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

“A tanto não se presta a mera conveniência deste ou daquele grupo
de  servidores  em  detrimento  de  mecanismo  de  controle  de
frequência  hoje  amplamente  disseminado,  implementado
exatamente para viabilizar melhor eficácia na prestação do serviço
público, razão primeira e última da existência da relação jurídico-
funcional  administrativa  em  si  mesma,  além  da  necessidade  de
culto a caros princípios, notadamente o da assiduidade e da não
cumulação  indevida  de  cargos  públicos.  Miríade  de  entidades  e
órgãos  públicos,  inclusive  do  Poder  Judiciário,  vêm  instituindo
mecanismos idênticos. Em reforço, a aferição eletrônica da jornada
já  é  fato  consolidado/assimilado.”  Desembargadora  Gilda
Sigmaringa Seixas

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS,  pelo
Promotor  de  Justiça  que  esta  subscreve,  no  exercício  de  suas  atribuições
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 37, caput, 127 e 129, inciso
III, da Constituição da República Federativa do Brasil, no art. 25, inciso IV, alíneas
“a” e “b”, da Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),
na Lei Federal n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), valendo-se do Código de
Processo Civil e do  microssistema de tutela jurisdicional coletiva, formado pelas
Leis 7.347/85 e 8.078/90, vem perante Vossa Excelência ajuizar a presente

     AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM COMINAÇÃO DEOBRIGAÇÃO DE
FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

contra

O  ESTADO DO TOCANTINS,  pessoa jurídica de direito público
interno,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  01.786.029/0001-03,  representado  em
juízo,  nos termos do art.  75,  inciso  II,  do  CPC,  na pessoa do Excelentíssimo
Senhor Procurador-Geral, Dr. Sérgio Rodrigo do Vale, podendo ser localizado na
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Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, Marco Central, Palmas-TO, e

ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DO  TOCANTINS,
pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº
25.053.125/0001-00, representado por seu Presidente, podendo citado no Palácio
Deputado João D’Abreu, Praça dos Girassóis, Palmas-TO, pelas razões de fato e
de direito a seguir descritas.

1. DA SÚMULA DA DEMANDA

A presente  ação civil  pública tem por  escopo obter  provimento
jurisdicional  no  sentido  de  que  seja  imposta  ao  Estado  do  Tocantins,  por
intermédio  da  Assembleia  Legislativa,  a obrigação  de  fazer,
consubstanciada na regulamentação, instalação e funcionamento adequado
do  sistema  de  registro  biométrico  de  frequência  eletrônica,  no  prazo
máximo  de  120  (cento  e  vinte)  dias, com vistas  a  aferir  a  assiduidade  e
controlar o cumprimento legal e regular da jornada de trabalho de todos os
servidores  ocupantes  de  cargos  efetivos,  de  provimento  em  comissão,
cedidos e estagiários da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, em
obediência  aos  princípios  constitucionais  da  isonomia,  impessoalidade,
moralidade e eficiência, previstos no art. 5º,  caput, c/c art. 37,  caput, ambos da
Constituição da República Federativa do Brasil.

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A  legitimidade  ativa  do  Ministério  Público  para  a  defesa  do
patrimônio  público  e  social  (seja  na  acepção  material  –  ressarcimento  dos
prejuízos pecuniários ao erário, seja na acepção imaterial – ofensa aos princípios
constitucionais  da  administração  pública)  e  imposição  de  demais  sanções
previstas nas legislações aplicáveis à espécie, inclusive para promover o inquérito
civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, como, no presente caso, que
se pretende assegurar o cumprimento legal e regular da frequência de todos
os servidores ocupantes de cargos efetivos e de provimento em comissão
da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Tocantins,  em  obediência  aos
princípios  constitucional  da  isonomia,  impessoalidade,  moralidade  e  eficiência,
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previstos  nos  arts.  5º,  caput,  c/c  37,  caput,  da  Constituição  da  República
Federativa do Brasil, conforme pacificou o Supremo Tribunal Federal1. 

3.  DA  LEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM DO  ESTADO  DO
TOCANTINS

Segundo estabelece a lei  processual,  para postular em juízo é
necessário ter interesse e legitimidade (art. 17). 

Nesse sentido,  preleciona o  jurista  Humberto  Theodoro  Junior2

que “legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos
interesses em conflito. Sob outra nuance, a legitimação ativa caberá ao titular do
interesse afirmado na pretensão,  e a passiva ao titular do interesse que se
opõe ou resiste à pretensão.

Nesse sentido, Arruda Alvim3 preleciona que “estará legitimado o
autor  quando  for  o  possível  titular  do  direito  pretendido,  ao  passo  que  a
legitimidade do  réu  decorre  do fato  de  ser  ele  a  pessoa indicada,  em sendo
procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença”.

Partindo-se dessa premissa, no presente caso, considerando que
a  doutrina  e  jurisprudência  entendem  que  as  Casas  Legislativas  -  câmaras
municipais  e assembleias legislativas - têm apenas personalidade judiciária, e
não jurídica  e,  assim,  podem estar  em juízo  tão  somente  na defesa de suas
prerrogativas  institucionais,  revela-se  inequívoca  a  legitimidade  passiva  ad
causam do Estado do Tocantins, conforme vem decidindo o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA
PETIÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
ASSISTÊNCIA  LITISCONSORCIAL.  ASSEMBLEIA   LEGISLATIVA.
POSSIBILIDADE  RESTRITA.   DEFESA   DAS  PRERROGATIVAS
CONSTITUCIONAIS.  SITUAÇÃO  NÃO  VERIFICADA  NO  CASO.
PEDIDO INDEFERIDO. PRECEDENTES.
1.  A  Assembleia Legislativa  do  Rio  Grande  do  Norte pleiteia  o

1O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no
âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade do Ministério Público
para  propor  ação  civil  pública  com  o  objetivo  de  defender  o  patrimônio  público.
Precedentes....  Agravo  regimental  conhecido  e  não  provido.(RE 642590 AgR,  Relator(a):  Min.
ROSA WEBER, Primeira  Turma,  julgado em 05/08/2014,  PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213
DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).
2” (Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 47ª ed., Rio de Janeiro: Forense, pág. 68)
3(Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed., v. I, pág. 319)
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deferimento do pedido para atuar como assistente simples na lide em
que o Ministério Público estadual questiona em Inquérito Civil possíveis
irregularidades no provimento efetivo de seu Quadro de Pessoal  sem
aprovação  em  concurso  público.  2.  "Doutrina  e  jurisprudência
entendem  que  as  Casas  Legislativas  -  câmaras   municipais   e
assembleias  legislativas  -  têm apenas  personalidade judiciária,  e
não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão somente na defesa de
suas prerrogativas institucionais" (AgRg no AREsp n.  44.971/GO,
Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA TURMA,  DJe
05/06/2012) - o que não é o caso dos autos. 3. In casu, analisa-se a
validade  dos  atos  de  provimento  de  cargos  efetivos  da
Assembleia  Legislativa  estadual  sem  a  realização  de
concurso  público,  não  havendo  falar  em  prerrogativas
institucionais. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg na PET
no  REsp  1389967/RN,  Rel.  Ministro  BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016);

Em sentido idêntico:
 
(AgRg  no  AREsp  n.  44.971/GO,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES
LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 05/06/2012)

Sob esse prisma, não restam dúvidas em relação à  pertinência
subjetiva do Estado do Tocantins para figurar no  polo passivo da ação em
comento, diante do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 

3.1.  DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DO  TOCANTINS  –  APENAS  NA
DEFESA  DAS  SUAS  PRERROGATIVAS  INSTITUCIONAIS  –
PRECEDENTES DO STJ

Por outro lado, caso Vossa excelência perfilhe do entendimento
de  que  a  matéria  em  debate  verse  sobre  defesa  das  prerrogativas
institucionais da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins e, que por
tal razão, possua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta ação
civil pública,  por precaução, evitando eventual arguição de nulidade e buscando
preservar a higidez processual, assim procederemos. A propósito, confira-se:

EMENTA – STJ -  PROCESSUAL CIVIL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
LITISCONSÓRCIO.  POLO  PASSIVO. AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ILEGITIMIDADE.  PRECEDENTES.  ÔNUS  DA  PROVA.  ART.  333,
INCISO I,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  SÚMULA N.º  07 DO
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SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REEXAME  DE  PROVAS.
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº
282 e 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  1. A jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a Assembleia
Legislativa Estadual tem legitimidade passiva tão-somente para a
defesa  de  seus  direitos  institucionais,  assim  entendidos  sua
organização e funcionamento. Tratando os autos de ação ordinária de
cobrança, patente a ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa,
sendo  que,  na  espécie,  a  legitimidade  é  apenas  da  Unidade
Federativa,  não  ocorrendo  formação  de  litisconsórcio.  5.  Agravo
regimental desprovido. (AgRg no Ag 798.218/AP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2006, DJ 05/02/2007, p. 347).

