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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA 
DOS FEITOS DAS FAZENDAS E DOS REGISTROS 
PÚBLICOS DA COMARCA DE PALMAS, TO.  

 

 

Natureza: Resposta à Impugnação ao Cumprimento Definitivo de Sentença 
Exequente: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Executado: Câmara Municipal de Palmas, TO 
Ação Civil Pública nº 0013520-34.2018.827.2729  
 
 

“TEM DUAS PERSPECTIVAS: A PRIMEIRA É QUE O NÚMERO DE 
CARGOS COMISSIONADOS SUPERA EM MUITO O DE CARGOS 
EFETIVOS. OU SEJA, EM LINGUAGEM POPULAR, HÁ MAIS 
CACIQUES DO QUE ÍNDIOS. A SEGUNDA É QUE MUITOS CARGOS 
SÃO DE CARÁTER TÉCNICO, QUE NADA TEM A VER COM CARGOS 
EM COMISSÃO OU CARGOS DE CONFIANÇAS” (Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski1). 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo 
Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais 
e legais, em atenção ao despacho constante do evento 83, com fundamento no art. 
77, IV, na forma do art. 139, IV, c/c art. 525 e dispositivos seguintes do CPC, vem, 
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE 
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA, 

 
Apresentado pela CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS, TO, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 26.753.509/0001-07, na forma do art. 525 do CPC c/c art. 23, 
I, da Lei Orgânica Municipal2, na pessoa do seu Presidente3, Marilon Barbosa , com 
endereço funcional à Quadra 104 Norte (ACNE 11), AV. LO 02, CJ. 01, LT. 08-A, 
Palmas-TO, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. 

 

1. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO PROCESSUAL 
 

O Ministério Público do Estado do Tocantins, em data de 24 de  
abril de 2018, manejou ação civil pública cumulada com imposição de fazer e não 

 
1(ADI 4125 - TO, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10/06/2010, DJe-
030 DIVULG 14-02-2011 PUBLIC 15-02-2011 EMENT VOL-02464-01 PP-00068). 
2https://www.palmas.to.leg.br/processo-legislativo/legislacao/lei-organica-do-municipio/lei-organcia-

do-municipio-de-palmas-atualizada-2016.pdf/view 
3https://www.palmas.to.leg.br/institucional/historia 
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fazer, em face do Município de Palmas e da Câmara Municipal de Palmas, TO, 
tendo por escopo obter provimento jurisdicional, no seguinte sentido: 

 
A CONCESSÃO DE TUTELA FUNDADA NA URGÊNCIA, nos termos do 
art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, c/c art. 12 da Lei Federal 
nº 7.347/85, a fim de impor ao Município de Palmas, TO, por intermédio 
da Câmara Municipal, a obrigação de fazer e não fazer, consubstanciada 
na: 
“3.2 – OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSUBSTANCIADA NA REDUÇÃO 
DO NÚMERO EXCESSIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM 
COMISSÃO, na proporção de 50% para cargos em comissão, à razão 
de 50% para cargos de provimento efetivo, MODULANDO-SE OS 
EFEITOS DA DECISÃO para se efetivar o cumprimento da medida, no 
prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da intimação, promovendo-
se as exonerações necessárias; 
3.3 – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, CONSUBSTANCIADA EM SE 
ABSTER DE EFETUAR A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS 
OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, valendo-
se dos arts. 1º, 2º, 3º e seus anexos I, II, III, IV, V e VI, da Resolução 
Legislativa nº 198, da Câmara Municipal de Palmas; 
3.4 – OBRIGAÇÃO DE FAZER, NO PRAZO DE 30 DIAS, A CONTAR DA 
DATA DA INTIMAÇÃO, CONSUBSTANCIADA na deflagração de 
PROCESSO LEGISLATIVO, nos termos dos arts. 37, X; 51, IV; e 52, 
XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, objetivando 
estabelecer POR LEI, EM SENTIDO FORMAL, os VENCIMENTOS E A 
REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS, ASSIM COMO OS 
VENCIMENTOS, A REMUNERAÇÃO e o NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
dos OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO da 
Câmara de Palmas.” 
 

Por sua vez, em data de 22 de janeiro de 2019, no evento 48, foi 
prolatada a sentença condenatória que CONFIRMOU INTEGRALMENTE A 
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil, impondo a Câmara de Palmas, as seguintes providências: 

 
III. DISPOSITIVO 
Posto isto, ACOLHO parcialmente os pedidos formulados na petição 
inicial e determino à Câmara Municipal de Palmas do Estado do 
Tocantins que: 
1.promova redução do número excessivo de cargos de provimento 
em comissão na proporção de 50%, à razão de 50% para cargos de 
provimento efetivo, até o prazo de 01.08.2019, realizando as 
exonerações necessárias; 
2.Realize o PROCESSO LEGISLATIVO, nos termos dos arts. 37, X; 51, 
IV; e 52, XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
objetivando estabelecer por lei, em sentido formal, os vencimentos e 
a remuneração dos cargos efetivos, assim como os vencimentos, a 
remuneração e o nível de escolaridade dos ocupantes de cargos de 
provimento em comissão da Câmara Municipal de Palmas. 
Por via de consequência, RESOLVO o mérito da ação, nos termos do art. 
487, I, NCPC. 
Oficie-se ao Ministério Público, com cópia integral destes autos, para 
que, em seu juízo independente, caso entenda presentes os 
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requisitos legais, instaure procedimento investigativo para apuração 
o fato noticiado no evento 47, possivelmente caracterizador de 
descumprimento de decisão judicial, ato de improbidade 
administrativa("A gestão anterior não possibilitou a atual gestão a 
fazer o estudo de transição, agora, empossado, o novo presidente 
não está conseguindo fazer os levantamentos necessários de ordem 
financeira, de recursos humanos, contratos e mobiliário, por falta de 
servidores de sua confiança para tal"). 
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. 
Sobrevindo o trânsito em julgado, baixem-se eletronicamente os autos, 
com as cautelas de estilo. 
Intimem-se. 
Cumpra-se. 
RODRIGO PEREZ ARAUJO 
Juiz de Direito 

 
Esse douto juízo da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e dos 

Registros Públicos da Comarca de Palmas, em sentença condenatória, 
estabeleceu como termo final para que a executada satisfizesse a obrigação 
imposta, a data de 01 de agosto de 2019, conforme se infere do seguinte excerto: 

 
[…] 
Nesta senda, o acolhimento do pedido ministerial é medida que se impõe, 
entretanto, considerando o que dispõe a petição encartada no evento 47, 
haja vista a eleição de uma nova mesa diretora da Câmara Municipal para 
o biênio 2019/2020, entendo razoável a prorrogação do prazo fixado 
na decisão liminar proferida no evento 18, para até 06 meses depois 
do início da nova gestão, em prol da atividade parlamentar bem como 
para viabilizar o cumprimento desta decisão. 
Sem prejuízo da apuração da eventual prática de ato de improbidade 
administrativa. 
Assim, considerando que a mesa diretora tomou posse em 1º de 
Janeiro de 2019, a parte requerida terá até 01.08.2019 para dar 
cumprimento à obrigação imposta neste decisum. 
[…] 

