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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
 
 
Processo de Origem Nº 0001125-10.2018.827.2729 
Natureza: Tutela Provisória de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente 
Origem: Comarca de Palmas, TO 
Agravante: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Agravados: Estado do Tocantins e FCC – Fundação Carlos Chagas 

 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por in-
termédio do Promotor de Justiça em Substituição Eventual que esta subscreve, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com 
espeque no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, interpor o presente recurso de 

 
 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 
 
 
COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 

ATIVO, correspondente à tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1019, I, do CPC, por 
não se conformar com a decisão proferida no evento 10 da Tutela Provisória em Caráter 
Antecedente, proposta em face do ESTADO DO TOCANTINS e da FCC, autuada sob o nº 
0001125-10.2018.827.2729, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas 
e Registros Públicos desta Comarca, aduzindo adiante as razões recursais. 

 
Para fins de cumprimento no disposto no art. 1016, incisos I e IV, do Código 

de Processo Civil, o Ministério Público do Estado do Tocantins colaciona as informações 
adiante elencadas: 

 

I – Recorrente / agravante 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
Promotor de Justiça: Adriano César Pereira das Neves 
Endereço: 9ª Promotoria de Justiça da Capital, sediada à Quadra 202 Norte, Conj. 03 – Av. 
Teotônio Segurado, esq. com a Av. LO 04, Palmas, TO; 

 
II – Recorridos / agravados 

II.1 – ESTADO DO TOCANTINS 
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Procurador-Geral do Estado: Sérgio Rodrigo do Vale; 
Endereço: Esplanada das Secretarias, Praça dos Girassóis, Palmas, TO; 
 
II.2 – FCC – FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 
Advogado (a): Sem Procurador (a) constituído (a) nos autos; 
Endereço: Av. Prof. Francisco Morato, nº 1.565, São Paulo, SP, 
 
 

Dispensada a formação do instrumento, em conformidade com o art. 40, § 
1º, da Instrução Normativa nº. 02/2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico – e-
Proc/TJTO – no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Em atendimento as 
exigências do art. 1017, I, do Código de Processo Civil – CPC, informa o seguinte: 
 

a) cópia da decisão agravada (evento 10 dos autos de origem); 
 
b) certidão de intimação do agravante (evento 10 dos autos de 
origem); 

 
Requer, por fim, após recebido o recurso e concluída a formação do 

instrumento, seja os agravados intimados a responderem (art. 1.019, II, do CPC), procedendo-
se o julgamento do recurso no prazo previsto no art. 1020, do mesmo diploma legislativo. 

 

Nestes termos, 
 
Pede deferimento. 
 
 
Palmas, TO, 30 de janeiro de 2018. 

 

ADRIANO CÉSAR PEREIRA DAS NEVES 
Promotor de Justiça 

(em substituição eventual) 
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Natureza: Agravo de Instrumento 

 

Egrégio Tribunal 
 

Colenda Câmara 
 

Eméritos Julgadores 
 
 
 

RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

 
 
1. RELATÓRIO 

 
O Ministério Público do Estado do Tocantins, por intermédio da 9ª 

Promotoria de Justiça da Capital, em data de 16 de janeiro de 2018, manejou a presente Tutela 
de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, tendo por escopo o seguinte: 

 
Obter provimento jurisdicional,  com vistas a  
SUSPENDER A EFICÁCIA DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 04/2017 ,  celebrado em data de 25 de abril de 2017, entre 
o ESTADO DO TOCANTINS ,  mediante interveniência da 
Procuradoria-Geral do Estado e a FCC – FUNDAÇÃO 
CARLOS CHAGAS1,  tendo por objeto a prestação de 
serviços técnicos especializados de organização e 
aplicação das provas do Concurso Público para 
provimento do cargo de Procurador do Estado ,  
conforme descrito na Proposta Técnica nº 18/2017, 
publicado à pg. 05 da edição nº 4.993, do Diário Oficial 
Estadual, veiculado em data de 20 de novembro de 2017, 
por padecer de vício insanável, tendo em vista que a sua 
celebração ocor reu ao ar repio dos ar ts. 60, c/c 61, c/c 63, 
§ 2º, II, ambos da Lei Federal nº 4.320/1964,  na forma 
do ar t. 73, caput ,  do Decreto-Lei nº 200/1967, pois não foi 

                                                 
1http://pge.to.gov.br/noticia/2017/4/25/procuradoria-geral-do-estado-escolhe-instituicao-que-organizara-certame/ 

http://pge.to.gov.br/noticia/2017/4/25/procuradoria-geral-do-estado-escolhe-instituicao-que-organizara-certame/


9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL 
CIDADANIA E DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

COMARCA DE PALMAS 

Quadra 202-Norte, Avenida LO-4, Conjunto 1, lotes 5 e 6, Plano Diretor Norte 
CEP 77.006-218 – Palmas-TO – Fone: 63 32167552 – Fax 63 32167668 

4 

precedido de empenho, sendo insuscetível de convalidação, 
tornando-se nulo de pleno direito, nos termos do ar t.  7º,  § 
6º2, da Lei Federal  nº 8.666/93 c/c ar t.  2º, parágrafo único, 
alínea “c”, da Lei Federal nº 4.717/65.  

 
Após a propositura da presente ação, foi efetuado o seu registro sob o nº 

0001125-10.2018.827.2729, sendo distribuída a 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e dos Registros 
Públicos desta Comarca. 