Essa  iniciativa,  por  sinal,  tem  como  escopo  evitar  que,  caso
Vossa Excelência entenda que a Assembleia Legislativa deva ser arrolada ao
polo  passivo, não  será  necessário  intimar  o  autor  para  que  proceda  a
emenda  à  inicial, prestigiando  a  economia  processual  e  a  celeridade  do
processo.

Todavia, caso Vossa Excelência se convença de que, no caso em
discussão,  a  matéria  de  fundo  não  configura  violação  às  prerrogativas
institucionais  da  Assembleia  Legislativa,  devendo  permanecer  no  polo
passivo apenas o ente federativo, cujo entendimento não ocasionará nenhum
problema para a tramitação desta ação civil pública, pois o Estado do Tocantins,
já figura como requerido, evitando, assim, qualquer nulidade processual.

4. DOS FATOS

Em data de 20 de julho de 2016, foi  instaurado pelo Ministério
Público do Estado do Tocantins o Inquérito Civil  Público nº  2016.3.29.09.0115,
tendo como objeto o seguinte:

1 – apurar o excessivo número de cargos de provimentos em comissão
em detrimento de cargos de provimento efetivo no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado do Tocantins, instituídos em desacordo com o art.
37, II e V, da Constituição da República Federativa do Brasil, violando,
em  tese,  os  princípios  da  impessoalidade,  moralidade  e
proporcionalidade, previstos no art. 37, caput, da CRFB-88; 

2  –  apurar  a  suposta  ausência  de  concurso  público  no  âmbito  da
Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins destinado ao provimento
de cargos efetivos em sua estrutura funcional, em homenagem ao princípio
constitucional de obrigatoriedade de concurso público, com fulcro no art.
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37, II e V, da Constituição da República Federativa do Brasil,  haja vista
que o último certame ocorreu no longínquo ano de 2006;

3 - analisar a legalidade do  art. 6º, do Decreto Legislativo nº 88/2006,
veiculado na edição nº 1470 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa
do Estado do Tocantins,  publicado no dia 23 de março de 2006, que
dispensa os Diretores de Área, Secretário-Geral, Chefe de Gabinete da
Presidência e os servidores lotados e vinculados aos gabinetes dos 24
parlamentares  estaduais,  a  saber,  Chefe  de  Gabinete,  Assessor  de
Comunicação e Assessor Parlamentar, do registro de frequência.. 

No decorrer das investigações do presente Inquérito Civil Público,
restou constatado que o  art. 6º, do Decreto Legislativo nº 88/2006, veiculado
na edição nº 1470 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa, publicado em
data  de  23  de  março  de  2006,  ao  arrepio  dos  princípios  constitucionais  da
isonomia,  moralidade,  impessoalidade e  eficiência, autorizou a  dispensa dos
Diretores  de Área,  Secretário-Geral,  Chefe de Gabinete  da Presidência  e  dos
servidores lotados e vinculados aos gabinetes dos 24 parlamentares estaduais , a
saber, Chefe de Gabinete, Assessor de Comunicação e Assessor Parlamentar, do
registro de frequência, inviabilizando, por conseguinte, o controle estatal e social
no que se refere ao efetivo cumprimento regular da jornada de trabalho.

Analisando o teor do  art. 6º, do Decreto Legislativo nº 88/2006,
veiculado na edição nº 1470 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado
do Tocantins, publicado em data de 23 de março de 2006, constatou-se que, de
forma flagrantemente inconstitucional, a Presidência da Casa Legislativa, eximiu a
maioria dos servidores públicos ocupantes de cargos de provimento em comissão
do registro de frequência e do controle da assiduidade.

E o despautério não para por aí.

Em se analisando o art.  6º,  do Decreto Legislativo nº 88/2006,
veiculado na edição nº 1470 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado
do Tocantins, publicado em data de 23 de março de 2006, constata-se que, o
privilégio  em  relação  aos  ocupantes  de  cargo  de  provimento  em  comissão,
tornou-se flagrante, não havendo plausibilidade jurídica alguma para se assegurar
a legitimidade ao mencionado dispositivo, como se destaca:

DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 88/2006
O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, no uso
de suas atribuições constitucionais, em conformidade com o artigo 28 do
Regimento Interno (Resolução n.º 201, de 18 de setembro de 1997) e em
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consonância com o artigo 3º da Resolução n.º 220, de 27 de dezembro
de 2001, DECRETA:
Art.  1º.  O  horário  oficial  de  funcionamento  da  Assembleia
Legislativa do Estado do Tocantins é das 8h às 18h.
Art. 2º. Fica instituída jornada de trabalho diária de 6 (seis) horas
contínuas  para  os  titulares  de  cargos  de  provimento  efetivo,
observado o seguinte:
I - duas horas da jornada de trabalho serão cumpridas em expediente
interno, das 12h às 14h;
II - os Diretores de Áreas, o Secretário-Geral e o Chefe de Gabinete da
Presidência,  responsáveis  por  unidades  que  integram  a  estrutura
organizacional do Poder Legislativo, bem como os Senhores Deputados
que  contam  com  servidores  efetivos  lotados  em  seus  gabinetes,
ajustarão com os servidores sob seu comando o horário de trabalho a
ser cumprido, dando-se preferência ao entendimento, respeitado sempre
o interesse maior da Assembleia.
§ 1°. É vedado o fracionamento da jornada de trabalho dos servidores
que cumprem regime de seis horas diárias.
§ 2°. O servidor poderá optar pela jornada de trabalho diária de 8 (oito)
horas, com intervalo de duas horas para repouso e alimentação.
Art.  3º.  Para os servidores ocupantes de cargos em comissão, a
duração normal da jornada diária de trabalho é de oito horas, com
início às 8 horas e término às 18 horas, incorporando-se intervalo
de duas horas para repouso e alimentação.
Parágrafo  único.  O  exercício  de  cargo  e  função  comissionado
exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser
convocado sempre que houver interesse da Administração.
[...]
Art. 5º. Fica instituída a Folha Individual de Frequência – FIF, como
forma de  controle  de  assiduidade e  pontualidade dos servidores
titulares  de  cargos  de  provimento  efetivo  e  dos  servidores
ocupantes de cargos em comissão.
Art. 6º. São dispensados da assinatura na FIF os Diretores de Área,
Secretário-Geral, Chefe de Gabinete da Presidência e os servidores
vinculados aos gabinetes parlamentares.

 A despeito disso, percebe-se facilmente que restou evidenciada a
discriminação estabelecida pelo Decreto Legislativo nº 88/2006, uma vez que, a
despeito do seu art. 3º estabelecer a jornada para os servidores ocupantes de
cargos  de  provimento  em  comissão,  lotados  no  âmbito  da  estrutura
administrativa da Casa Legislativa,  com duração normal da jornada diária de
trabalho,  sendo de oito  horas,  com início  às  8  horas  e  término  às  18  horas,
incorporando-se intervalo de duas horas para repouso e alimentação, exigindo,
ainda,  que  o  exercício  desse  cargo  e  função  comissionado  seja  de  integral
dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da
Administração,  por  outro  prisma,  privilegiou  os  ocupantes  de  cargos  de

202 NORTE, AV. LO 4, CONJ. 1, Lotes 5 e 6 – Plano Diretor Norte – CEP 77.006-218
PALMAS-TO - Fone: (63) 3216-7509
e-mail: prom09acap@mpto.mp.br



 

                               9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL                                      8
 

provimento em comissão lotados nos gabinetes dos Deputados Estadual.