 
A sentença condenatória proferida no evento 48, foi submetida ao 

Reexame Necessário, no bojo dos autos de processo nº 0008276-
32.2019.827.0000, sendo integralmente confirmada, à unanimidade, pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em acórdão4 assim ementado: 
 

EMENTA – TJTO – REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CÂMARA DE VEREADORES DE PALMAS. REDUÇÃO DO NÚMERO 
DE CARGOS EM COMISSÃO. GRANDE DESCOMPASSO COM O 
NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS. REALIZAÇÃO DE PROCESSO 
LEGISLATIVO PARA ESTABELECER AS ATRIBUIÇÕES, 
VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES DE SEU QUADRO DE PESSOAL. 
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA 
NÃO PROVIDA. 1 – Acertada a sentença que determina à Câmara 
Municipal de Palmas que reduza o número de cargos comissionados 

 
4Evento 23 dos Autos de Reexame Necessário nº 0008276-32.2019.827.0000. 



 
                                   9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL                                      4                                   

 

(diante da flagrante disparidade entre o quantitativo de cargos 
efetivos e comissionados, estes, "criados" pela Resolução nº 
198/2018, o que afronta à Constituição Federal) e que estabeleça por 
lei as atribuições, vencimentos e remunerações de seu quadro de pessoal 
(uma vez que a situação é regulada, tão somente, por meio das 
Resoluções nº s 189/2017 e 198/2018 daquela Casa de Leis). 2-Reexame 
necessário conhecido e não provido. 

 
No evento 60, foi determinada a intimação do Ministério Público do 

Estado do Tocantins para fins de ciência do Acórdão Proferido pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, em que se manteve a sentença condenatória, 
procedendo no que se refere ao cumprimento definitivo de sentença. 

 
No evento 64, o Ministério Público do Estado do Tocantins, 

protocolizou o pedido de cumprimento definitivo de sentença, tendo em vista que a 
mencionada Casa Legislativa não efetivou o seu adimplemento voluntário. 

 
No evento 70, este Juízo proferiu despacho determinando a 

intimação pessoal do Presidente Câmara Municipal de Palmas, TO, para, no prazo 
de 15 dias, promover o imediato cumprimento da obrigação, nos termos da 
Sentença/Acórdão, sob pena de multa e outras sanções cabíveis. 

 
A intimação pessoal do Presidente Câmara Municipal de 

Palmas, TO, para, no prazo de 15 dias, promover o imediato cumprimento da 
obrigação, nos termos da Sentença/Acórdão, sob pena de multa e outras sanções 
cabíveis, perfectibilizou-se em data de 20 de outubro de 2019, conforme se 
infere do evento 75 dos presentes autos de processo executivo. 

 
No evento 81, a Câmara Municipal de Palmas, TO, com 

fundamento no art. 525, do Código de Processo Civil, compareceu aos autos, 
apresentando impugnação ao pedido definitivo de cumprimento de sentença, 
requerendo a extinção do processo executivo, sob a alegação de perda 
superveniente do objeto, em decorrência do adimplemento da obrigação. 

 
No evento 83, este douto Juízo determinou a intimação do 

Ministério Público do Estado do Tocantins para se manifestar a respeito da 
impugnação ao cumprimento definitivo de sentença, apresentada pela Casa 
Legislativa do Município de Palmas, TO. 

 
É o sucinto relatório. 
 

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE SE REDISCUTIR EM SEDE DE 
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA, MATÉRIA 
ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA – 
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 
INOCORRÊNCIA DO EXCESSO DE EXECUÇÃO 
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Prefacialmente, importante registrar, que a Câmara de Palmas, TO, 

ao apresentar no evento 81 dos presentes autos de processo, impugnação ao 
pedido definitivo de cumprimento de sentença, pretende, por via oblíqua, rediscutir 
matéria que já se encontra albergada pelo manto da coisa julgada material, o que 
se revela tecnicamente impossível, conforme vem decidindo o STJ: 
 

EMENTA – STJ - AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, 
EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS 
PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA 
EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ. 
1. COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA SURGE A 
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, IMPEDINDO O 
CONHECIMENTO ATÉ MESMO DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 
Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória 
(Súmula n. 7/STJ). 
3. Agravo interno a que se nega provimento. 
(AgInt no AREsp 1404072/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019). 

 
A Câmara Municipal de Palmas, TO, no evento 81, com 

fundamento no art. 525, do Código de Processo Civil, compareceu aos autos, 
apresentando impugnação ao pedido definitivo de cumprimento de sentença, 
requerendo a extinção do processo executivo, sob a alegação de perda 
superveniente do objeto, em decorrência do adimplemento da obrigação. 

 
Aduz a Casa Legislativa do Município de Palmas, TO, que 

objetivando cumprir às obrigações estabelecidas pela sentença proferida no evento 
48 da Ação Civil Pública nº 0013520-34.2018.827.2729, foram publicadas às Leis 
adiante declinadas, conforme se infere da edição nº 2.287 do Diário Oficial 
Municipal, veiculada em data de 19 de julho de 2019: 

 
1 – Lei nº 2.492, de 19 de julho de 2019, dispondo sobre os cargos de 
provimento em comissão da Câmara Municipal de Palmas, TO; 
 
2 – Lei nº 2.498, de 19 de julho de 2019, dispondo sobre os 
vencimentos dos servidores do quadro de provimento efetivo da 
Câmara Municipal de Palmas, TO. 

 
Necessário destacar, que ao contrário do sustentado pela Câmara 

de Palmas, TO, a despeito de a Lei nº 2.492, de 19 de julho de 2019 ter sido 
sancionada e publicada, dispondo sobre os cargos de provimento em comissão da 
mencionada Casa Legislativa, ela não atendeu às disposições estabelecidas 
pela sentença proferida no evento 48 da Ação Civil Pública nº 0013520-
34.2018.827.2729, tendo em vista que, não trouxe consigo a descrição do rol 
de atribuições dos respectivos cargos criados e muito menos estabeleceu o 
nível de escolaridade exigido para o provimento dos respectivos cargos 
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comissionados criados, configurando burla ao princípio constitucional da 
obrigatoriedade de deflagração de concurso público. 

 
Excelência, importante salientar, que mediante uma simples 

análise da Lei nº 2.492, de 19 de julho de 2019, constatar-se-á que ela, além de 
não trazer consigo o rol de atribuições dos cargos de provimento em 
comissão e o nível de escolaridade, padece dos mesmos vícios constantes 
dos arts. 1º, 2º, 3º e seus anexos I, II, III, IV, V e VI, da Resolução Legislativa nº 
198, de 12 de abril de 2018, contrariando entendimento consolidado do STF. 