 
O D. Juízo a quo, ao apreciar os pleitos iniciais formulados pelo Parquet, no 

evento 10, data vênia, de forma equivocada, destoando do entendimento sedimentado pelos 
tribunais pátrios a respeito da matéria versada nos autos, indeferiu a Tutela de Urgência 
Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, postulada pelo Ministério Público do Estado do 
Tocantins, fundamentando, em síntese, o seguinte: 

 
[…] 
 
Ocorre que o vício trazido pelo representante do Ministério Público, 
em cognição sumária, não é suficiente a que seja declarada a nulidade 
de todo procedimento. Na verdade, não se trata de ato nulo, mas 
anulável, por ser passível de convalidação. 
De acordo com o artigo 55 da Lei 9.784/1999, em decisão na qual se 
evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a 
terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser 
convalidados pela própria Administração. 
Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que "só pode haver 
convalidação quando o ato possa ser produzido validamente no 
presente. Importa que o vício não seja de molde a impedir reprodução 
válida do ato. Só são convalidáveis atos que podem ser legitimamente 
produzidos". 
E no caso dos autos, antes mesmo do contrato assinado pelo Estado 
começar a produzir efeitos, eis que não havia sido satisfeita a condição 
de eficácia, o ente sanou o vício através da Lei 3.276/2017. 
Portanto, não há qualquer prejuízo a terceiros a convalidação do ato. 
Pelo contrário. A segurança jurídica e a expectativa dos candidatos que 
se inscreveram no certame indicam a necessidade de convalidá-lo. 
Ademais, seria ofensivo ao interesse público refazer todo o 
procedimento administrativo. Vários servidores públicos, que custam 
caro o Estado, passaram meses trabalhando na formalização do 
certame. Refazê-lo agora seria perder todo trabalho já realizado. 
Portanto, não há qualquer interesse público a justificar anulação do ato 
administrativo. 

                                                 
2§ 6o A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado 

causa. 
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Já quanto à suspensão do certame em razão de extrapolado o limite 
prudencial com gasto de pessoal, entendo que o limite deve ser 
verificado no momento da nomeação dos candidatos aprovados. 
Ora, o limite prudencial trata-se de situação fática que se modifica a 
cada mês, muito em razão volatilidade das receitas e despesas. 
Ademais, não é pelo concurso público objeto dessa demanda que se 
extrapola o limite prudencial. Existe atualmente grande quantidade de 
servidores públicos não concursados que exercem funções no Estado. 
Para reduzir o gasto com pessoal há milhares de servidores 
comissionados a serem exonerados, dando lugar a servidores 
concursados. 
A petição do evento 06 traz informação de que hoje existem somente 
42 cargos preenchidos de Procuradores do Estado, restando ainda 20 a 
serem preenchidos. 
Impedir a continuidade do concurso público, em uma carreira já 
sacrificada pelo número reduzido de servidores, mas manter no Estado 
milhares servidores comissionados seria, isso sim, ofensa à 
Constituição Federal. 
Portanto não vislumbro, a priori, qualquer vício a suspender o certame. 
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar contido no evento 01. 
[…] 

 
Inconformado com a decisão, não restou alternativa ao Órgão de Execução 

Ministerial que ao final subscreve, a não ser recorrer a este Ilustrado Juízo ad quem para se 
restabelecer o vigor e a força normativa dos ar ts. 60, c/c 61, c/c 63, § 2º, II, ambos 
da Lei Federal  nº 4.320/1964, na forma do ar t.  73,  caput ,  do Decreto-Lei nº 
200/1967, c/c ar t.  7º, § 6º,  da Lei Federal  nº 8.666/93 c/c ar t. 2º, parágrafo 
único,  al ínea “c”, da Lei Federal nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), mediante 
a obtenção da Tutela de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, 
negada no juízo a quo,  a fim de se preservar o princípio da legalidade, estampado no 
caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. 

 
 

2. DA TEMPESTIVIDADE 
 

Como é cediço, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 
(quinze) dias uteis, ex vi do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. Como se sabe, o 
Ministério Público goza da prerrogativa em obter o prazo em dobro para recorrer, conforme 
prescreve o art. 180, do Código de Processo Civil. Portanto, tem o Ministério Público, o 
prazo de 30 (trinta) dias para apresentar as suas irresignações recursais. 

 
A propósito, em relação ao prazo para interposição do agravo de 
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instrumento, o processualista Fredie Didier JR3, em sua obra denominada “Curso de Direito 
Processual Civil, editada com base no Código de Processo Civil vigente, assim enfatizou: 

 
“O agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de quinze dias 
por meio de petição escrita dirigida ao próprio tribunal que irá 
examiná-lo. Não é demais lembrar que, na contagem do prazo, só se 
computam os dias uteis (art. 219, CPC), sendo certo que os 
acompanhados por defensor público ou por advogado de escritório de 
prática jurídica de faculdade de Direito reconhecida (art. 186, CPC), a 
Fazenda Pública (art. 183, CPC) e o Ministério Público (art. 180, CPC) 
dispõem de prazo em dobro.” (O grifo é nosso).   

O Ministério Público do Estado do Tocantins foi intimado da r. decisão 
interlocutória no dia 30 de janeiro de 2018, conforme evento 13 dos autos de origem. Tendo 
o prazo de 30 (trinta) dias uteis para recorrer da r. decisão, a expiração do prazo operar-
se-á no dia 14 de março de 2018. 

 
Protocolizado, via e-proc, na data de hoje – 30 de janeiro de 2018, tempestivo, 

portanto, o presente agravo de instrumento. 
 
 

3 – DOS PRINCIPAIS PONTOS DA DECISÃO JUDICIAL RECORRIDA A SEREM 
IMPUGNADOS 
 

De análise acurada da decisão impugnada, com a devida vênia, percebe-se 
que o magistrado singular, dando vazão ao imagético raciocínio jurídico, valeu-se de apenas 
dois aspectos, como motivação jurídica, a sustentar o indeferimento da tutela de urgência, 
resumindo-a: 

 
a) Na possibilidade de convalidação do ato administrativo 
impugnado, por ser anulável; 
 
b) Da modificação constante do Limite de Gasto com Pessoal, 
em decorrência da volatilidade das receitas e despesas. 
 