Isso porque,  o  art.  6º,  do Decreto Legislativo nº 88/2006,  ao
arrepio dos princípios constitucionais da isonomia, moralidade e impessoalidade,
AUTORIZOU A DISPENSA dos Diretores de Área, Secretário-Geral,  Chefe de
Gabinete da Presidência e dos servidores lotados e vinculados aos gabinetes
dos  24  parlamentares  estaduais, a  saber,  Chefe  de  Gabinete,  Assessor  de
Comunicação e Assessor Parlamentar, do registro de frequência, inviabilizando,
por  conseguinte,  o  controle  estatal  e  social  no  que  se  refere  ao  efetivo
cumprimento  regular  da jornada de trabalho,  ao passo que exige dos demais
servidores efetivos e comissionados da Casa de Leis, o registro de frequência.

Esse tipo de privilégio inconcebível, de atribuir a obrigatoriedade
do registro de frequência para apenas um determinado segmento de servidores,
integrante  do mesmo quadro  administrativo,  vem sendo duramente  rechaçado
pelos tribunais pátrios, diante da violação aos princípios da administração pública,
dentre os quais, o da isonomia, moralidade e impessoalidade. A propósito:

EMENTA  –  TRF1  -  ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR  PÚBLICO  EFETIVO  DO  SENADO  FEDERAL.  ATO  DA
DIRETORIA  GERAL  N°  103/2010.  JORNADA  DE  TRABALHO.
FREQUÊNCIA  DE  SERVIDORES  REGISTRADA  EM  SISTEMA
ELETRÔNICO.  CARÁTER  DE  GESTÃO.  DISCRICIONARIDADE  DA
ADMINISTRAÇÃO.  SUSPENSÃO  DOS  PROCEDIMENTOS  DE
COLETA  E  REGISTRO  DE  DADOS  BIOMÉTRICOS  INCABÍVEL.
SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA.  1. Trata-se de
apelação interposta pelo Sindicato dos servidores do Poder Legislativo
Federal e do Tribunal de Contas da União - SINDILEGIS e Associações
de servidores efetivos do Senado Federal de diversas categorias contra
sentença que denegou a segurança  que objetivava a suspensão dos
procedimentos de coleta e registro de dados biométricos, quaisquer que
sejam.  2.  O  art.  7º,  XIII,  da  Constituição  Federal  garante  aos
trabalhadores a "duração do trabalho normal  não superior  a oito
horas  diárias  e  quarenta  e  quatro  semanais  facultada  a
compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo
ou convenção coletiva de trabalho".  3. A jornada de trabalho dos
servidores da Administração Pública Federal direta, das autarquias
e  das  fundações  públicas  federais  está  disciplinada  no  Decreto
1.590/95. O  Decreto  1.867/96,  posteriormente,  dispôs  sobre  a
implantação  do  controle  eletrônico  de  ponto  no  âmbito  da
Administração Pública Federal.  4.  Desnecessária a edição de lei
para fins de regular a frequência dos servidores efetivos do Senado
Federal, uma vez que se trata de ato com nítido caráter de gestão. A
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administração, objetivando impor maior controle sobre a frequência
dos  servidores,  apenas  estabeleceu  o  mecanismo  que  entendeu
ideal para alcançar seu mister. Decisão que está jungida a critério
discricionário da Administração, não cabendo ao Poder Judiciário
adentrar  no  juízo de  oportunidade e  conveniência.  6.  Acresça-se
que os servidores detentores de função de confiança ou de cargo
em comissão se submetem a regime de dedicação integral. Violação
aos  princípios  da  legalidade  e  da  isonomia  não  reconhecida.   7.
Apelação  improvida.  (AC  0050741-15.2010.4.01.3400  /  DF,  Rel.
DESEMBARGADOR  FEDERAL  FRANCISCO  DE  ASSIS  BETTI,
Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.),
SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 14/11/2017).

EMENTA – TRF1 -  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO
ORDINÁRIA.  ANVISA.  PONTO  ELETRÔNICO.  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA  PARA  SUBTRAIR  O  CONTROLE  EM  FACE  DE
DETERMINADOS  SERVIDORES/EMPREGADOS.  IMPOSSIBILIDADE
(COGNIÇÃO SUMÁRIA). AGRAVO DE INSTRUMENTO: SEGUIMENTO
NEGADO  MONOCRATIVAMENTE.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO.  2-A tanto não se presta a mera conveniência deste ou
daquele  grupo  de  servidores  em  detrimento  de  mecanismo  de
controle  de  frequência  hoje  amplamente  disseminado,
implementado  exatamente  para  viabilizar  melhor  eficácia  na
prestação do serviço público, razão primeira e última da existência
da relação jurídico-funcional administrativa em si mesma, além da
necessidade  de  culto  a  caros  princípios,  notadamente  o  da
assiduidade e da não cumulação indevida de cargos públicos. 3-
Miríade  de  entidades  e  órgãos  públicos,  inclusive  do  Poder
Judiciário,  a  tanto  conclamados  pelo  TCU,  vêm  instituindo
mecanismos  idênticos.  4-  Em  reforço,  a  aferição  eletrônica  da
jornada  já  é  fato  consolidado/assimilado,  que  afasta,  pois,  a
alegação de risco/prejuízo iminente, e não pode o Poder Judiciário,
no  usual,  fazer  as  vezes  do  bom-senso  do  gestor  público  (que
encontra, a seu juízo, em preceitos que aludem a casos omissos ou
especiais,  campo  para  eventuais  ajustes  de  contextos
excepcionais).  6-  Agravo  regimental  não  provido.(AGA  0022317-
02.2015.4.01.0000/DF,  Rel.  DESEMBARGADORA  FEDERAL  GILDA
SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 04/05/2016).

Nessa esteira, buscando a resolução extrajudicial dos presentes
fatos, em data de 19 de outubro de 2016, foi expedida à Assembleia Legislativa
do Estado do Tocantins, a  RECOMENDAÇÃO Nº 012/2016 – 9ª PJC, por esta
Promotoria  de  Justiça,  concedendo  30  (trinta)  dias  de  prazo para  que  a
mencionada Casa de Leis, adotasse a seguinte providência:

1 – determine a implantação do sistema de registro de frequência
eletrônica dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do
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Tocantins,  sejam  estes  efetivos,  comissionados,  cedidos  e/ou
estagiários, como forma de se assegurar o regular cumprimento da
carga  horária  legal,  favorecendo  o  exercício  da  fiscalização  e  o
controle  estatal  e  social  da  assiduidade  e  pontualidade  desses
servidores,  em  obediência  aos  princípios  da  administração  pública,
dentre  os  quais,  os  princípios  da  impessoalidade,  moralidade
administrativa, eficiência e igualdade.

Em data de 12 de dezembro de 2016,  transcorreu  in albis,  o
prazo,  sem a remessa de  qualquer  informação,  por  parte  da  Assembleia
Legislativa  do  Estado  do  Tocantins,  acerca  de  eventual  cumprimento  e/ou
justificativa para o descumprimento da RECOMENDAÇÃO Nº 012/2016 – 9ª PJC,
a  esta  Promotoria  de  Justiça,  demonstrando,  de  forma  inequívoca,  o  seu
desapreço  aos  princípios  constitucionais  da  legalidade,  impessoalidade,
moralidade e eficiência, plasmado no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Fato  de  natureza  idêntica  ocorreu  em  relação ao  Portal  da
Transparência da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, eis que o
Poder Legislativo não deu a mínima atenção aos princípios constitucionais
da Administração Pública, obrigando o Ministério Público a ajuizar ação civil
pública para implementação correta e coerente do Portal da Transparência. 

Por  outro  prisma,  importante  consignar  que  a  ausência  de
regulamentação,  instalação  e  funcionamento  adequado  do  sistema  de
registro  biométrico  de  frequência  eletrônica,  vem  comprometendo  o
controle  estatal  e  social,  com vistas  a  aferir  a  assiduidade  e  controlar  o
cumprimento legal e regular da jornada de trabalho de todos os servidores
ocupantes  de  cargos  efetivos,  de  provimento  em  comissão, cedidos e
estagiários da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins.

Essa situação, diga-se de passagem, além de ser anômala,
tem  ocasionado  a  instauração  de  inúmeros  inquéritos  civis  públicos  no
âmbito  das  Promotorias  de  Justiça  da  Capital  com  ofício  na  tutela  do
patrimônio  público  e  social  e  repressão  aos  atos  de  improbidade
administrativa, com vistas a apurar eventual prática de atos de improbidade
administrativa, tipificados nos arts. 9º, caput, XI, 10, caput, e 11, caput, I, da
Lei  Federal  nº  8.429/92,  em  decorrência  de  eventual  percepção  de
remuneração sem a efetiva contraprestação laboral de servidores públicos
integrantes  do  quadro  funcional  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do
Tocantins,  consubstanciado  na  suposta  ausência  regular  ao  local  de
trabalho e do consequente descumprimento da carga horária prevista em
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Lei. São inúmeros os casos de servidores fantasmas na Assembléia Legislativa
do Estado do Tocantins. Por óbvio, também são inúmeras as ações por ato de
improbidade administrativa ajuizadas pelo Ministério Público.