 
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar em data de 

27 de setembro de 2018, o RE – Recurso Extraordinário nº 1041210-SP, SOB 
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, firmou a seguinte tese: 

 
EMENTA – STF- Criação de cargos em comissão. Requisitos 
estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para 
que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e 
exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da 
jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em 
comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante 
concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica 
quando presentes os pressupostos constitucionais para sua 
instituição. 2. CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, A 
CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO PRESSUPÕE: A) QUE OS 
CARGOS SE DESTINEM AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, 
CHEFIA OU ASSESSORAMENTO, NÃO SE PRESTANDO AO 
DESEMPENHO DE ATIVIDADES BUROCRÁTICAS, TÉCNICAS OU 
OPERACIONAIS; b) necessária relação de confiança entre a 
autoridade nomeante e o servidor nomeado; C) QUE O NÚMERO DE 
CARGOS COMISSIONADOS CRIADOS GUARDE 
PROPORCIONALIDADE COM A NECESSIDADE QUE ELES VISAM 
SUPRIR E COM O NÚMERO DE SERVIDORES OCUPANTES DE 
CARGOS EFETIVOS NO ENTE FEDERATIVO QUE OS INSTITUI; E D) 
QUE AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO ESTEJAM 
DESCRITAS DE FORMA CLARA E OBJETIVA NA PRÓPRIA LEI QUE 
OS CRIA. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, 
ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em 
consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. 
FIXADA A SEGUINTE TESE: a) A criação de cargos em comissão 
somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e 
assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades 
burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor 
a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o 
servidor nomeado; C) O NÚMERO DE CARGOS COMISSIONADOS 
CRIADOS DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A 
NECESSIDADE QUE ELES VISAM SUPRIR E COM O NÚMERO DE 
SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NO ENTE 
FEDERATIVO QUE OS CRIAR; E D) AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
EM COMISSÃO DEVEM ESTAR DESCRITAS, DE FORMA CLARA E 
OBJETIVA, NA PRÓPRIA LEI QUE OS INSTITUIR. (RE 1041210 RG, 
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 27/09/2018, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-
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05-2019 PUBLIC 22-05-2019 ). 

 
Desta forma, muito embora a Câmara de Palmas, TO, tenha 

editado a Lei nº 2.492, de 19 de julho de 2019, ela não atendeu às exigências 
estabelecidas pela sentença impugnada, pois não trouxe consigo o rol de 
atribuições dos cargos de provimento em comissão e  muito menos o nível 
de escolaridade exigido para se ocupar os cargos comissionados, 
configurando-se indisfarçável burla ao princípio constitucional da 
obrigatoriedade de deflagração de concurso público, previsto no art. 37, II e 
V, da Constituição da República Federativa do Brasil, além de ensejar 
flagrante descumprimento da ordem judicial imposta por este Juízo.  

 
A propósito, confira-se a Lei nº 2.492, de 19/07/2019 (anexo): 
 

 
Ademais, a Lei nº 2.498, de 19 de julho de 2019, ao dispor sobre 

os vencimentos dos servidores do quadro de provimento efetivo da Câmara 
Municipal de Palmas, TO, também não trouxe consigo a descrição do rol de 
atribuições dos cargos efetivos, contrariando o entendimento pacífico do STF. 

 
Por outro lado, no que se refere a redução do excesso de cargos 

de provimento em comissão, constata-se que a Câmara de Palmas, TO, ainda não 
atende às exigências do comando judicial impugnado, de forma que não há falar-
se em excesso de execução, pois o descumprimento é flagrante. 
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A sentença condenatória proferida no evento 48, foi submetida ao 

Reexame Necessário, no bojo dos autos de processo nº 0008276-
32.2019.827.0000, sendo integralmente confirmada, à unanimidade, pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em acórdão5 assim ementado: 
 

EMENTA – TJTO – REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CÂMARA DE VEREADORES DE PALMAS. REDUÇÃO DO NÚMERO 
DE CARGOS EM COMISSÃO. GRANDE DESCOMPASSO COM O 
NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS. REALIZAÇÃO DE PROCESSO 
LEGISLATIVO PARA ESTABELECER AS ATRIBUIÇÕES, 
VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES DE SEU QUADRO DE PESSOAL. 
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA 
NÃO PROVIDA. 1 – Acertada a sentença que determina à Câmara 
Municipal de Palmas que reduza o número de cargos comissionados 
(diante da flagrante disparidade entre o quantitativo de cargos 
efetivos e comissionados, estes, "criados" pela Resolução nº 
198/2018, o que afronta à Constituição Federal) e QUE ESTABELEÇA 
POR LEI AS ATRIBUIÇÕES, VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES DE 
SEU QUADRO DE PESSOAL (UMA VEZ QUE A SITUAÇÃO É 
REGULADA, TÃO SOMENTE, POR MEIO DAS RESOLUÇÕES Nº S 
189/2017 E 198/2018 DAQUELA CASA DE LEIS). 2-Reexame 
necessário conhecido e não provido. 

 
A despeito disso, importante consignar que, embora a sentença 

proferida por este douto juízo tenha determinado a Câmara de Palmas, TO, que 
satisfizesse a obrigação que lhe fora imposta, até a data de 01 de agosto de 
2019, promovendo, inclusive, a redução dos cargos de provimento em 
comissão na proporção de 50%, à razão de 50% para cargos de provimento 
efetivo, realizando as exonerações necessárias, ATÉ A PRESENTE 
OPORTUNIDADE, TAMBÉM NÃO HOUVE O ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO 
DO ENCARGO IMPOSTO, POIS A CASA LEGISLATIVA, INSISTE EM MANTER 
O QUANTITATIVO EXACERBADO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM 
COMISSÃO NO GABINETE DOS VEREADORES, SOB O INACEITÁVEL E 
INTOLERÁVEL ARGUMENTO DE QUE OS GABINETES PARLAMENTARES 
NÃO SERIAM ALBERGADOS PELA SENTENÇA IMPUGNADA. 

 
Em datas de 15 e 16/06/2020, mediante consulta realizada 

perante o Portal da Transparência6 da Câmara de Palmas, TO, constatou-se 
que, atualmente, a mencionada Casa Legislativa, possui atualmente 363 
cargos públicos providos (deduzido os 19 cargos políticos dos Vereadores), 
dos quais apenas 96 (noventa e seis) são efetivos e 267 (duzentos e sessenta 
e sete) são de provimento em comissão, evidenciando, que a sentença 
judicial executada está sendo solenemente ignorada, decorrente da 
disparidade (65% DE COMISSIONADOS PARA 35% DE EFETIVOS) acentuada 

 
5Evento 23 dos Autos de Reexame Necessário nº 0008276-32.2019.827.0000. 
6http://s2.asp.srv.br/etransparencia.cm.palmas.to/servlet/wwpessoalservidor?n1AGFvQw+4zWe1aj
UDTXPnJHKafXuSMdh6ZYyhtyutWhsxn13RIfsRFsPfFWP_gY  
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de cargos de provimento em comissão em detrimento dos efetivos, burlando – se o 
comando judicial, evidenciando, por conseguinte, a recalcitrância. 