Os parcos argumentos jurídicos utilizados pelo magistrado singular para 
indeferir a da Tutela de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente , 
revelam-se destituídos de qualquer fundamento jurídico sólido que as sustentem, conforme 
adiante demonstraremos, devendo, portanto, serem modificados, eis que, em homenagem ao 
princípio da dialeticidade recursal, refutaremos todos os pontos por ele utilizados para 
indeferir o pleito pórtico. 
 

                                                 
3 (In Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, Editora Juspodivm, 13ª edição, ano 2016, p. 230). 
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Isso porque, o que se pretende com o presente Agravo de Instrumento é a 
reforma da decisão equivocada, proferida pelo magistrado de piso, com vistas a se deferir o 
pedido de Tutela de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente , 
preservando o vigor e a força normativa dos ar ts. 60, c/c 61, c/c 63, § 2º, II, ambos 
da Lei Federal  nº 4.320/1964, na forma do ar t.  73,  caput ,  do Decreto-Lei nº 
200/1967, c/c ar t.  7º, § 6º,  da Lei Federal  nº 8.666/93 c/c ar t. 2º, parágrafo 
único, alínea “c”, da Lei Federal nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), mediante 
a obtenção da medida vindicada indeferida ,  a fim de se preservar o princípio 
da legalidade, estampado no caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do 
Brasil. 

 

 

4 – DA INVALIDAÇÃO/NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2017, POR SER INSUSCETÍVEL 
DE CONVALIDAÇÃO 

 
O magistrado singular,  de forma equivocada, em sua decisão 

inaugural, consignou que apenas verificou “indícios de vícios formais no procedimento 

administrativo que antecedeu a celebração do contrato celebrado entre o Estado do Tocantins e 

a Fundação Carlos Chagas, mas tais irregularidades, caso sejam comprovadas ao final, não 

seriam suficientes a fulminar de nulidade referido instrumento contratual.” 
 
Todavia,  ao contrário do entendimento esposado pelo juízo 

singular,  vale ressaltar que, José dos Santos Carvalho Filho 4,  de forma 
elucidativa, discor re sobre a invalidação/nulidade dos atos administrativos, 
insuscetíveis de convalidação, como no caso em debate,  refutando a tese 
invocada pelo juízo de piso .  

 
A propósito, confira -se o entendimento doutrinário:  
 

Firmadas as l inhas que caracterizam a invalidação, 
podemos conceituá-la como sendo a for ma de 
desfazimento do ato administrativo em vir tude da 
existência de vício de legalidade.  
O PRESSUPOSTO DA INVALIDAÇÃO É 
EXATAMENTE A PRESENÇA DO VÍCIO DE 
LEGALIDADE. Como já examinamos, O ATO 
ADMINISTRATIVO PRECISA OBSERVAR SEUS 
REQUISITOS DE VALIDADE PARA QUE POSSA 
PRODUZIR NORMALMENTE OS SEUS EFEITOS. 
SEM ELES, O ATO NÃO PODERÁ TER A EFICÁCIA 
DESEJADA PELO ADMINISTRADOR.  Por isso é que 

                                                 
4Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. P– 31. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo:  Pgs. 155/156, Atlas, 2017. 
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para se processar a invalidação do ato é imprescindível 
que esteja ausente um desses requisitos.  A presença 
destes torna o ato válido e idôneo à produção de efeitos,  
não havendo a necessidade do desfazimento.  
O vício no elemento competência decorre da inadequação 
entre a conduta e as atribuições do agente. É o caso em que 
o agente pratica ato que refoge ao círculo de suas 
atribuições (excesso de poder).  Como exemplo, cite -se a 
prática de ato por agente subordinado, cuja matéria é da 
competência de superior hierárquico.  
No elemento finalidade, o vício consiste na prática de ato 
direcionado a interesses privados,  e não ao interesse 
público, como seria o cor reto (desvio de finalidade).  
Ocorre tal  vício,  por exemplo, quando, entre vários 
interessados, o agente confere autorizaç ão apenas àquele a 
quem pretende beneficiar. Aqui há a violação também do 
princípio da impessoalidade.  
O vício de forma provém do ato que inobserva ou omite o 
meio de exteriorização exigido para o ato, ou que não atende 
ao procedimento previsto em lei como necessário à decisão 
que a Administração deseja tomar. Para exemplificar, veja -
se a hipótese em que a lei exija a justificação do ato e o 
agente a omite quando de sua prática.  Da mesma forma, 
configura-se como vício no referido elemento a punição 
sumária de servidor público, sem que se tenha instaurado o 
necessário processo disciplinar com a garantia da ampla 
defesa e do contraditório.  
No que toca ao elemento motivo, o vício pode ocorrer de 
três modos, muito embora a Lei nº 4.  7 1 7/ 1 9 6 5 só se 
refira à  inexistência dos motivos (art.  2º, parágrafo único, 
"d"):  (Iº) inexistência de fundamento para o ato;1 65 (2º) 
fundamento falso,  vale dizer, incompatível com a verdade 
real;  (3º) fundamento desconexo com o objetivo pretendido 
pela Administração. Se o agente pratica o ato sem qualquer 
razão, há vício no elemento "motivo". O mesmo sucede se 
baseia sua manifestação de vontade em fato que não existiu, 
como, v.  g.,  se o ato de cassação de uma l icença é produzido 
com base em determinado evento que não ocor reu. 
Exemplo da terceira modalidade desse vício é aquele em que 
o agente apresenta justificativa que não se coaduna com o 
objetivo colimado pelo ato.  
Por fim, o vício no objeto consiste, basicamente, na 
prática de ato dotado de conteúdo diverso do que a lei 
autoriza ou deter mina. Há vício se o objeto é ilícito, 
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impossível ou indeterminável. Como exemplo, cite-se a 
hipótese em que o ato permite que o indivíduo exerça 
atividade proibida, como a autorização para menores em 
local vedado à sua presença. Em sede punit iva, há vício no 
objeto quando o agente, diante do fato previsto na lei,  
aplica ao indivíduo sanção mais grave que a adequada para 
o fato.  Outro exemplo: um decreto expropriatório sem a 
indicação do bem a ser desapropriado.  