As investigações efetuadas pelo Ministério Público do Estado do
Tocantins  com  o  propósito  de  aferir  o  eventual  cumprimento  da  jornada  de
trabalho  regular  e  assiduidade  dos  servidores  públicos  ocupantes  de  cargos
efetivos  e  de  provimento  em  comissão  evidenciou  que,  além  das
desconformidades relacionadas ao registro de frequência de servidores efetivos,
comissionados e à disposição,  a ausência  do sistema de registro biométrico
de frequência eletrônica tem colaborado para o ocasionamento de lesão ao
erário,  uma  vez  que,  o  registro  manual,  além  de  se  revelar  obsoleto  e
ineficaz, torna-se mais suscetível ao cometimento de fraudes, permitindo a
simulação do cumprimento regular  da carga horária legal,  favorecendo a
aposição de assinatura na folha de frequência com impecável precisão de
um relógio britânico, o que, por si só, já aponta a necessidade de se instalar
mecanismos eficazes e moderno de controle de frequência.

É o que se pretende com a presente ação civil pública. 

Nesse aspecto, a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins
se revela bastante ineficiente, tendo em vista que outras Casas Legislativas,  a
exemplo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que em data de 12
de julho de 2010, instalou o sistema de registro biométrico de frequência
eletrônica, buscando fiscalizar o regular cumprimento da carga horária e aferir a
assiduidade  dos  servidores  legislativos.  Em  sentido  idêntico,  a  Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, que desde o dia 01 de dezembro de
2011, já utiliza o mecanismo eletrônico de identificação biométrica da impressão
digital para controle de frequência e aferição de assiduidade. 

O sistema de registro biométrico de frequência eletrônica tem
se  revelado  tão  eficaz  e  necessário,  que  o  Tribunal  de  Contas  da  União,  ao
prolatar o Acórdão nº 2.324/2013 – TCU4 PLENÁRIO, determinou ao Ministério
da  Saúde,  que  institua  esse  mecanismo  no  âmbito  das  suas  unidades
administrativas  e  hospitalares  proporcionando,  assim,  mecanismos  de
controle do cumprimento da carga horária legal e assiduidade.

4http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?
fileId=8A8182A159D168BC0159E019B2C1116C&inline=1
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Assim, diante da conduta omissiva da Assembleia Legislativa do
Estado  do  Tocantins no  que  se  refere  a  regulamentação,  instalação  e
funcionamento  adequado  do  sistema  de  registro  biométrico  de  frequência
eletrônica,  cujo  fato  inviabiliza  a  aferição  da  assiduidade  e  controle  do
cumprimento  legal  e  regular  da  jornada  de  trabalho  de  todos  os  servidores
ocupantes  de  cargos  efetivos  e  de  provimento  em  comissão  e  estagiários
integrantes dos seus quadros, resta ao Ministério Público ajuizar a presente ação
com  o  objetivo  de  obter  provimento  jurisdicional  para  que  rompa  com  essa
postura omissiva e adote as providências que ora se busca.

Nessa perspectiva, cumprindo o seu dever constitucional e legal,
o Ministério Público do Estado do Tocantins ajuiza a presente Ação Civil Pública,
com  vistas  a  tornar  efetivo  os  princípios  constitucionais  da  isonomia,
impessoalidade, moralidade e eficiência, plasmados no caput do art. 5º, c/c art.
37, caput, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil.

5 – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

5.1 – DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

5.1.1 – DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

As investigações efetuadas pelo Ministério Público do Estado do
Tocantins revelaram a existência de um controle pífio, para não dizer ineficiente,
quanto ao efetivo cumprimento, pelos servidores públicos ocupantes de cargos
efetivos e de provimento em comissão, da Assembleia Legislativa do Estado do
Tocantins, dos respectivos horários de trabalho, o que resulta, inevitavelmente, na
ocorrência de  lesão ao erário,  em decorrência da  percepção de remuneração
integral, sem a efetiva contraprestação laboral, violando o princípio constitucional
da eficiência.

Ao  se  omitir  na  adoção  de  mecanismos  de  fiscalização  do
cumprimento da jornada de trabalho dos servidores públicos ocupantes de cargos
efetivos e de provimento em comissão, da Assembleia Legislativa do Estado do
Tocantins, incorre a mencionada Casa Legislativa, em grave ofensa ao princípio
constitucional da eficiência administrativa, pelo qual os recursos públicos devem
ser despendidos com o máximo de proveito à finalidade a que se destinam.
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Não  se  denota,  como  se  vê,  a  existência  de  um  controle
minimamente eficiente quanto ao efetivo cumprimento, pelos servidores públicos
lotados  no  âmbito  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Tocantins,  dos
respectivos horários de trabalho e assiduidade, o que resulta, inevitavelmente, na
ocorrência  de  lesão  ao  erário,  pois,  a  despeito  de  perceberem  remuneração
integral  para  o  efetivo  cumprimento  da  carga  horária,  em  decorrência  da
ineficiência no controle da frequência, nem sempre a jornada de trabalho legal é
plenamente adimplida pelo servidor, violando a eficiência administrativa.

José dos Santos Carvalho Filho5, com a acuidade jurídica que lhe
é peculiar, discorre sobre o princípio da eficiência, com maestria. Veja-se:

[…]  “O  núcleo  do  princípio  é  a  procura  de  produtividade  e
economicidade e, o que é mais importante, a exigência de reduzir
os desperdícios de dinheiro público, o que impõe a execução dos
serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional.
Há vários aspectos a serem considerados dentro do princípio, como
a produtividade e economicidade, qualidade, celeridade e presteza e
desburocratização  e  flexibilização,  como  acentua  estudioso  sobre  o
assunto. Incluído em mandamento constitucional, o princípio pelo menos
prevê para o futuro maior  oportunidade para os indivíduos exercerem
sua real cidadania contra tantas falhas e omissões do Estado. Trata-se,
na  verdade,  de  dever  constitucional  da  Administração,  que  não
poderá  desrespeitá-lo,  sob  pena  de  serem  responsabilizados  os
agentes que derem causa à violação. 
[...]
Vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não
alcança  apenas  os  serviços  públicos  prestados  diretamente  à
coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação
aos  serviços  administrativos  internos  das  pessoas  federativas  e
das pessoas a elas vinculadas. 
Significa que a Administração deve recorrer à moderna tecnologia e
aos  métodos  hoje  adotados  para  obter  a  qualidade  total  da
execução  das  atividades  a  seu  cargo, criando,  inclusive,  novo
organograma  em  que  se  destaquem  as  funções  gerenciais  e  a
competência dos agentes que devem exercê-las.  Tais objetivos é que
ensejaram as recentes ideias a respeito da administração gerencial nos
Estados  modernos  (public  management),  segundo  a  qual  se  faz
necessário  identificar  uma  gerência  pública  compatível  com  as
necessidades  comuns  da  Administração,  sem  prejuízo  para  o
interesse público que impele toda a atividade administrativa.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no mês de

5Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. P– 31. ed. rev., atual. e ampl. – São 
Paulo:  Pgs. 53/54, Atlas, 2017.
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maio de 2017, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 0018478-61.2017.8.19.0000,
determinou à Câmara de Petrópolis – RJ, a  obrigatoriedade de instalação do
sistema  biométrico de frequência de todos os seus servidores, inclusive dos
Assessores Parlamentares, como forma de se resguardar a eficiência.

O Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro,  relator  do  Agravo  de  Instrumento  nº  0018478-61.2017.8.19.0000,
versando sobre caso análogo, de forma contundente, consignou em sua decisão
que:

[...]
Agora,  concluída  percuciente  reflexão,  o  amálgama  que  exsurge  da
segura imbricação dos motivos e meios documentais tem o condão de
convencer-me que o acolhimento da ideação autoral é decisão que se
impõe  ante a expressividade das declarações que apontam para a
absoluta  ausência  de  controle  e  transparência  da  gestão  de
controle e auditagem da atuação daqueles que exercem na Câmara
Municipal de Petrópolis, sobremodo no que campo da assiduidade
e  pontualidade.  Mesmo  que  possamos  admitir  como  razoável  e
necessário o exercício de natureza entra e extra corporais, com o devido
controle, não é minimamente razoável que determinados servidores
exerçam suas funções "três manhãs por semana"; "três ou quatro
vezes por  semana na  Câmara,  alternando com seus plantões na
funerária", ou, ainda mais grave, aquele que "dirige uma van todos
os dias úteis e afirmar trabalhar para o vereador Oswaldo do Vale
levando  os  problemas  da  comunidade  e  conversando  com  as
pessoas", enquanto que o ordenamento jurídico exige dos demais
servidores,  ocupantes  ou  não  de  cargo  efetivo,  o  regime  de
dedicação integral de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas
semanais.
[..]
Assim,  considerando que os argumentos veiculados na petição inicial
estão  em  consonância  com  a  exigência  vertida  no  artigo  300  do
CPC/2015,  com  ênfase  para  os  depoimentos  exemplificados  às  fls.
05/06,  e  que  ora  visualizo  nos  autos  do  IC  (fls.  87,  94  e  185/186)
evidenciam absenteísmo e impontualidade, desnudando a ignominiosa
prática de desvio de finalidade, convenço-me que o pedido merece ser
acolhido parcialmente, isso porque com pequena distinção em sua forma
e extensão, isso porque, ao menos neste momento, estou rechaçando a
ideação lançada no item 2. 
[…]
Neste contexto, partindo da premissa de que o sistema de controle
de ponto biométrico já é adotado pela CMP, conforme afirmado pela
douta representante do Ministério Público (fls.09,  in fine),  acolho
parcialmente a postulação e DETERMINO que a Câmara Municipal
de Petrópolis, no lapso temporal de 60 (sessenta) dias, com termo
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inicial na data em que ocorrer a intimação pessoal do Presidente da
Casa, sob  pena  de  eventual  conduta  refratária  dar  ensejo  ao
sancionamento  pessoal  do  Ilmo.  Vereador  Paulo  Igor  Carelli,  ao
pagamento de multa automática que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) e diária de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da imputação
da eclosão do injusto penal de desobediência: 
i)  institua  o  registro  eletrônico  e  biométrico  de  frequência  dos
servidores comissionados, zelando pelo regular funcionamento do
sistema adotado, que deverá, no mínimo, registrar o início e o fim
da  jornada  de  trabalho,  assim  como  o  início  e  fim  do  intervalo
intrajornada; 
ii) disponibilize, como dever moral e legal, no Portal da Transparência,
sob atualização constante, o nome completo, cargo e horário de trabalho
de  todos  os  servidores  da  casa,  independentemente  da  natureza  do
vínculo laboral. 

A despeito disso, insta salientar que não é compreensível o uso
do folha de frequência - em papel  - em detrimento de modernas ferramentas
tecnológicas, tendo em vista que, eletronicamente, o servidor tem a possibilidade
de aferir  periodicamente a precisão dos dados lançados no seu assentamento
funcional,  aliado  a  circunstância  de  que,  o  registro  de  frequência  biométrico,
oferece maior transparência e certeza ao controle de frequência e pontualidade
dos  servidores  públicos  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Tocantins,  a
exemplo do que ocorre no Judiciário Federal, há mais de uma década, com êxito.

5.1.2  –  DA  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  ISONOMIA,
MORALIDADE E IMPESSOALIDADE

O privilégio inconcebível instituído pela Assembleia Legislativa do
Estado do Tocantins, em se atribuir a obrigatoriedade do registro de frequência a
apenas um determinado segmento funcional, ou seja, aos servidores efetivos e
ocupantes  de cargos de provimento  em comissão,  lotados em suas diretorias
administrativas,  dispensando/desobrigando,  por  conseguinte,  os  servidores
ocupantes  de  cargo  de  provimento  em  comissão  lotados  nos  gabinetes
parlamentares, a despeito de serem integrantes do mesmo quadro administrativo,
vem sendo duramente rechaçado pelos tribunais pátrios, diante da violação aos
princípios da administração pública, dentre os quais, o da isonomia, moralidade e
impessoalidade,  devendo,  portanto,  ser  repelido  pelo  Poder  Judiciário  deste
Estado.

A respeito  dos  princípios  da  impessoalidade  e  moralidade,  ora
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violados, José dos Santos Carvalho Filho6, com a proficiência jurídica que lhe é
peculiar, assim discorre:

O princípio da moralidade exige que o administrador se paute por
conceitos éticos. O da impessoalidade indica que a Administração
deve dispensar o mesmo tratamento a todos os administrados que
estejam  na  mesma  situação  jurídica.  Sem  dúvida,  tais  princípios
guardam íntima relação entre si.  No tema relativo aos princípios da
Administração  Pública,  dissemos  que  se  pessoas  com  idêntica
situação  são  tratadas  de  modo  diferente,  e,  portanto,  não
impessoal, a conduta administrativa será ao mesmo tempo imoral.
Sendo assim, tanto estará violado um quanto o outro princípio. O
direito condena condutas dissociadas dos valores jurídicos e morais. Por
isso, mesmo quando não há disciplina legal, é vedado ao administrador
conduzir-se de modo ofensivo à ética e  à  moral.  A moralidade está
associada à legalidade: se uma conduta é imoral, deve ser invalidada.

Por seu turno, o caso ora examinado, viola, por conseguinte, o
princípio  da  isonomia,  ao  se  atribuir  a  obrigatoriedade  do  registro  de
frequência  manual  para apenas um determinado segmento de servidores
públicos,  ou  seja,  aos  servidores  efetivos  e  ocupantes  de  cargos  de
provimento  em  comissão,  lotados  em  suas  diretorias  administrativas,
dispensando/desobrigando, por conseguinte, os servidores ocupantes de cargo
de  provimento  em  comissão  lotados  nos  gabinetes  dos  parlamentares,
discriminação estabelecida  pelo  art.  6º,  do  Decreto  Legislativo  nº  88/2006,
veiculado na edição nº 1470 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa, publicado
em data de 23 de março de 2006.

No  que  concerne  ao  princípio  da  isonomia,  Carvalho  Filho7

preleciona que:

O princípio da igualdade, ou isonomia, tem sua origem no art. 5º da
CF, como  direito  fundamental,  e  indica  que  a  Administração  deve
dispensar  idêntico  tratamento  a  todos  os  administrados  que  se
encontrem na mesma situação jurídica.

Sob esse prisma, se a  norma afronta o princípio  da  isonomia,
concedendo vantagens ou benefícios a determinados segmentos ou grupos sem
contemplar outros  que se encontram em condições idênticas, como no caso

6Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. P– 31. ed. rev., atual. e ampl. – São 
Paulo:  Pgs. 53/54, Atlas, 2017.
7Idem ao item anterior
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em  debate,  se  verifica,  por  conseguinte,  a  exclusão  explícita8,  pois  a  norma
atacada, ou seja, o art. 6º, do Decreto Legislativo nº 88/2006, veiculado na edição
nº 1470 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa, publicado em data de 23 de
março  de  2006,  outorgou  determinados  benefícios  a  certo  grupo,  aos
comissionados lotados nos gabinetes dos Deputados Estaduais, exonerando-lhes
da obrigatoriedade de efetuar o registro de frequência, impondo sua aplicabilidade
a outro segmento funcional,  ou seja,  aos efetivos e comissionados lotados na
área administrativa da Casa Legislativa, violando a isonomia material.

5.1.3 – DA NULIDADE DO  DECRETO LEGISLATIVO Nº 88/2006 –
OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  DA  ISONOMIA,  MORALIDADE  E
IMPESSOALIDADE - 

Nesse tópico, o questionamento se circunscreve a demonstração
de  nulidade  e  ilegalidade  de  parte  do  conteúdo  do  Decreto  Legislativo  nº
88/2006, o qual atribuiu a obrigatoriedade do registro de frequência manual para
apenas um determinado segmento de servidores públicos, ou seja, aos servidores
efetivos e ocupantes de cargos de provimento em comissão, lotados em suas
diretorias  administrativas,  dispensando/exonerando,  por  conseguinte,  os
servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão lotados nos
gabinetes parlamentares.