 
Ademais a Câmara de Palmas invoca a necessidade de 

manutenção do excesso de cargos de provimentos em comissão, sob o 
imagético pretexto de que a estrutura dos gabinetes é definida de acordo com 
a demanda de cada Vereador, conforme a necessidade administrativa e 
disponibilidade financeira de cada integrante do parlamento. 

 
Ocorre que, essa versão, além de ser fantasiosa, não merece 

prosperar, pois, além de não gozar de plausibilidade jurídica, não encontra 
ressonância no acervo probatório produzido, evidenciando que a disparidade entre 
o número de ocupantes de cargos em provimento em comissão e o de cargos 
efetivos ainda se encontram presentes, não tendo ocorrido a redução postulada 
pelo Ministério Público e determinada pelo Poder Judiciário. 

 
Não obstante isso, revela-se no mínimo inusitada a tese erigida 

pela Câmara de Palmas, TO, no sentido de que a “estrutura administrativa da Casa 
Legislativa não se confunde com a composição dos gabinetes dos Vereadores”. 

 
A Câmara de Palmas, TO, parte do pressuposto de que, os 

ocupantes de cargo de provimento em comissão lotados nos gabinetes 
parlamentares, não integrariam a estrutura administrativa da mencionada Casa 
Legislativa propriamente falando, pois, estariam vinculados aos respectivos 
Vereadores, sendo que a estrutura de cada gabinete fica a cargo do parlamentar, 
de acordo com a sua demanda funcional e disponibilidade orçamentária e financeira 
estabelecido pelo art. 5º, da Lei Municipal nº 2.492, de 19 de julho de 2019. 

 
Art. 5º A verba de gabinete do vereador, limita-se ao máximo de 50% 
(cinquenta por cento) da verba de gabinete atribuída ao Deputado 
Estadual, fixado em 11 (onze) o número máximo de cargos de 
provimento em Comissão por gabinete, sendo: 1(um) Chefe de 
Gabinete Parlamentar AGP-22; 9 (nove) Assessores Parlamentares; e 
1 (um) Motorista Parlamentar AGP-09. 

 
Essa tese, com o devido respeito, não merece ser acolhida, pois 

além de se revelar juridicamente irrelevante, diante da sua implausibilidade e 
teratologia, busca fazer crer que cada parlamentar possui o seu quadro 
funcional próprio e que caberia somente a ele a definição do quantitativo de 
assessores parlamentares, como se de fato eles não integrassem a estrutura 
administrativa funcional da Casa Legislativa, eximindo-a da necessidade de se 
observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre os cargos de 
provimento efetivo e os de provimento em comissão. 

 
Não obstante isso, o fato de o Vereador possuir a prerrogativa de 

indicar o quantitativo de Assessores Parlamentares que integrarão o seu gabinete, 
não afasta o vínculo funcional desses ocupantes de cargo de provimento em 
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comissão com a Casa Legislativa, pois, além de integrarem a estrutura 
administrativa da Casa Legislativa, tendo, inclusive, os respectivos assentamentos 
funcionais armazenados na Diretoria de Gestão de Pessoas, eles são remunerados 
com recursos públicos, comprovando a condição de servidor público lato sensu, 
diante da relação jurídico-administrativa, não sendo, sob hipótese alguma, 
empregado do parlamentar, regido sob o regime celetista. 

 
Percebe-se assim, que a Câmara de Palmas, com o devido 

respeito, em vez de atuar na defesa do interesse público primário, caminhando ao 
lado do Ministério Público do Estado do Tocantins, que, diga-se de passagem, está 
ancorado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, com vistas à redução do 
excessivo quantitativo de cargos de provimento em comissão, existentes no âmbito 
da mencionada Casa Legislativa, lamentavelmente, com o devido respeito, 
constata-se que a executada encontra-se preocupada em defender os feudos 
políticos fomentados por Vereadores, que se valem de recursos públicos para 
indicarem e custearem a remuneração de assessores parlamentares que, data 
vênia, nada mais são, do que cabos eleitorais dissimulados de servidores 
públicos, em nítida afronta aos postulados da moralidade, impessoalidade e 
razoabilidade, conforme decidiu o STF ao julgar a ADI nº 4125. 

 
ESSA TESE INVOCADA PELA CÂMARA DE PALMAS, TO, DE 

QUE OS ASSESSORES PARLAMENTARES NÃO ESTÃO ALBERGADOS PELO 
COMANDO JUDICIAL IMPUGNADO, TAMBÉM FOI ARGUIDA PELA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NO BOJO DA 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0045484-79.2017.827.2729, VERSANSO SOBRE 
CASO ANÁLOGO, SENDO REFUTADA, À UNANIMIDADE, PELO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, AO JULGAR A APELAÇÃO CÍVEL Nº 
0007042-15.2019.827.0000, EM ACÓRDÃO7 que restou assim ementado: 

 
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELO DO ESTADO DO 
TOCANTINS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
ILEGALIDADE DOS ARTS. 1º; 2º E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, E OS 
ANEXOS I E II DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº. 286/2011. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DO EXCESSIVO NÚMERO DE 
CARGOS EM COMISSÃO. GRANDE DESCOMPASSO COM O 
NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS. FUNDAMENTAÇÃO 
SUFICIENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES. ATOS INTERNA CORPORIS. INOCORRÊNCIA. CONDUTA 
ADMINISTRATIVA OMISSIVA NA DEFLAGRAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 
OBRIGATORIEDADE DE DEFLAGRAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
SENTENÇA MANTIDA. 1-Em tendo sido interposto recurso voluntário 
pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame 
necessário, face o disposto no art. 496, §1º, do CPC.2-Embora o Estado 
do Tocantins apresente apelação em petição conjunta com a Assembleia 

 
7Eventos 30 e 36 dos Autos de Apelação Cível nº 0007042-15.2019.827.0000. 
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Legislativa, em tendo sido reconhecida a ilegitimidade deste – e não 
havendo insurgência recursal quanto este ponto – não deve ser conhecida 
sua irresignação, e, inclusive, retificada a autuação, excluindo-o do polo 
passivo da demanda. 3 – Acertada a sentença que – reconhecendo a 
ilegalidade da resolução administrativa que cria cargos, mas efetua 
descrição genérica de suas atribuições, em descompasso com o 
preceito constitucional cuja regra é o provimento via concurso 
público – determina à Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins 
que reduza o excessivo e desproporcional número de cargos 
comissionados (diante da flagrante disparidade entre o quantitativo 
de cargos efetivos e comissionados). 4-Comprovada a violação de 
princípios constitucionais pelo ente legislativo, não há que se falar 
em ofensa ao princípio da separação dos poderes, mas o exercício 
de função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida 
ou não exercida, o que é absolutamente normal em um estado 
democrático de direito. 5-Apelação do Estado do Tocantins não 
conhecida. 6-Reexame necessário não conhecido. 7-Apelo da Assembleia 
Legislativa conhecido e não provido. 

 
Não se pode ignorar ainda, outra situação inusitada, que foi arguida 

pela Câmara de Palmas, TO, de que a proporcionalidade a proporcionalidade entre 
os cargos de provimento em comissão e efetivos, somente ocorre em relação aos 
cargos da estrutura administrativa da Casa Legislativa. 