 
No caso em tela,  vale destacar que, o contrato administrativo de 

prestação de serviços em alusão, a despeito de ter sido entabulado em data de 
25 de abril  de 2017, padece de vício insanável em seu objeto ,  tendo em vista 
que a sua celebração ocorreu ao ar repio dos ar ts. 60, c/c 61, c/c 63, § 2º, II, 
ambos da Lei Federal nº 4.320/1964,  na forma do ar t.  73,  caput ,  do Decreto-
Lei nº 200/1967, pois não foi precedido de empenho, sendo insuscetível  de 
convalidação, por ser nulo de pleno direito, nos termos do ar t. 7º, § 6º 5,  da Lei 
Federal nº 8.666/93 . 

 
Sob esta ótica, vale consignar que, é obrigatória a emissão de 

empenho antes da celebração do contrato administrativo de prestação de 
serviços  ou de instrumento congênere, sejam eles decor rentes de 
procedimentos licitatórios e/ou procedimentos de dispensa e de inexigibil idade 
de licitação.  

 
Isso se deve ao fato de que o momento de cele bração do contrato 

administrativo consiste em situação distinta em relação ao momento de 
instauração do procedimento licitatório.  

 
No que diz respeito à exigência de previsão de dotação 

orçamentária para o objeto que se pretende contratar,  existe a 
obrigatoriedade de prévio empenho para a realização da contratação ,  
conforme determina o ar t.  60 da Lei Federal nº 4.320/1964, o mesmo 
acontecendo em relação à necessidade de previsão no Plano Plurianual quando 
se tratar de obra ou serviços cuja duração exija pre visão em mais de um 
exercício orçamentário.  

 
Preconiza o art.  61 da Lei Federal  nº 4.320/1964 que, o empenho 

será extraído mediante a expedição de documento denominado nota de 
empenho – NE, que indicará o nome do credor, a representação e a importância 
da despesa como dedução desta do saldo da dotação própria.  

 
No caso em debate, como o contrato administrativo impugnado 

                                                 
5§ 6o A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado 

causa. 
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foi celebrado sem que houvesse sido precedido de prévio empenho, houve 
violação ao princípio da legalidade, decorrente da transgressão aos ar ts.  60, 
c/c 61, c/c 63, § 2º, II, ambos da Lei Federal nº 4.320/1964,  na forma do 
ar t. 73, caput ,  do Decreto-Lei nº 200/1967, maculando-o, em razão do seu 
vício no objeto, pois o ato foi praticado, com conteúdo diverso do que a 
lei autoriza ou determina,  ao ar repio da legislação.  

 
Percebe-se assim, que ao contrário do esposado pela 

Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins, à pg.  6, de suas informações 
preliminares,  encar tada no evento 6 (doc. PET1), o vício sustentado pelo 
Parquet se refere ao objeto  e não a forma, pois o ato foi praticado, com 
conteúdo diverso do que a lei autoriza ou determina, ao ar repio da 
legislação.  

 
Logo, a persistir o argumento invocado pelo Estado do 

Tocantins, de que, embora se tenha efetivamente celebrado o contrato 
impugnado sem o empenho prévio,  não houve a execução de despesa alguma, 
até que houvesse a aber tura de crédito especial em momento posterior, tem-
se que será aber to precedente perigoso, pois, inevitavelmente, se 
entabulará avença contratual de gaveta, desprovida de respaldo 
orçamentário e empenho prévio, inver tendo o devido processo 
orçamentário e financeiro e o estágio das despesas públicas ,  para, em 
momento posterior,  ainda que em f lagrante violação ao ar t.  60 da Lei Federal  
nº 4.320/64, buscar executar a despes a, que, aguardava em stand by,  a 
disponibil idade orçamentária, que já deveria ter sido indicada em momento 
anterior ao empenho, que, por conseguinte, deve ser sempre prévio.  

 
Ou seja,  insiste o Estado do Tocantins, em celebrar contrato 

administrativo de prestação de serviços, em desacordo com o ar t.  60 da Lei 
Federal nº 4.320/64, sem qualquer planejamento orçamentário, pois, se de fato 
houvesse previsibil idade orçamentária, não teria incor rido em equívoco 
elementar,  violando os estágios das despesas públi cas como in casu ,  para,  em 
momento posterior, se valendo do argumento de que não executou o contrato, 
convalidar o que não pode ser convalidado. 

 
Esse raciocínio, além de falacioso, se revela temerário, pois,  

certamente, sob o imagético raciocínio de que a despesa, embo ra não tenha 
sido precedida de empenho, não se revela i legal,  pois a sua execução ficou 
condicionada a regularização deste óbice, se inver terá o devido processo 
orçamentário e financeiro, modificando o itinerário a ser perseguido 
pelas despesas públicas, ou seja, os quatro estágios, sendo o ato 
administrativo detentor de vício em seu objeto ,  por violar às disposições 
constantes dos ar ts.  60, c/c 61, c/c 63, § 2º, II, ambos da Lei Federal  nº 
4.320/1964, na forma do ar t.  73,  caput ,  do Decreto-Lei nº 200/1967,  pois o 
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ato foi praticado, com conteúdo diverso do que a lei autoriza ou 
determina, ou seja, ao ar repio da legislação.  