Isso  porque,  o  Decreto  Legislativo  nº  88/2006  ao  atribuir  a
obrigatoriedade  do  registro  de  frequência  manual  a  apenas  um  determinado
segmento de servidores, ou seja, aos servidores efetivos e ocupantes de cargos
de  provimento  em  comissão,  lotados  em  suas  diretorias  administrativas,
dispensando/exonerando,  por conseguinte, os servidores ocupantes de cargo
de provimento em comissão lotados nos gabinetes parlamentares, discriminação
estabelecida pelo art. 6º, do Decreto Legislativo nº 88/2006, veiculado na edição
nº 1470 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa, publicado em data de 23 de
março  de  2006,  enseja  violação  aos  princípios  constitucionais  da  isonomia,
moralidade, impessoalidade e eficiência, devendo, por conseguinte, ser anulado,
em decorrência de violação de princípio constitucional. Aliás, já se sustentou há
muito que é muito mais grave se violar um princípio do que uma regra.

O Ministério  Público  traz  a  juízo  pretensão  de controle  de  ato
administrativo quanto a existência de seus elementos e não quanto a qualquer

8Curso de direito constitucional/ Gilmar ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco. - 1 D. ed.
rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2015. - (Série IDP)
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juízo de conveniência e oportunidade.

A Teoria dos Motivos Determinantes, construção tranquilamente
aceita  tanto  pela  doutrina  quanto  pela  jurisprudência,  embasa  a  pretensão
ministerial de ver minado parte do referido decreto, eis que, no decorrer da ação
se mostrará, nitidamente ilegal.

Como  é  cediço,  os  requisitos  do  ato  administrativo  são:
competência,  objeto,  motivo,  finalidade  e  forma.  Para  alguns,  deve  ter  sujeito
competente  ou  competência  subjetiva,  objeto  lícito,  motivo  de  fato  ou
pressupostos fáticos ou causa, pressupostos fáticos ou teleológicos e forma.

Teoria adotada pelo eminente jurista Celso Antonio Bandeira de
Mello afirma que os requisitos são condições necessárias à existência e validade
de um ato administrativo. Assim, são requisitos do ato administrativo o conteúdo e
forma.  Sustenta-se  ainda  que  o  ato  administrativo  deva  ter  os  seguintes
pressupostos de validade: competência, motivo, formalidade.

Consequência natural é a conclusão de que parte do objurgado
decreto  viola  os  princípios  constitucionais  da  isonomia,  moralidade,
impessoalidade e eficiência.  Conforme a  Teoria dos Motivos Determinantes,
nas lições do eminente jurista e professor Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso
de Direito Administrativo, Malheiros, 2008, p. 396):

“De acordo com esta teoria, os motivos que determinaram a vontade do
agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram
a validade do ato. Sendo assim, a invocação de “motivos de fato” falsos,
inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato mesmo quando,
conforme já se disse, a lei não haja estabelecido, antecipadamente, os
motivos  que  ensejariam a  prática  do  ato.  Uma  vez  enunciados  pelo
agente  os  motivos  em que  se  calçou,  ainda  quando  a  lei  não  haja
expressamente imposto a obrigação de enunciá-los, o ato só será válido
se estes realmente ocorreram e o justificavam.”

Não por outra razão o art. 2º, da Lei Federal nº 4.717/65 (Lei
de Ação Popular), integrante do microssistema de tutela do patrimônio público e
probidade administrativa, erigiu à condição de nulos os atos administrativos que
padecerem  da  inexistência  de  motivos,  ilegalidade  do  objeto  e  desvio  de
finalidade.

Como  é  cediço,  “a  inexistência  dos  motivos  se  verifica
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quando  a  matéria  de  fato  ou  de  direito,  em  que  se  fundamenta  o  ato,  é
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido” (art.
2º, parágrafo único, alínea “d”).

Se  o  motivo  do  ato  administrativo  foi  contrário  ao
motivo (juridicamente inadequado ao resultado), não menos diferente foi a
finalidade do ato administrativo. Senão vejamos.

A propósito  do  tema,  HELY LOPES MEIRELLES assinala
que  “se  o  poder  conferido  ao  administrador  público  para  realizar
determinado ato fim, por determinados motivos e por determinados meios, é
ilegítimo, por desvio de poder ou de finalidade, todo comportamento que
viole o desejo da lei,  de forma direta ou oblíqua.” (Direito Administrativo
Brasileiro, 18 ed., 1993, p. 96).

No presente caso, a autoridade, ao dispensar os servidores
ocupantes  de  cargos  de  provimento  em comissão  lotados  nos  gabinetes  dos
Deputados Estaduais, atuou sob o impulso de interesses sectários, favoritismo em
prol  de  correligionários  e  apaniguados.  É  suficiente  uma  falsa  concepção  de
interesse público, que a leve a desnaturar a finalidade da própria competência ao
praticar atos visando objetivos que não são os próprios da providência adotada,
ou seja, não coincidem com a finalidade legal específica.

É bem este o caso dos autos.

O Decreto Legislativo nº 88/2006, prescreve o seguinte:

“Art. 6º. São dispensados da assinatura na FIF os Diretores de Área,
Secretário-Geral, Chefe de Gabinete da Presidência e os servidores
vinculados aos gabinetes parlamentares.”

De simples leitura desse dispositivo,  constata-se clara violação
aos  princípios  constitucionais  da  isonomia,  moralidade,  impessoalidade  e
eficiência,  previstos  nos  art.  5º,  caput,  c/c  art.  37,  caput,  da  Constituição  da
República Federativa do Brasil.

Vale  ressaltar  que,  a  frequência  dos  servidores  efetivos  e
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comissionados  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Tocantins,
regulamentada pelo Decreto Legislativo nº 88/2006, trata-se de mero ato de
gestão, o que é passível  de ser  impugnado no bojo desta ação civil  pública,
mediante o controle de legalidade, diante das vicissitudes que traz consigo. 

A administração  pública,  objetivando impor  maior  controle
sobre a frequência dos servidores pode e deve estabelecer o mecanismo
que  entender  ideal  para  alcançar  seu  mister,  desde  que  não  esteja  se
divorciado dos princípios da administração pública. 

Nesse sentido, já se decidiu que:

EMENTA –  TRF1  –  CONSTITUCIONAL E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO
POPULAR.  CONTROLE  DE  FREQUÊNCIA  POR  MEIO  DE  PONTO
ELETRÔNICO.  LEI  N.  4.717/65.  LESIVIDADE  AO  PATRIMÔNIO
PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme preceitua a Lei 4.717/65, com a redação dada pela Lei n.
6.014/73, a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência
da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito
senão  depois  de  confirmada  pelo  tribunal.  2.  A  ação  popular  é  o
instrumento  pelo  qual  o  cidadão  se  utiliza  para  anular  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 (CF, art. 5º, LXXIII). 3. "A ação popular não visa à proteção de
interesses  individuais,  mas  à  defesa  de  direitos  ou  interesses  de
natureza pública, atuando o autor em nome da coletividade para invalidar
atos administrativos ilegais e lesivos ao patrimônio público, no uso de
uma  prerrogativa  outorgada  pela  Constituição  da  República".  (Ac
0006062-58.2013.4.01.3000 / Ac, Rel. Desembargador Federal Néviton
Guedes, Quinta Turma, E-Djf1 P.410 De 22/07/2015).  4. O autor, na
condição de servidor do Instituto Federal  de Educação Ciência e
Tecnologia  da  Bahia  –  IFBAHIA,  objetiva  afastar  o  controle  de
frequência pela  via  do ponto eletrônico dos professores  daquela
instituição. Inadmissível a presente ação popular, por ausência dos
seus  pressupostos,  uma  vez  que  inexiste  qualquer  prejuízo  ao
patrimônio público pela adoção de tal medida. 5. Remessa oficial não
provida.  (REO 0016377-16.2016.4.01.3300 /  BA,  Rel.  JUIZ  FEDERAL
CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.),  SEGUNDA TURMA, e-
DJF1 de 19/12/2016).

Nessa  esteira, torna-se  indubitável  que  o  Poder  Judiciário
pode decretar  a  nulidade de parte  do  Decreto  Legislativo nº  88/2006,  em
decorrência da violação aos princípios constitucionais da isonomia, moralidade,
impessoalidade e eficiência,  previstos nos art.  5º,  caput,  c/c  art.  37,  caput,  da
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Constituição da República Federativa do Brasil.

6 – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

O novo Código de Processo Civil reformulou, de forma substancial
e mais sistemática, a tutela provisória no sistema processual brasileiro.

De acordo com o novo regramento processual, a tutela provisória
pode fundamentar-se na urgência ou na evidência. 