 
Essa circunstância, não ocorreu por acaso, pois teve como 

finalidade apenas dar aparência de preocupação com o princípio da 
proporcionalidade, quando, na prática, busca usar dessa circunstância para 
promover uma blindagem em relação aos gabinetes parlamentares, que 
possuem atualmente, de forma inusitada, 267 (duzentos e sessenta e sete) 
comissionados, ao passo que somente existem 96 (noventa e seis) servidores 
efetivos na estrutura administrativa da Casa Legislativa, tornando-se evidente 
a desproporcionalidade e o descumprimento ao comando judicial. 

 
Desta forma, a Câmara de Palmas, TO vende a sedutora tese 

de que no âmbito da mencionada Casa Legislativa se mantém a 
proporcionalidade entre os cargos de provimento efetivo e os de provimento 
em comissão, vinculados a estrutura administrativa, ao passo que se 
desvinculam os assessores parlamentares, integrantes do denominado 
quadro funcional de recrutamento amplo, dessa observância da 
proporcionalidade, favorecendo a manutenção do feudo político. 

 
Essa fantasiosa tese, não possui plausibilidade jurídica 

alguma, pois revela-se teratológico exigir que se observe a proporcionalidade 
apenas em relação ao quadro efetivo e blindam os servidores lotados nos 
gabinetes dessa exigência constitucional, criando distinguish que se divorcia 
do entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE – 
Recurso Extraordinário nº 1041210-SP, sob a sistemática da Repercussão 
Geral e a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4125-TO, estabelecendo que 
“há que ser guardada correlação entre o número de cargos efetivos e em 
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comissão”, sem qualquer exclusão de assessores parlamentares. 
 
Não obstante isso, impende consignar, que às provas erigidas nos 

autos, evidenciaram uma patologia e disfunção constitucional, 
consubstanciada na possível utilização da criação de cargos de provimento em 
comissão como moeda de troca/apoio político, com intuito meramente eleitoral, 
sem se atentar, contudo, ao efetivo atendimento do interesse público, violando, por 
conseguinte, os postulados da impessoalidade e moralidade. 

 
Verifica-se dessa forma, que a Câmara de Palmas, TO, divorciada 

do espírito público primário, não encontrando argumentos jurídicos plausíveis para 
desconstituírem os argumentos do Ministério Público lançados na peça inaugural, 
acolhidos pelo Juízo singular, ao proferir a sentença impugnada e confirmado pelo 
Tribunal de Justiça, busca, a qualquer custo, se valer de um verdadeiro 
malabarismo interpretativo e teratológico com vistas a sustentar a existência 
de quadro funcional próprio de ocupantes de cargos de provimento em 
comissão por gabinete, como se fossem alienígenas (estranhos) à estrutura 
administrativa da mencionada Casa Legislativa, como forma de se 
exonerarem da obrigação de manterem a correlação entre servidores efetivos 
e comissionados, conforme estabelecido mediante comando judicial. 

 
A sentença condenatória proferida no evento 48, foi submetida a 

Reexame Necessário, no bojo dos autos de processo nº 0008276-
32.2019.827.0000, sendo integralmente confirmada, à unanimidade, pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em acórdão8 assim ementado: 
 

EMENTA – TJTO – REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CÂMARA DE VEREADORES DE PALMAS. REDUÇÃO DO NÚMERO 
DE CARGOS EM COMISSÃO. GRANDE DESCOMPASSO COM O 
NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS. REALIZAÇÃO DE PROCESSO 
LEGISLATIVO PARA ESTABELECER AS ATRIBUIÇÕES, 
VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES DE SEU QUADRO DE PESSOAL. 
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA 

NÃO PROVIDA. 1 – ACERTADA A SENTENÇA QUE 
DETERMINA À CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS 
QUE REDUZA O NÚMERO DE CARGOS 
COMISSIONADOS (DIANTE DA FLAGRANTE 
DISPARIDADE ENTRE O QUANTITATIVO DE 
CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, ESTES, 
"CRIADOS" PELA RESOLUÇÃO Nº 198/2018, O 
QUE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL) e 

QUE ESTABELEÇA POR LEI AS ATRIBUIÇÕES, 
VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES DE SEU 

 
8Evento 23 dos Autos de Reexame Necessário nº 0008276-32.2019.827.0000. 
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QUADRO DE PESSOAL (uma vez que a situação é regulada, 

tão somente, por meio das Resoluções nº s 189/2017 e 198/2018 daquela 
Casa de Leis). 2-Reexame necessário conhecido e não provido. 

 
Desta forma, não há falar-se em excesso de execução, como 

insinua a Câmara de Palmas, TO, pois, nesse aspecto, a tese esposada, além de 
se encontrar acobertada pelo manto da coisa julgada material, não se reveste 
de plausibilidade jurídica, devendo, portanto, ser rejeitada. 

 

3. A PRETENSÃO LEVADA À EFEITO PELA CÂMARA DE PALMAS, 
TO, ENSEJA INQUESTIONÁVEL VIOLAÇÃO À COISA JULGADA 
MATERIAL DECORRENTE DA SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO 
DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0013520-34.2018.8.27.2729, 
CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
TOCANTINS, AO JULGAR O REEXAME NECESSÁRIO Nº 0008276-
32.2019.8.27.0000 – CONTEMPT OF COURT 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, 
inciso XXXVI, parte final, preconiza que a Lei não prejudicará o direito adquirido, o 
ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

 
Partindo-se desse pressuposto, infere-se que, o manto sagrado da 

coisa julgada em suas facetas, possui relevância e envergadura constitucional, 
além de gozar de plausibilidade infraconstitucional, conforme se infere do art. 
502, do Código de Processo Civil. Confira-se: 

 
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna 
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 

 

A coisa julgada material possui a qualidade de ser imutável, 
não só quanto à possibilidade de interposição de outros recursos judiciais, 
mas também em relação aos atos executivos e legislativos (art. 5º, XXXVI, da 
Constituição da República Federativa do Brasil). Trata-se, portanto, de proteção 
legal à segurança jurídica e paz social. 

 
Infere-se que no caso presente, a pretensão da CAMARA DE 

PALMAS, TO, se revela teratológica, por ofensa ao instituto da coisa julgada, 
previsto nos artigos 5º, XXXVI da Constituição Federal; 502, 503, 505 e 506, todos 
do Código de Processo Civil, uma vez que, pretende revolver questão já 
dirimida por sentença judicial coletiva transitada em julgado. 

 
Desse modo, forçoso concluir, que o comando judicial ora 

executado transitou em julgado, afigurando-se impertinente a rediscussão e 
modificação dos efeitos da sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública 
nº 0013520-34.2018.8.27.2729, confirmada pelo TJTO, à ocasião do julgamento 
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do Reexame Necessário nº 0008276-32.2019.8.27.0000, ante a eficácia 
preclusiva da coisa julgada material, estabelecida pelo art. 508, do CPC. 