 
A propósito, em casos desse jaez ,  José dos Santos Carvalho 

Filho6,  respalda a tese invocada pelo Ministério Público :  
 

Por fim, o vício no objeto consiste, basicamente, na 
prática de ato dotado de conteúdo diverso do que a lei 
autoriza ou deter mina. Há vício se o objeto é ilícito, 
impossível ou indeterminável.  
[…]  
Inquinado o ato de vício de legalidade, pode ele ser 
invalidado pelo Judiciário ou pela própria 
Administração. O fundamento dessa iniciativa reside 
no princípio da legalidade (ar t. 37, caput,  CF). De fato, 
o administrador não observaria o princípio se, diante 
de um ato administrativo viciado, não declarasse a 
anomalia através de sua invalidação.  Essa é a razão por 
que, nas corretas palavras de MIGUEL REALE, a 
invalidação configura-se como "um ato de tutela jurídica,  de 
defesa da ordem legal constituída, ou, por outras palavras, 
um ato que sob cer to prisma pode ser considerado negativo, 
visto não ter o efeito de produzir consequências novas na 
órbita administrativa, mas antes a de reinstaurar o status quo  
ante ".  Em conclusão, temos duas for mas possíveis de 
invalidação: uma processada pelo Judiciário e outra 
pela própria Administração.  
Diga-se,  ainda, que essa  dupla via já mereceu consagração  
junto ao Supremo Tribunal Federal  em suas conhecidas 
Súmulas,  as de nº 346 e 473. Acrescente -se, por fim, que a 
invalidação por qualquer das referidas vias atinge todo tipo 
de atos administrativos com vício de legalidade.  Sem 
ênfases no original.  
 

Portanto, exige-se a efetiva disponibilidade dos recursos 
orçamentários por ocasião da celebração do contrato, o qual por sua vez,  
resulta na real ização de despesa futura, demonstrando assim, por conseguinte, 
a obrigatoriedade de prévio empenho antes da celebração do contrato 
administrativo de prestação de serviços,  pois o empenho é o ato 
proveniente da autoridade competente que cria para o Estado obrigação 
de pagamento pendente de implemento de condição ,  NÃO PODENDO 
HAVER REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM PRÉVIO EMPENHO,  nos 
termos do ar ts.  60, c/c 61, c/c 63, § 2º, II, ambos da Lei Federal nº 

                                                 
6Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. P– 31. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo:  Pgs. 155/156, Atlas, 2017. 
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4.320/1964,  na forma do ar t.  73, caput ,  do Decreto-Lei nº 200/1967.  
 
Assim, o empenho é uma medida preliminar, cor respondente à 

dedução em determinada dotação orçamentária da parcela relativa ao 
pagamento de uma conta, e não pode exceder o limite do crédito concedido no 
orçamento.  

 
Em resumo, o empenho implica a reserva do total da dotação 

orçamentária do valor necessário para o pagamento que vai ser realizado. Para 
cada empenho que for efetuado deve ser extraído, salvo as exceções 
previstas em lei, documento denominado nota de empenho.  
 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. DESPESAS SEM EMPENHO E 
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SEM O 
REGULAR PROCEDIMENTO LEGAL.  APLICAÇÃO 
DA LEI DE IMPROBIDADE AOS AGENTES 
POLÍTICOS. POSSIBILIDADE. ART. 11 DA LEI N. 
8.429/1992. SANÇÕES APLICADAS COM 
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE.  
1. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o 
entendimento de que a Lei n. 8.429/1992 se aplica aos 
agentes políticos; nesse sentido, vide: Rcl 2790/SC, Rel.  
Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 
4/3/2010. 2.  Nos termos do ar t.  12 da Lei n.  8.429/1992, 
as sanções por atos de improbidade, conforme o caso, 
devem levar em consideração a extensão do dano causado, 
o proveito patrimonial obtido pelo agente e a g ravidade do 
fato. 3.  No caso, a conduta descrita pelo acórdão recor rido 
denota que o réu menospreza os princípios constitucionais 
aos quais deve obediência no exercício do  múnus público 
que lhe foi outorgado, demonstrando não ter a moralidade 
necessária àqueles que devem ocupar ou permanecer em 
cargos públicos.  […] (REsp 1424418/ES, Rel.  Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
12/08/2014, DJe 19/08/2014).  
 
EMENTA – TJRS – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E SUSTAÇÃO 
DE PROTESTO. DUPLICATA EMITIDA CONTRA O 
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS. PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS EFETIVAMENTE COMPROVADA. 
INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE 
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AUSÊNCIA DE EMPENHO DAS DESPESAS. 
PROCEDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO ENTE 
PÚBLICO. Informalidade da contratação. Circunstância que não 
afasta o dever de indenizar da administração para com o contratado de 
boa-fé. Tem sido recorrente a conduta dos municípios de eximir-se do 
cumprimento de obrigações assumidas por administrações anteriores, 
ao argumento de que existentes irregularidades na contratação, como 
no caso, em que o apelante justifica a inadimplência da dívida pela 
ausência de empenho e pela informalidade da contratação. 
A nulidade do contrato administrativo pela ausência de formalidade, 
por si só, não afasta o dever de indenizar da administração para com o 
contratado de boa-fé, relativamente ao que houver executado até o 
reconhecimento do vício (parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93). 
Nesta toada, beira a má-fé o recurso interposto, dado que reconhecida 
no decorrer da ação a própria causa do débito. O ART. 60 DA LEI 
4.320/64 VEDA EXPRESSAMENTE A REALIZAÇÃO 
DE DESPESA PELO ENTE PÚBLICO SEM PRÉVIO 
EMPENHO. […] APELO NÃO PROVIDO. (Apelação 
Cível Nº 70069855138, Segunda Câmara Cível,  Tribunal de 
Justiça do RS, Relator : Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado 
em 28/09/2016).  
 