A propósito Didier destaca que:9

“Em situação de urgência, o tempo necessário para a obtenção da tutela
definitiva (satisfativa ou cautelar) pode colocar em risco sua efetividade.
Este é um dos males do tempo do processo.
Em situação de mera evidência (sem urgência), o tempo necessário para
a obtenção da tutela definitiva (satisfativa) não deve ser suportado pelo
titular do direito assentado em informações de fato comprovadas, que se
possam dizer evidentes. Haveria, em tais casos, violação ao princípio da
igualdade (grifou-se).
[...].
A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e
garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). 
Serve então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade,
o  ônus  do  tempo  do  processo,  conforme  célebre  imagem  de  Luiz
Guilherme Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso
que o peso do tempo seja repartido entre as partes e não somente o
demandante arque com ele. “

A tutela provisória de urgência funda-se, além de na probabilidade
do direito, a fumaça do bom direito, no perigo de dano ou de risco ao resultado útil
do processo, ou seja, o periculum in mora (artigo 300, NCPC). 

Como se vê, o Novo Código de Processo Civil superou a distinção
entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa
de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo da demora a requisitos comuns
para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada. 

A  probabilidade  do  direito  resulta  evidenciada  pela  prova
documental acostada aos autos, a qual demonstra que o Decreto Legislativo nº

9(DIDIER JR., Freddie. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito
processual civil.  Teroria da prova, direito probatório, decisão precedente, coisa julgada e tutela
provisória. 10 ed. Rev. ampl. atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2015, Vol. 2.)
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88/2006, veiculado na edição nº 1470 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa,
publicado em data de 23 de março de 2006, ao se atribuir a obrigatoriedade do
registro  de  frequência  manual para  apenas  um  determinado  segmento  de
servidores públicos, ou seja, aos servidores efetivos e ocupantes de cargos de
provimento  em  comissão,  lotados  em  suas  diretorias  administrativas,
desobrigando/exonerando, por conseguinte, os servidores ocupantes de cargo de
provimento  em  comissão  lotados  nos  gabinetes  parlamentares,  impede,  por
conseguinte,  o  controle  estatal  e  social  do  cumprimento  adequado  da  carga
horária,  ensejando,  por  conseguinte,  violação aos princípios constitucionais da
isonomia,  moralidade,  impessoalidade  e  eficiência,  devendo,  portanto,  ser
extirpado do ordenamento  jurídico,  em decorrência desse inaceitável  privilégio
que institui, favorecendo lesão ao erário.

Assim  sendo,  patente  a  fumaça  do  bom direito  necessária  ao
deferimento da tutela provisória de urgência, na forma do artigo 300 do CPC.

Por outro lado, presente também se faz o perigo de dano.

Tal  requisito,  que  materializa  o  periculum in  mora,  encontra-se
consubstanciado na possibilidade de perpetuação da situação inconstitucional,
com  sérios  prejuízos  ao  erário  estadual,  haja  vista  que,  até  que  se  julgue
definitivamente o pedido,  o risco à administração pública se revela maior sem a
concessão da tutela de urgência postulada, haja vista que, em decorrência da
ineficiência no controle da jornada de trabalho e assiduidade dos servidores da
Assembleia Legislativa, além de se dar azo a eventual simulação do cumprimento
adequado da carga horária, proporcionará o pagamento de remuneração sem a
correspondente contraprestação laboral de verbas de natureza alimentar, o que,
diante da sua irrepetibilidade, poderá impedir o consequente ressarcimento.

A subsistência  de  tal  situação  acarretará  o  prolongamento  do
status  quo de  ofensa  voluntária  e  efetiva  aos  preceitos  constitucionais  da
isonomia,  impessoalidade,  moralidade  e  eficiência  e  suas  normas
complementares  editadas,  os  quais  possuem,  dentre  outras  finalidades,  o
propósito  de  garantir  a  eficiência e a  transparência  da gestão pública,  com a
satisfação  dos  interesses  públicos  que  competem ao  Estado  Democrático  de
Direito em sua função primacial, como o cumprimento da jornada de trabalho.

Ante aos fatos e fundamentos jurídicos que estão a justificar a
propositura  da  presente  Ação  Civil  Pública  com  cominação  de  Obrigação  de
Fazer, o aguardo do transcurso de todos os trâmites processuais que antecedem
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a  sentença  final  e  o  seu  trânsito  em  julgado,  poderá  retardar  ainda  mais  a
efetivação,  por  parte  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Tocantins  das
disposições  constitucionais e  infraconstitucional  asseguradoras  da  eficiência
administrativa, restando evidente, portanto, a urgência da medida, a fim de evitar
a ocorrência de danos irreversíveis para a sociedade, decorrente da ausência de
fiscalização efetiva do cumprimento da carga horária legal e da assiduidade.

Por outro lado, há ainda a possibilidade de concessão de medida
acautelatória liminar, em sede de ação civil pública, é expressamente prevista no
artigo 12 da Lei Federal nº 7.347/85, in verbis:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou
sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

Impende destacar ainda, que o requisito estabelecido pelo art.
300, § 3º, do CPC, também se encontra satisfeito, uma vez que não existe
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Isso porque, no caso em debate, a pretensão do Parquet, consiste
em compelir o Estado do Tocantins, por intermédio da Assembleia Legislativa do
Estado  do  Tocantins,  à  obrigação  de  fazer  e  não  fazer,  consubstanciada  na
regulamentação,  instalação e  funcionamento  adequado do sistema de registro
biométrico de frequência eletrônica, no prazo máximo de 30 dias, com vistas a
aferir  a  assiduidade e  controlar  o  cumprimento  legal  e  regular  da  jornada  de
trabalho de todos os servidores ocupantes de cargos efetivos, de provimento em
comissão, cedidos e estagiários da mencionada Casa Legislativa, evitando, por
conseguinte, a ocorrência de danos ao erário, decorrente de eventual percepção
de verbas remuneratórias sem a efetiva contraprestação laboral.

Assim,  o risco  a  administração pública  se  revela  maior  sem a
concessão da tutela de urgência postulada, pois, em decorrência da ineficiência
no controle da jornada de trabalho e assiduidade dos servidores da Assembleia
Legislativa, além de se dar azo a eventual simulação do cumprimento adequado
da  carga  horária,  proporcionará  o  pagamento  de  remuneração  sem  a
correspondente contraprestação laboral de verbas de natureza alimentar, o que,
diante da sua irrepetibilidade, poderá impedir o consequente ressarcimento.

6.1 – DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR
EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, QUE ESGOTE, NO TODO OU
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EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO – RESTRIÇÃO ESTABELECIDA
PELO ART. 1º  DA LEI  FEDERAL Nº  9.494/97  INAPLICÁVEL AO
CASO EM DEBATE – PRECEDENTES DO STF e STJ

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, ao julgar
a  Reclamação  Constitucional  –  Rcl  nº  15401  MC/DF10,  versando  sobre  caso
análogo ao presente, elucidou de forma paradigmática, quais são as hipóteses em
que não se pode conceder medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o
objeto da ação, demonstrando que esta vedação não se aplica a matéria de
fundo veiculada nesta ação civil pública.

Segundo  o  magistério  do  Ministro  Celso  de  Mello,  com  toda
acuidade jurídica que lhe é peculiar, o ordenamento positivo brasileiro não impede
a  concessão  de  tutela  antecipada  contra  o  Poder  Público,  restringindo  essa
possibilidade apenas em relação às ações propostas contra a Fazenda Pública,
que impliquem “pagamentos a servidores públicos com a incorporação, em folha
de  pagamento,  de  vantagens  funcionais  vencidas,  equiparações  salariais  ou
reclassificações”, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.

Para o Ministro Celso de Mello, na realidade, uma vez atendidos
os pressupostos legais constantes dos arts. 300 e 311 do Código de Processo
Civil vigente (antigo art. 273, I e II, do CPC, na redação dada pela Lei Federal nº
8.952/94 – e observadas as restrições estabelecidas na Lei Federal nº 9.494/97
(art.  1º)  –,  tornar-se-á  lícito  ao  magistrado  deferir  a  tutela  antecipatória
requerida contra a Fazenda Pública.