 
A respeito do tema, leciona Alexandre Freitas Câmara – referindo-

se a dispositivo do revogado CPC/73: 
 
Coisa julgada e preclusão não se confundem, embora não se possa negar à coisa 
julgada uma eficácia preclusiva, ou seja, a aptidão para produzir o efeito de impedir 
novas discussões sobre aquilo que foi por ela alcançado. Significa isto dizer que, 
formada a coisa julgada, tornadas irrelevantes quaisquer alegações que 
poderiam ter sido aduzidas pelas partes (mas não o foram), não se pode mais 
discutir o que ficou decidido, perdendo as partes a faculdade de suscitar tais 
alegações. Se a sentença tiver alcançado apenas a coisa julgada formal, esta 
eficácia preclusiva impede novas discussões apenas no processo onde a sentença 
foi proferida (eficácia preclusiva endoprocessual), mas se a sentença alcançou 
também a coisa julgada material, tal eficácia preclusiva impede qualquer 
nova discussão, EM QUALQUER OUTRO PROCESSO, acerca do que já foi 
coberto pela autoridade de coisa julgada (eficácia preclusiva pan 
processual). 

 
É esta eficácia preclusiva pan processual da coisa julgada 

substancial que se refere o art. 474, do CPC, e não exatamente aos seus limites 
objetivos. Por este dispositivo se torna impossível que, em qualquer processo, 
se torne a discutir o que já ficou decidido e coberto pela autoridade de coisa 
julgada, mesmo que se queira agora aduzir razões novas, que poderiam ter 
sido alegadas no processo onde se formou a coisa julgada, mas que não o 
foram (Lições de Direito Processual Civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, 
v. 1, p. 479-480). (Destaques e grifos meus). 

 
Esse também é o entendimento do STJ, conforme se vê, verbis: 
 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO 
TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO 
DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ. 
1. COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA SURGE A 
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, IMPEDINDO O 
CONHECIMENTO ATÉ MESMO DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 
Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória 
(Súmula n. 7/STJ). 
3. Agravo interno a que se nega provimento. 
(AgInt no AREsp 1404072/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019). 

 
Nessa trilha de pensamento, a pretensão da Câmara de Palmas, 

viola a sentença prolatada no bojo da Ação Civil Pública nº 0013520-
34.2018.827.2729, confirmada pelo TJTO, à ocasião do julgamento do 
Reexame Necessário nº 0008276-32.2019.8.27.0000, provocando ofensa ao 
instituto da coisa julgada material inconstitucional, previsto nos artigos 5º, 
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XXXVI da Constituição da República Federativa do Brasil; 502, 503, 505 e 506, 
todos do Código de Processo Civil, dado que pretende revolver questão já 
dirimida por sentença judicial coletiva transitada em julgado, no bojo da 
mencionada ACP, a qual impôs à mencionada Casa Legislativa, a obrigação 
de reduzir o excesso de cargos de provimento em comissão e a descrição das 
atribuição nos cargos de provimento em comissão existentes, possuindo 
eficácia erga omnes, de forma que rediscuti-la afronta a segurança jurídica. 

 

4. DO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELA 
CÂMARA DE PALMAS, TO - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 
JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 77, IV, DO CPC – AFASTAMENTO 
CAUTELAR DO CARGO DE PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA 
CÂMARA DE PALMAS, TO, ATÉ QUE HAJA O EFETIVO 
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL – MEDIDAS 
EXECUTIVAS ATÍPICAS – PRECEDENTES - STJ 

 
A despeito disso, importante consignar que, embora a sentença 

proferida por este douto juízo tenha determinado a Câmara de Palmas, TO, que 
satisfizesse a obrigação que lhe fora imposta, até a data de 01 de agosto de 
2019, promovendo, inclusive, a redução dos cargos de provimento em 
comissão na proporção de 50%, à razão de 50% para cargos de provimento 
efetivo, realizando as exonerações necessárias, até a presente oportunidade 
não houve o adimplemento voluntário do encargo imposto. 

 
Vale ressaltar, que na sentença proferida no evento 48 da Ação 

Civil Pública nº 0013520-34.2018.827.2729, o douto juízo da 1ª Vara dos Feitos das 
Fazendas e dos Registros Públicos da Comarca de Palmas, estabeleceu como 
termo final para que a executada satisfizesse a obrigação imposta, a data de 
01 de agosto de 2019, conforme se infere do seguinte excerto: 

 
[…] 
Nesta senda, o acolhimento do pedido ministerial é medida que se impõe, 
entretanto, considerando o que dispõe apetição encartada no evento 47, 
haja vista a eleição de uma nova mesa diretora da Câmara Municipal para 
o biênio 2019/2020, entendo razoável a prorrogação do prazo fixado 
na decisão liminar proferida no evento 18, para até 06 meses depois 
do início da nova gestão, em prol da atividade parlamentar bem como 
para viabilizar o cumprimento desta decisão. 
Sem prejuízo da apuração da eventual prática de ato de improbidade 
administrativa. 
Assim, considerando que a mesa diretora tomou posse em 1º de 
Janeiro de 2019, a parte requerida terá até 01.08.2019 para dar 
cumprimento à obrigação imposta neste decisum. 
[…] 

 
A sentença condenatória proferida no evento 48, foi submetida a 

Reexame Necessário, no bojo dos autos de processo nº 0008276-
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32.2019.827.0000, sendo integralmente confirmada, à unanimidade, pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em acórdão9 assim ementado: 
 

EMENTA – TJTO – REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÂMARA 
DE VEREADORES DE PALMAS. REDUÇÃO DO NÚMERO DE CARGOS EM 
COMISSÃO. GRANDE DESCOMPASSO COM O NÚMERO DE SERVIDORES 
EFETIVOS. REALIZAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO PARA 
ESTABELECER AS ATRIBUIÇÕES, VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES DE 
SEU QUADRO DE PESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA 
MANTIDA. REMESSA NÃO PROVIDA. 1 – Acertada a sentença que determina 
à Câmara Municipal de Palmas que reduza o número de cargos 
comissionados (diante da flagrante disparidade entre o quantitativo de 
cargos efetivos e comissionados, estes, "criados" pela Resolução nº 
198/2018, o que afronta à Constituição Federal) e que estabeleça por lei as 
atribuições, vencimentos e remunerações de seu quadro de pessoal (uma vez que 
a situação é regulada, tão somente, por meio das Resoluções nº s 189/2017 e 
198/2018 daquela Casa de Leis). 2-Reexame necessário conhecido e não provido. 

 
Constata-se assim, que a despeito deste Juízo ter concedido 

prazo suficiente para a Câmara de Palmas, TO, cumprir a ordem judicial que 
lhe fora imposta, o que se constata, na prática, é que ela vem embaraçando e 
obstaculizando o cumprimento da ordem judicial. 

 

Nesse aspecto, importante consignar, que a partir da ocasião em 
que um Juiz de Direito expede uma ordem judicial, confirmada pelo Tribunal 
de Justiça, almeja-se que esta venha a ser imediatamente adimplida, 
conferindo a ela a efetividade da tutela requerida, buscando satisfazer a pretensão 
do requerente/autor, haja vista que, como bem ressaltado pelo Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Luiz Fux10, o descumprimento de decisões judiciais leva ao 
caos político e destrói o estado de direito. 