EMENTA –  TJRS - CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 
CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE 
COATORA. PREFEITO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE. LEI 
EM TESE. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 266, STF. EMPENHO 
PRÉVIO. ART. 60, LEI Nº 4.320/64. DESPESAS E PREVISÃO 
ORÇAMENTÁRIA. 2º, § 2º, II, 4º, 6º, 23 E 24, LEI Nº 4.320/64. A 
necessidade de prévio empenho, para liquidação de obrigações, 
art. 60, Lei nº 4.320/64, passa, antes de mais nada, pela existência 
de previsão orçamentária, arts. 2º, § 2º, II, 4º, 6º, 23 e 24 Lei nº 
4.320/64. (Agravo de Instrumento Nº 70065804882, Vigésima 
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José 
Abreu Lima da Rosa, Julgado em 23/07/2015); 
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. A prescrição intercorrente 
pressupõe a paralisação do feito por cinco anos em virtude da inércia 
da parte. No caso em tela, não se verifica qualquer dos dois 
pressupostos. A realização de despesa antes do respectivo 
empenho não configura mera irregularidade, desimportando que 
tenha sido paga depois. Havendo vedação legal a respeito da 
realização de despesa sem o prévio empenho, nos termos do art. 
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60 da Lei nº 4.320/64, resta caracterizado o ato ímprobo previsto 
no art. 10, IX, da Lei nº 8.429/92. (Apelação Cível Nº 70028112415, 
Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde 
Chabar... Maia, Julgado em 03/09/2009). 
 

O Tribunal de Contas da União também perfilha desse entendimento: 
 
TCU - TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA. 
EXERCÍCIO DE 2004. PLANEJAMENTO 
INADEQUADO. REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM 
PRÉVIO EMPENHO.  FRACIONAMENTO DE 
DESPESAS. INDEVIDA CONTRATAÇÃO DIRETA POR 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. AUDIÊNCIAS. RAZÕES 
DE JUSTIFICATIVA ACATADAS. CONTAS 
REGULARES COM RESSALVA. DETERMINAÇÕES. 1. A 
realização da despesa deve ser precedida de empenho, 
confor me reza o ar t. 60 da Lei n. 4.320/1964.  2.  Veda-se 
a contratação por dispensa de licitação fundada no ar t.  24, 
inciso II, da Lei n.  8.666/1993 quando o somatório dos 
gastos realizados ao longo do exercício com determinada 
despesa supera o limite imposto pelo dispositivo su pradito. 
(TCU 00838020055, Relator : MARCOS BEMQUERER, 
Data de Julgamento: 21/10/2008).  
 

Nessa l inha de intelecção vem decidindo os Tribunais de Contas 
Estaduais,  a exemplo do TCE de Mato Grosso do Sul e PR:  

 
EMENTA –  TCE –  MS - A execução da despesa  pública 
foi normatizada pela Lei n. 4.320/64, que apresenta, em seu 
ar t. 58 e 60:  Art. 58. O empenho  de despesa  é  o ato 
emanado de autoridade competente que cria para o Estado 
obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de 
condição. Art. 60. É  vedada  a realização  de despesa  sem 
prévio  empenho .  Ao deixar de encaminhar a comprovação 
da execução da despesa contratada,  o responsável 
contrariou o disposto no ar tigo 113 da Lei n. 8.666/93, 
abaixo transcrito: Art.  113 O controle das despesas  
decor rentes dos contratos e demais instrumentos regidos 
por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente,  
na forma da legislação per tinente, f icando os órgãos 
interessados da Administração responsáveis pela 
demonstração da legalidade e regularidade da despesa  e 
execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do 
sistema de controle interno nela previsto.  TCE-MS – 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 87592013 –  MS 
1421131 (TCE-MS).  Data de publicação: 25/09/2017.  
 
Em sentido idêntico, o Acórdão nº 3108/16 7, publicado 
na edição nº 1.403 do Diário Eletrônico do TCE-PR, 
veiculada em 19 de julho de 2016.  
 

Neste compasso, a despesa assumida sem autorização, ou seja, 
sem prévia emissão de empenho, constitui despesa ir regular, em ofensa 
à tríade do gasto público empenho –  liquidação - pagamento, a qual deve 
ser obrigatoriamente seguido pelos ordenadores de despesas na gerência dos 
recursos públicos,  em determinação aos ditames  da Lei n.  4.320/1964, mais 
especificamente o ar tigo 60.  

 
Pelo texto legal, o empenho 8 é condição sine qua non para 

real ização de despesas, não havendo em momento algum, possibilidade de 
se convalidar o ato super venientemente ,  como tenta a qualquer custo, fazer 
o Estado do Tocantins.  

 
Desta forma, como a administração pública está adstrita ao princípio da 

legalidade, razão pela qual não é dado ao administrador agir sem previsão ou autorização legal, 
percebe-se que, a realização das despesas da administração pública deve obediência às 
normas de direito financeiro, em especial aos ditames da lei nº 4.320 /64 cujo art. 60 
veda expressamente a realização de despesas sem prévio empenho. 

 
Ademais, o ar t. 7º, §2o ,  III, da Lei Federal nº 8.666/93,  

estabelece que, as obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando houver previsão de recursos orçamentários  que assegurem o 
pagamento das obrigações decor rentes de obras ou serviços a serem executadas 
no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma.  

 
Registre-se ainda, que o magistrado singular, de forma 

benevolente, dotado de espírito humanitário, consignou em sua decisão que: 
“impedir a continuidade do concurso público, em uma carreira já sacrificada pelo número 

reduzido de servidores, mas manter no Estado milhares servidores comissionados seria, isso 

sim, ofensa à Constituição Federal.”  
 
Essa alegação, mera dialética jurídica, não se reveste de 

plausibil idade alguma, pois, o combate ao número excessivo de contratos 
temporários e ocupante de cargos de provimento em comissão, já é objeto de 
investigação por par te do Ministério Público Estadual,  tendo, inclusive,  sido 
objeto de instauração de ICP –  Inquérito Civil  Público  e da propositura de 

                                                 
7http://www1.tce.pr.gov.br/noticias/prefeito-e-servidor-de-nova-prata-sao-multados-por-despesa-sem-empenho/4264/N 
8PISCITELLI. Tathiane. Direito Financeiro Esquematizado. – 5 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo, 2015. 