Isso significa, portanto, que juízes e Tribunais poderão antecipar
os  efeitos  da  tutela  jurisdicional  em  face  do  Poder  Público,  desde  que  o
provimento de antecipação não incida em qualquer das situações de pré-
exclusão  referidas,  taxativamente,  no  art.  1º  da  Lei  Federal  nº  9.494/97,
sendo esta a exceção retratada nos presentes autos.

Por outro prisma, a Lei Federal nº 9.494/97, ao dispor sobre o
tema ora em análise, assim disciplinou a questão pertinente à antecipação da
tutela relativamente aos órgãos e entidades do Poder Público:

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de

10(Rcl  15401 MC,  Relator(a):  Min.  CELSO DE MELLO,  julgado  em 14/03/2013,  publicado  em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 18/03/2013 PUBLIC 19/03/2013) 
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Processo Civil  o disposto nos  arts.  5º e seu parágrafo único e  7º da Lei  nº
4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu  § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de
junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.
Sem ênfases no original.

No  leading  case Rcl  nº  15401  MC/DF,  versando  sobre  caso
análogo, o Ministro Celso de Mello, consignou, de forma elucidativa, o seguinte:

O exame dos diplomas legislativos (Lei Federal nº 9.494/97) mencionados no preceito em
questão evidencia que o Judiciário, em tema de antecipação de tutela contra o Poder
Público,  somente  não  pode  deferi-la  nas  hipóteses  que  importem  em:  (a)
reclassificação ou equiparação de servidores públicos; (b) concessão de aumento ou
extensão de vantagens pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d)
pagamento  de  vencimentos  e  vantagens  pecuniárias  a  servidor  público   ou  (e)
ESGOTAMENTO,  TOTAL  OU  PARCIAL,  DO OBJETO DA AÇÃO,  DESDE  QUE  TAL
AÇÃO DIGA RESPEITO, EXCLUSIVAMENTE, A QUALQUER DAS MATÉRIAS ACIMA
REFERIDAS.

 Em caso análogo, o STJ assim decidiu:

EMENTA – STJ - PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART.
535  DO  CPC/1973  NÃO  CONFIGURADA.  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.
CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATA APROVADA  FORA  DO  NÚMERO  DE
VAGAS  PREVISTAS  NO  EDITAL.  ABERTURA  DE  NOVA  VAGA.
REDISTRIBUIÇÃO DE OUTRO SERVIDOR. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE
SE  CONVOLA  EM  DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  REEXAME  DO
CONTEXTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA  7/STJ.  EXECUÇÃO
PROVISÓRIA  DE  SENTENÇA  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
[...]6.  "A vedação contida  nos arts.  1º,  §  3º,  da  Lei  8.437/92  e  1º  da  Lei
9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda
Pública  nos  casos  de  aumento  ou  extensão  de  vantagens  a  servidor
público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e
posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público
(AgRg no Ag 1.161.985/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
DJe 2.8.2010).  7.  Recurso Especial  não provido.  (REsp 1671761/RS,  Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe 30/06/2017).

Nessa  perspectiva,  considerando  que  o  provimento  de
antecipação da tutela de urgência/evidência no presente caso não incide em
qualquer das situações de pré-exclusão referidas, taxativamente, ou seja, não
implicando “pagamentos  a  servidores  públicos  com  a  incorporação,  em
folha  de  pagamento,  de  vantagens  funcionais  vencidas,  equiparações
salariais ou reclassificações”, não existe nenhum óbice para a sua concessão. 
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7 – DOS PEDIDOS

Pelo exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
TOCANTINS:

1.  o  recebimento  e  autuação  da  petição  inicial,  com  os
documentos que a acompanham;

2. a adoção do procedimento comum, nos termos do disposto no
art. 19 da Lei Federal nº 7.347/85, c/c art. 318 e seguintes do Código de Processo
Civil,  com  a  observância  das  regras  previstas  no  microssistema  de  proteção
coletiva11 (arts. 21 da LACP e 90 do CDC), aplicando-se a prerrogativa de imprimir
tramitação prioritária no presente feito, por cuidar-se de ação tutelando à defesa
do patrimônio público e social;

3. A  CONCESSÃO  DE  TUTELA  FUNDADA  NA  URGÊNCIA,
inaudita altera parte, 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  Estado  do
Tocantins,  por  intermédio  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do
Tocantins, a obrigação de fazer e não fazer, consubstanciada na:

3.1 – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO DECRETO LEGISLATIVO
Nº  88/2006,  veiculado  na  edição  nº  1470  do  Diário  Oficial  da
Assembleia  Legislativa,  publicado em data  de 23 de março de
2006,  na  parte  em  que  outorgou  determinado  privilégio  a
certo grupo de servidores, ou seja, aos ocupantes de cargo de
provimento  em  comissão  lotados  nos  gabinetes  dos
Deputados  Estaduais, dentre  os  quais,  os  Assessores
Parlamentares e Assessores de Comunicação;

3.2  –  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER,  consubstanciada  na
regulamentação,  instalação  e  funcionamento  adequado  do
sistema de registro biométrico de frequência eletrônica,  no
prazo  máximo  de  100  (cem)  dias, com  vistas  a  aferir  a
assiduidade  e  controlar  o  cumprimento  legal  e  regular  da
jornada  de  trabalho  de  todos  os  servidores  ocupantes  de
cargos  efetivos,  de  provimento  em  comissão,  cedidos  e

111 “(...) o sistema das ações civis públicas e coletivas interage completamente (LACP, art. 
21, e CDC, art. 90)”. (MAZZILLI, Hugo Nigro. Aspectos Polêmicos da Ação Civil Pública. Juris Ple-
num, Caxias do Sul: Plenum, v. 1, n. 97, nov./dez. 2007. 2 CD-ROM).
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estagiários  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do
Tocantins;

4. Para  aumentar  a  efetividade  e  a  margem de  segurança  do
provimento jurisdicional pretendido, requer ainda, com arrimo no art. 84, § 5º, do
CDC c/c.  art.  497  do  Código  de  Processo  Civil,  como  medida  necessária a
cominação  de  MULTA  DIÁRIA para  caso  de  descumprimento  da  tutela  de
urgência, no valor de  R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), por dia eventualmente
descumprido,  ou  outro  valor  estipulado  por  Vossa  Excelência,  a  ser
suportada pelos requeridos;

5. a citação do  ESTADO DO TOCANTINS e da ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,  na pessoa dos seus respectivos
Procuradores, nos endereços indicados no preâmbulo desta petição inicial, para
que, caso queiram, contestem os pedidos no prazo legal;

6.  DO PEDIDO FINAL: No mérito,  a  procedência  do pedido
para que o Estado do Tocantins, por intermédio da Assembleia Legislativa
do Estado do Tocantins, seja condenado ao seguinte:

6.1.  DECLARAR  A  NULIDADE  do  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº
88/2006, veiculado na edição nº 1470 do Diário Oficial da Assembleia
Legislativa, publicado em data de 23 de março de 2006,  na parte em
que outorgou determinado privilégio a certo grupo de servidores, ou
seja,  aos ocupantes de cargo de provimento em comissão lotados
nos  gabinetes  dos  Deputados  Estaduais, dentre  os  quais,  os
Assessores Parlamentares e Assessores de Comunicação;

6.2.  OBRIGAÇÃO DE FAZER,  consubstanciada  na  regulamentação,
instalação  e  funcionamento  adequado  do  sistema  de  registro
biométrico de frequência eletrônica, no prazo máximo de 100 (cem)
dias, com vistas a  aferir a assiduidade e controlar o cumprimento
legal  e  regular  da  jornada  de  trabalho  de  todos  os  servidores
ocupantes de cargos efetivos, de provimento em comissão, cedidos
e estagiários da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins.

07. Seja determinada a inversão do ônus da prova, nos moldes do
art.  21  da  Lei  Federal  no  7.347/85  c/c  art.  6º,  inciso  VIII  da  Lei  Federal  nº
8.078/90, ante a verossimilhança das alegações apresentadas;

Dá-se à causa o valor de  R$ 1.000,00 (mil reais), para efeitos
meramente fiscais, em atenção ao art. 291 do Código de Processo Civil.
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A  presente  petição  inicial  encontra-se  instruída  com  os
documentos  que  integraram  os  autos  de  Inquérito  Civil  Público,  autuado  e
registrado sob o nº 2016.3.29.09.0115, em tramitação junto à 9ª Promotoria de
Justiça da Capital.

Pede deferimento.

Palmas, TO, 19 de dezembro de 2017.

EDSON AZAMBUJA
Promotor de Justiça
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