 

Nesse contexto, torna-se importante destacar, que a partir do 
momento em que a destinatária do mandado judicial, a saber, a Câmara de Palmas, 
opõe recusa para atender o que lhe fora ordenado, a primeira ideia que se tem é 
que esse ente público demandado malferiu uma parcela de soberania do 
estado e que, por esse motivo, deve ser judicialmente repreendido. 

 
Isso porque, o art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil (Lei 

Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015), preconiza serem deveres das partes, 
de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 
processo, CUMPRIR COM EXATIDÃO AS DECISÕES JURISDICIONAIS, DE 
NATUREZA PROVISÓRIA OU FINAL e não criar embaraços à sua efetivação, 
sendo que A SUA VIOLAÇÃO CONSTITUI ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE 
DA JUSTIÇA, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções civis e processuais 

 
9Evento 23 dos Autos de Reexame Necessário nº 0008276-32.2019.827.0000. 
10https://oglobo.globo.com/brasil/fux-diz-que-descumprimento-de-decisao-judicial-leva-ao-caos-

entre-instituicoes-21898447#ixzz5H7mw14u9 
 



 
                                   9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL                                      17                                   

 

cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de 
acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo das medidas atípicas. 

 
Em relação ao ordenamento jurídico pátrio, uma inovação salutar 

do Código de Processo Civil – Lei Federal nº 13.105/2015 – foi a incorporação do 
referido instituto (contempt of court) no intuito de cumprir a promessa 
constitucional de efetividade da jurisdição e acesso à Justiça, aparelhando o 
sistema processual com mecanismos capazes e suficientes para evitar o 
descumprimento das decisões judiciais. 

 
Nesse sentido, o art. 77 do CPC, dispõe o seguinte: 

 
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus 
procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: 
(…) 
IV – cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória 
ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; 
(…) 
§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas 
mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato 
atentatório à dignidade da justiça. 
§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 
dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e 
processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor 
da causa, de acordo com a gravidade da conduta. 

 
Desse modo, pela importância do tema, o direito brasileiro 

consagrou no Código de Processo Civil, mecanismo que visa a implementação 
efetiva das decisões judiciais. 

 
De fato, o desafio da efetiva tutela jurisdicional perpassa pela 

premente necessidade do Estado ser capaz de promover a concretização de 
seus comandos judiciais, aptos a concretizar o respeito e a deferência à 
supremacia da Constituição da República. 

 
É inconcebível que o Poder Judiciário, destinado à solução de 

litígios, não tenha o condão de fazer valer os seus julgados. Nenhuma utilidade 
teriam as decisões sem cumprimento ou efetividade. 

 
A propósito do tema, o Ministro Luiz Fux, à ocasião do julgamento 

do Mandado de Segurança nº 35985/DF, destacou que “o descumprimento de 
decisões judiciais – ou a tentativa de minar a Corte que as emanou – padece 
de claro germe de inconstitucionalidade e representa atitude contrária à 
dignidade da justiça e ao próprio regime democrático”, sendo esta, a hipótese 
versada nos presentes autos de processo, diante da recalcitrância. 

 
O Direito pátrio, atento à independência e à harmonia dos Poderes 

da República e à crítica missão que ao Poder Judiciário coube desempenhar no 
sistema de checks and balances, de cujo regular funcionamento depende o 
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equilíbrio das forças políticas e, consequentemente, a subsistência do Estado 
Democrático de Direito, não condescende e jamais poderá condescender, 
conforme já demonstrado acima, com o descumprimento das decisões judiciais, 
seja por parte do particular, seja por parte do agente público. 

 
Analisando caso bastante similar ao presente, o Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região decidiu que é conduta dolosa de gestor público 
“não cumprir as várias determinações judiciais, inclusive mediante utilização de 
artifícios com o intuito de fazer crer que cumpria as ordens, sem, contudo, 
cumpri-las efetivamente”. (TRF 1ª Região, AC 200939040011757, Rel. Des. 
Federal Catão Alves, Terceira Turma, e-DJF1 30.8.2013). 

 
Essa recalcitrância deliberada do Presidente da Mesa Diretora 

da Câmara de Palmas, TO, em efetivamente cumprir A SENTENÇA 
PROLATADA NO BOJO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0013520-
34.2018.827.2729, CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO TOCANTINS, À OCASIÃO DO JULGAMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO 
Nº 0008276-32.2019.8.27.0000, enseja O AFASTAMENTO CAUTELAR DO 
CARGO PÚBLICO que vem ocupando atualmente, em decorrência da 
incidência do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, por força das medidas 
executivas atípicas, pois, mesmo tendo sido concedido prazo razoável de 180 
(cento e oitenta) dias para o cumprimento da ordem judicial impugnada, 
mesmo assim, até a presente data, ainda não houve o integral adimplemento. 

 
O Código de Processo Civil, a fim de garantir maior celeridade e 

efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz 
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 

 
Trata-se das chamadas medidas executivas atípicas, previstas 

no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, cláusula geral que confere poder 
ao julgador para a adoção de meios necessários à satisfação da obrigação 
não delineados previamente no diploma legal. 

 
O legislador optou, desse modo, por abandonar o princípio até 

então vigente (ao menos para as hipóteses envolvendo obrigação de pagar 
quantia), da tipicidade das formas executivas, conferindo maior elasticidade 
ao desenvolvimento do processo satisfativo, de acordo com as 
circunstâncias de cada caso e com as exigências necessárias à tutela do 
direto material anteriormente reconhecido. 

 
A atipicidade dos meios executivos, portanto, “defere ao juiz o 

poder-dever para determinar medidas de apoio tendentes a assegurar o 
cumprimento de ordem judicial, independentemente do objeto da ação 
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processual” (ALVIM, Angélica Arruda (Coord.). Comentários ao Código de 
Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 214 - sem destaque no original). 

 
Ademais, não se pode falar em inaplicabilidade das medidas 

executivas atípicas meramente em razão de sua potencial intensidade quanto à 
restrição de direitos fundamentais. Isso porque o ordenamento jurídico pátrio prevê 
a incidência de diversas espécies de medidas até mesmo mais gravosas do que 
essas, como bem anotado em artigo publicado por AZEVEDO e GAJARDONI: 

 
[...] no plano pragmático, desconsidera-se que há diversas medidas 
no ordenamento jurídico que tipicamente se equiparam ou 
apresentam maior intensidade em termos de restrição de direitos 
fundamentais do que as medidas executivas atípicas. Basta pensar 
nas hipóteses de despejo forçado, busca e apreensão, remoção de 
pessoas e coisas, ou mesmo nas medidas protetivas para proteção 
do patrimônio de grupos vulneráveis (mulheres, idosos, crianças e 
adolescentes etc.). Há, ainda, inúmeras medidas administrativas 
coercitivas, adotadas em razão do interesse público, decorrentes de 
relações fiscais, aduaneiras, urbanísticas ou de trânsito, as quais, embora 
representem restrições a direitos fundamentais, não carregam a pecha da 
inconstitucionalidade. (AZEVEDO, Júlio Camargo de; GAJARDONI, 
Fernando da Fonseca. Um novo capítulo na história das medidas 
executivas atípicas. Disponível em https://goo.gl/VAY72D. Consulta 
realizada em 16/06/2020). 