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/diario-eletronico-14032016-de-19072016/287852/area/10
http://www1.tce.pr.gov.br/noticias/prefeito-e-servidor-de-nova-prata-sao-multados-por-despesa-sem-empenho/4264/N


9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL 
CIDADANIA E DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

COMARCA DE PALMAS 

Quadra 202-Norte, Avenida LO-4, Conjunto 1, lotes 5 e 6, Plano Diretor Norte 
CEP 77.006-218 – Palmas-TO – Fone: 63 32167552 – Fax 63 32167668 

16 

demandas judiciais, a exemplo da Ação Civil Pública nº 5024469 -
08.2013.827.2729, em que àquele juízo prolatou sentença, em data de 16 de 
agosto de 2017:  

 
a) DETERMINAR que o ESTADO DO TOCANTINS proceda, 
em 30 dias, à exoneração: 
(i) de todos os temporários, contratados sob o fundamento na Lei 
nº 1.950/2008 - cujos artigos que criaram os cargos em comissão 
foram declarados inconstitucionais , em atendimento à decisão 
do STF na ADI 4125; 
(ii) daqueles contratados temporariamente atualmente existente 
no Poder Executivo do Estado do Tocantins, que se encontram em 
discordância da lei, a exemplo dos cargos que não tem natureza 
excepcional e temporária; sob pena de multa diária no valor de 
R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais); 

 
Vale dizer, que a existência de um il ícito,  não justifica a 

def lagração de outro. Pelo contrário,  demanda a cor reção imediata, como 
forma de se resguardar o interesse público e preservar o princípio da 
legalidade, plasmado no caput  do ar t. 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil ,  tendo em vista que essa situação ilegal não poderá ser 
objeto de convalidação.  

 
Diga-se de passagem, que o Ministério Público do Estado do 

Tocantins não se coloca contrário a def lagração de concurso no âmbito da 
PGE. O que o Parquet  se opõe, é a def lagração de concurso público de forma 
açodada, se divorciando das normas de finanças públicas,  sob o pretexto de 
suprir demanda considerável no âmbito do mencionado órgão de defesa estatal.  

 
No afã de suprir a demanda de procuradores do Estado, a 

Administração Pública,  por meio da Procuradoria-Geral do Estado, agiu com 
desprezo aos princípios constitucionais. Justamente o Órgão Público que 
deveria ter o maior zelo e atenção a esses princípios,  age de forma imoral e ao 
arrepio da lei,  esquecendo-se do seu dever,  no exercício de seu ofício,  de 
observância à correta aplicação da lei.  

 
Assim, como o contrato administrativo impugnado foi celebrado 

sem que houvesse sido precedido de prévio empenho, houve violação ao 
princípio da legalidade, decor rente da transgressão aos ar ts. 60, c/c 61, c/c 
63, § 2º, II, ambos da Lei Federal nº 4.320/1964,  c/c ar t. 7º, §2o ,  III,  da Lei 
Federal nº 8.666/93, na forma do ar t.  73, caput ,  do Decreto-Lei nº 200/1967, 
maculando-o, em razão do seu vício de ilegalidade e do objeto.  
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5 –  DA OBRIGATORIEDADE DO DEVER DE INVALIDAÇÃO DO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
04/2017  

 
O art.  2º e seus dispositivos seguintes,  da Lei Federal  nº 

4.717/65, denominada de Lei da Ação Popular,  estabelece que são nulos os 
atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no ar tigo anterior, 
nos casos de ilegalidade do objeto, que consiste em violação de lei, 
regulamento ou outro ato normativo .  

 
Conforme reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de 

Justiça9,  é patente a possibil idade de util ização da lei de regência da Ação 
Popular (Lei 4.717/1965) como fonte do microssistema processual de tutela 
coletiva, prevalecendo, inclusive, sobre disposições gerais do Código de 
Processo Civil .  

 
A existência dos microssistemas processuais em nosso 

Ordenamento Jurídico, permitindo a completa interação entre a Lei da Ação 
Popular com a da Lei da Ação Civil Pública e de Improbidade Administrativa, 
Código de Defesa do Consumidor, etc, é reconhecida em diversas searas de 
direitos coletivos, de forma que os seus instrumentos podem ser util izados com 
o escopo de propiciar sua adequada e efetiva tutela.  

 
No caso em apreço, embora o contrato administrativo de 

prestação de serviços em alusão tenha sido entabulado em data de 25 de abril  
de 2017, infere-se que ele padece de vício insanável,  tendo em vista que a 
sua celebração ocor reu ao ar repio dos ar ts.  60,  c/c 61, c/c 63, § 2º,  II,  ambos 
da Lei Federal  nº 4.320/1964, na forma do ar t.  73,  caput ,  do Decreto-Lei nº 
200/1967, pois não foi precedido de empenho, sendo insuscetível de 
convalidação, por ser nulo de pleno direito ,  nos termos do ar t. 2º, parágrafo 
único, alínea “c”,  da Lei Federal nº 4.717/65 – denominada de Lei da Ação 
Popular.  

 
Art.  2º São NULOS os atos lesivos ao patrimônio das 
entidades mencionadas no ar tigo anterior, nos casos 
de:  
[. . . ]  
C) ILEGALIDADE DO OBJETO; 
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de 
nulidade observar-se-ão as seguintes normas:  
c) a ilegalidade do objeto ocorre QUANDO O 

                                                 
9( Ag In t  n o  REsp  1 3 7 9 6 59 /DF,  Re l .  Min i s t ro  HERM AN BEN J AM IN,  SE GUN D A TURM A,  ju lg a do  e m 2 8 /0 3 /20 1 7 ,  

DJ e  1 8 /0 4 /20 1 7 ) .  
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RESULTADO DO ATO IMPORTA EM VIOLAÇÃO DE 
LEI, regulamento ou outro ato nor mativo.  
[...] 

 
Sob esse prisma, valendo-se do ar t. 2º,  parágrafo único, al ínea 

“c”, da Lei Federal  nº 4.717/65, revela -se evidente que o contrato 
administrativo impugnado é nulo,  em decorrência de sua ilegalidade do objeto ,  
devendo, portanto, ser invalidado.  

