE PINHEIRO BORGES 
Não há qualquer registro 

perante o TCE/TO 

CLAUDIA SOARES BONFIM 
Não há qualquer registro 

perante o TCE/TO 

EDMILSON DOMINGOS DE SOUSA JUNIOR Analista Técnico Jurídico 

FÁBIO BARBOSA CHAVES Analista Técnico Jurídico 

FABÍOLA BARROS AKITAYA BOECHAT Analista Técnico Jurídico 

GILBERTO RIBAS DOS SANTOS 
Não há qualquer registro 

perante o TCE/TO 

GUMERCINDO CONSTÂNCIO DE PAULA Analista Técnico Jurídico 

ISAURA YOKO IWANTANI TANIGUCHI Analista Técnico Jurídico 

JAMES PEREIRA BONFIM Analista Técnico Jurídico 

JOSÉ PAULO SANTOS RODRIGUES 
Apenas consta registro da 

aposentadoria 

MARIA CONSUELO SOUSA ROCHA BARREIRA Analista Técnico Jurídico 
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MOEMA NERI FERREIRA NUNES 
Não há qualquer registro 

perante o TCE/TO 

OCACIRA RACHEL DE SOUZA LEÃO ARAUJO 

PRIMO 
Analista Técnico Jurídico 

PATRÍCIA MACEDO ARANTES Analista Técnico Jurídico 

PATRÍCIA MENDES MARQUES Analista Técnico Jurídico 

PATRÍCIA PEREIRA BARRETO 
Não há qualquer registro 

perante o TCE/TO 

SANDRA RIBEIRO CERQUEIRA ANDRADE 
Não há qualquer registro 

perante o TCE/TO 

VERUSKA REJANE FIGUEIREDO GOMES VARGAS 
Não há qualquer registro 

perante o TCE/TO 

WALACE PIMENTEL 
Não há qualquer registro 

perante o TCE/TO 

 
 
IV.14 – Da possibilidade de ajuizar Ação Popular contra ato normativo de efeitos concretos 
 

A Ação Popular em discussão foi ajuizada contra o ato administrativo de 
enquadramento dos analistas à carreira de Procurador Municipal e apenas de maneira 
incidental foi requerida a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais 629/1997 
(artigo 21), 1428/2006 (artigo 2º), 1.460/2007 (artigo 1º), Lei nº 1956/2013 (art. 17). 

 
A jurisprudência tem se posicionado pela possibilidade de ação popular contra ato 

normativo de efeitos concretos, razão pela qual é perfeitamente viável a utilização dessa via 
processual para o presente caso concreto. Corroboram esse entendimento os seguintes 
julgados: 
 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR LEI DE EFEITOS 
CONCRETOS. CARGOS PÚBLICOS. TRANSFORMAÇÃO. FORMA DE PROVIMENTO. 
INCONSTITUCIONALIDADE – ILEGALIDADE. LESIVIDADE INEXISTÊNCIA. 1. 
Presta-se a ação popular à invalidade de ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural (art. 5º, LXXIII, CF). 2. A ação popular é meio hábil a 
provocar o controle jurisdicional da constitucionalidade das leis 
por meio do controle difuso desde que a arguição de 
inconstitucionalidade tenha por objetivo mostrar a invalidade do 
ato lesivo ao patrimônio público. 3. Cabível ação popular contra 
leis que materialmente se equiparam aos atos administrativos e 
produzem efeitos concretos e imediatos. Lei de efeitos concretos. 
 4. Transformação de cargos públicos. Ausência de 
inconstitucionalidade, ilegalidade e lesividade. Sentença 
reformada. Pretensão julgada improcedente. Agravo retido 
desprovido. Matéria preliminar rejeitada. Recurso do corréu Uebe 
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Rezek provido. Reexame necessário e demais matérias dos outros 
recursos prejudicadas. (TJ-SP - APL: 985831620068260000 SP 0098583-
16.2006.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 
31/08/2011, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 
01/09/2011) (negritos acrescidos) 
 
EMBARGOS INFRINGENTES. PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO. AÇÃO POPULAR. 1. É possível juridicamente a ação popular 
contra lei de efeitos concretos, como sói ser a que prevê 
dispêndios realizáveis com o dinheiro público, ainda que uma das 
causas de pedir seja a inconstitucionalidade da norma por 
contravenção ao art. 36 do ADCT e 165, 9º, da Constituição Federal. 
2. A anulação dos atos administrativos subseqüentes calcados nestas 
premissas é juridicamente possível em sede de ação popular, tanto 
mais que, nesses casos, a análise da inconstitucionalidade é 
empreendida incidenter tantum, via controle difuso, encampado pelo 
Direito Nacional. Precedentes do STF e do STJ. 3. Extinção 
prematura do processo, sem análise do mérito, sob a falsa percepção 
de utilização da ação popular contra a lei em tese, em contravenção 
à ratio essendi da Súmula 266 do STF. (TRF-4 - EIAC: 145 SC 
2000.72.00.000145-0, Relator: LUIZ CARLOS DE CASTRO LUGON, Data de 
Julgamento: 14/12/2006, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: D.E. 
17/01/2007) (negritos acrescidos) 

 
No caso dos autos, o juiz sentenciante reconheceu a adequação da via eleita, sob o 

fundamento de que: “[...] Destarte, não se questionava ab initio, lei em tese, mas ato 

normativo de efeito concreto, logo, a via eleita se mostra adequada à pretensão deduzida. 
[...] (evento 185) 

 
Por último, consoante a hipótese dos autos, para o STJ é possível a declaração 

incidental de inconstitucionalidade em sede de Ação Popular, "desde que a controvérsia 
constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples 
questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do 
interesse público. [...]” (REsp 1559292/ES, Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJe 
23/05/2016).  

 
V - DOS PEDIDOS 

 
Diante do exposto e do que há nos autos, a ANPM requer: 

 

a) a admissão de seu pronunciamento de amicus curiae, nos termos do art. 138 do 
CPC/2015, com base nas razões apresentadas acerca das questões de interesse público 
suscitadas pela matéria de mérito; 
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b)  a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, julgando este Egrégio 
Tribunal de Justiça TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da Ação Popular, nos 
termos do artigo 1.013, § 3º do Novo Código de Processo Civil.  
 

 
 

Termos em que Pede Deferimento. 
 
 

De Brasília para Palmas, 9 de setembro de 2016. 
 
 
 

Carlos Figueiredo Mourão 
Presidente da ANPM 

 