 
No caso vertente, vale ressaltar, que na sentença proferida no 

evento 48 da Ação Civil Pública nº 0013520-34.2018.827.2729, o douto juízo da 1ª 
Vara dos Feitos das Fazendas e dos Registros Públicos da Comarca de Palmas, 
ESTABELECEU COMO TERMO FINAL PARA QUE A EXECUTADA 
SATISFIZESSE A OBRIGAÇÃO IMPOSTA, A DATA DE 01 DE AGOSTO DE 2019, 
DE FORMA QUE HOUVE O TRANSCURSO DO PRAZO VOLUNTÁRIO SEM O 
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO COMANDO JUDICIAL, OPORTUNIDADE 
QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULOU O PEDIDO DEFINITIVO DE 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, OCORRENDO A DEVIDA INTIMAÇÃO 
PESSOAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE PALMAS, TO, EM 20 DE 
OUTUBRO DE 2019 (EVENTO 75), SENDO QUE ATÉ A PRESENTE OCASIÃO, 
DE FORMA RECALCITRANTE, NÃO HOUVE O EFETIVO CUMPRIMENTO DO 
COMANDO JUDICIAL, atentando-se contra a dignidade da justiça. 

 
Vale ressaltar, que não foi atribuído efeito suspensivo à 

Impugnação do Pedido de Cumprimento Definitivo de Sentença formulado 
pela Câmara de Palmas, TO, de forma que nos termos do art. 525, § 6º, do 
Código de Processo Civil, a apresentação de impugnação, como no caso em 
debate, não obsta a prática dos atos executivos. 

 

Diante desse contexto, portanto, o juiz está autorizado a adotar 
medidas que entenda adequadas, necessárias e razoáveis para efetivar a tutela do 
exequente, a exemplo do afastamento  do Presidente da Câmara de Palmas, 
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TO, do cargo do Chefe do Poder Legislativo, até que cumpra efetivamente a 
ordem judicial imposta, em decorrência de a incidência do art. 139, IV, do 
Código de Processo Civil, por força das medidas executivas atípicas, pois, 
mesmo tendo sido concedido prazo razoável de 180 (cento e oitenta) dias para 
o cumprimento da ordem judicial impugnada, ainda assim, até a presente 
data, ainda não houve o integral adimplemento. 

 
De se consignar, por derradeiro, que o Superior Tribunal de 

Justiça tem reconhecido como legítima a adoção de medidas executivas 
atípicas, como forma de efetivarem o cumprimento de ordem judicial, a exemplo 
do afastamento cautelar do cargo, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, 
apreensão do passaporte do devedor recalcitrante, dentre outras, de forma que 
estas medidas não estão, em abstrato, obstadas de serem adotadas pelo juiz 
condutor do processo executivo, desde que comprovada sua necessidade e 
adequação à hipótese específica dos autos. Nesse sentido: HC 411.519/SP, 
Terceira Turma, DJe 03/10/2017; RHC 97.876/SP, Quarta Turma, DJe 09/08/2018. 

 
O arbitramento de multa, por si só, se revela ineficaz para o 

cumprimento da medida postulada, pois, além de não incutir receio ao 
destinatário, em caso de imposição das astreintes, o seu custeio será pelo erário 
municipal, penalizando a sociedade duplamente, pois além de presenciar o gestor 
público descumprir flagrantemente ordem judicial, ato atentatório à dignidade da 
justiça, o custeio do pagamento da multa será arcado pelos cofres públicos, de 
forma que, no caso em debate, a única medida judicial adequada e proporcional a 
gravida do comportamento adotado é o afastamento cautelar do cargo do 
Presidente da Câmara de Palmas, até que haja o efetivo cumprimento da medida. 

 
Não está aqui a se postular que o Poder Judiciário substitua a 

vontade popular, em decorrência do atual Presidente da Câmara de Palmas, 
TO, ter sido eleito democraticamente mediante o voto popular e, acaso 
afastado cautelarmente do cargo, o judiciário estaria usurpando a vontade 
popular. Pelo contrário, o que se busca é a preservação da dignidade da 
justiça, que ao impor o cumprimento de uma ordem judicial, deve o Juiz 
adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessários para asseguram o cumprimento da medida, sob pena 
de abalo e descrédito institucional, nos termos do art. 77, IV, na forma do art. 
139, IV, do Código de Processo Civil. 

 
Sob esse prisma, com o devido respeito, torna-se inequívoco, 

que a Câmara de Palmas, TO, por intermédio do seu Presidente Marilon 
Barbosa Castro, dolosamente e recalcitrantemente, vem descumprindo e 
embaraçando o cumprimento de ordem judicial, sendo legítimo e necessário, 
portanto, o seu afastamento cautelar do respectivo cargo, até que haja o efetivo 
cumprimento da ordem judicial, preservando à dignidade da justiça. 
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5. DA CONCLUSÃO 
 

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado do Tocantins, em 
homenagem aos princípios constitucionais da administração pública, insculpidos no 
art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, requer: 

 

a) O NÃO ACOLHIMENTO da Impugnação do Pedido Definitivo de 
Sentença formulada pela CÂMARA DE PALMAS, TO, no evento 81 dos presentes 
autos de processo, pelos fatos e motivos acima consignados; 

 
b) O AFASTAMENTO CAUTELAR DO SENHOR MARILON 

BARBOSA CASTRO, DO CARGO DE PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA 
CÂMARA DE PALMAS, nos termos do art. 77, IV, c/c art. 139, IV, do CPC, ATÉ 
QUE HAJA O EFETIVO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROLATADA NO 
BOJO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0013520-34.2018.827.2729, CONFIRMADA 
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, À OCASIÃO DO 
JULGAMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO Nº 0008276-32.2019.8.27.0000, 
CONFORME PRECONIZA O ART. 13911, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 
NA FORMA DO ART. 536, § 1º, DO CPC, EM RAZÃO DA ATIPICIDADE12 DAS 
MEDIDAS EXECUTIVAS, preservando-se à dignidade do Poder Judiciário. 
 

Pede deferimento. 
 
Palmas, TO, data e horas certificadas pelo sistema 
 
 

MIGUEL BATISTA DE SIQUEIRA FILHO 
Promotor de Justiça 

(em substituição automática) 

 
11Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: 
IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 
tenham por objeto prestação pecuniária. 
12(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Medidas executivas coercitivas atípicas na execução de 
obrigação de pagar quantia certa: Art. 139, IV, do novo CPC. Revista de Processo: Re Pro, São 
Paulo, v. 42, n. 264, p. 107-150, mar.2017, sem destaque no original). 