 
EMENTA –  TJMG: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO 
DE BENS. ADMINISTRADORES. ASSEMBLEIA. 
AUSÊNCIA. ATO NULO. CONVALIDAÇÃO 
INCABÍVEL.  DESTITUIÇÃO DOS 
ADMINISTRADORES. MEDIDA EXTREMA. RECURSO 
IMPROVIDO. Mostra-se nulo o negócio jurídico 
realizado sem observância dos preceitos descritos no 
contrato social da empresa que prevê a anuência dos 
sócios cotistas para as deliberações da sociedade. O ato 
jurídico nulo não é passível de convalidação.  A 
destituição dos administradores é medida que somente deve 
ser imposta em caso de extrema gravidade. Fixada em valor 
ínfimo, impõe-se a majoração da verba honorária para 
remunerar condignamente os trabalhos realizados. Primeiro 
recurso parcialmente provido. Segundo recurso improvido.  
(TJMG - Apelação Cível 1.0183.09.172550-1/003, 
Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, 
julgamento em 08/04/2014,  publicação da súmula em 
14/04/2014).  

 
A respeito do dever de invalidação O magistério de José dos 

Santos Carvalho Filho 10,  preconiza que 
 

A melhor posição consiste em considerar-se como regra 
aquela segundo a qual, em face de ato contaminado por 
vício de legalidade, o administrador deve realmente 
anulá-lo. A Administração atua sob a direção do 
princípio da legalidade (ar t.37, CF), de modo que, se o 
ato é ilegal, cumpre proceder à sua anulação para o fim 
de restaurar a legalidade malferida.  Não é possível,  em 
princípio, conci liar a exigência da legalidade dos atos com 
a complacência do administrador público em deixá -lo no 
mundo jurídico produzindo normalmente seus efeitos; tal 
omissão ofende literalmente o princípio da legalidade.  

                                                 
10Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. P– 31. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo:  Pgs. 155/156, Atlas, 2017. 
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Carvalho Filho, aborda ainda, sobre os efeitos da invalidação, o 

seguinte:  
 

A invalidação opera ex tunc, vale dizer, “fulmina o que 
já ocor reu, no sentido de que se negam hoje os efeitos 
de ontem". É conhecido o princípio segundo o qual os 
atos nulos não se convalidam nem pelo decurso do 
tempo. Sendo assim, a decretação da invalidade de um 
ato administrativo vai alcançar o momento mesmo de 
sua edição.  
Isso significa o desfazimento de todas as relações 
jurídicas que se originaram do ato inválido, com o que 
as par tes que nelas figuraram hão de retornar ao statu 
quo ante. Para evitar a violação do direito de terceiros, que 
de nenhuma forma contribuíram para a invalidação do ato, 
resguardam-se tais direitos da esfera de incidência do 
desfazimento, desde que, é claro,  se tenham conduzido com 
boa-fé.  
É preciso não esquecer que o ato nulo, por ter vício 
insanável, não pode redundar na criação de qualquer 
direito.  O STF, de modo peremptório, já sumulou que a 
Administração pode anular seus próprios atos i legais, 
porque deles não se originam direitos.  Coerente com tal 
entendimento, o STJ,  decidindo questão que envolvia o 
tema, consignou que o ato nulo nunca será sanado e nem 
terceiros podem reclamar direitos que o ato ilegítimo não 
poderia gerar.  
[…]  
Vícios insanáveis tornam os atos inconvalidáveis. 
Assim, inviável será a convalidação de atos com vícios 
no motivo, no objeto (quando único), na finalidade e na 
falta de congruência entre o motivo e o resultado do 
ato.  

 
O caso ora retratado, denota a tentativa explícita do Estado do 

Tocantins em buscar a convalidação do contrato administrativo impugnado, 
pois, mesmo sendo inconvalidável, a Procuradoria -Geral, antevendo o 
desenlace ilegal da conduta adotada, buscando outorgar aparênc ia de legalidade 
aos atos administrativos impugnados, provocou o Chefe do Poder Executivo 
Estadual,  a encaminhar Projeto de Lei à Assembleia Legislativa,  objetivando 
autorização do par lamento para criação de ação orçamentária específica 
e aber tura de crédito especial .  
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Assim, em data de 27 de outubro de 2017, ou seja, 06 (seis) meses 
após a celebração do contrato administrativo 11,  o Chefe do Poder Executivo do 
Estado do Tocantins, com o beneplácito da Casa Legislativa Tocantinense,  
sancionou a Lei nº 3.276, de 27 de outubro de 2017, publicada à pg. 01 da 
edição nº 4.980 do Diário Oficial Estadual ,  tendo como objeto o seguinte:  

 
LEI Nº 3.276, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017.  
Altera a Lei 3.177, de 28 de dezembro de 2016, que estima 
a receita e fixa a despesa do Estado do Tocantins para o 
exercício de 2017, e adota outras providências.  
Art.  1 É criada, no Anexo II da Lei 3.177, de 28 de 
dezembro de 2016, a “Ação n o 6.033 –  Concurso público 
para provimento do cargo de Procurador do Estado” na 
Unidade Orçamentária 09060 –  Procuradoria-Geral do 
Estado.  
Art.  2º É aberto crédito especial no valor de 
R$ 1.500.000,00 no Orçamento Fiscal do Estado, 
consubstanciado na Lei 3.177/2016, em favor da Unidade 
Orçamentária 09060 – Procuradoria-Geral do Estado, na 
conformidade do Anexo I a esta Lei.  
Art.  3º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o ar t. 2 o desta Lei correm à conta da anulação  da 
dotação orçamentária indicada no Anexo II a esta Lei.  
Art.  4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Palácio Araguaia, em Palmas,  aos 27 dias do mês de outubro  
de 2017; 196 o da Independência,  129 o da República e 29 
o do Estado.  
MARCELO DE CARVALHO MIRANDA 
Governador do Estado 
Télio Leão Ayres 
Secretário-Chefe da Casa Civil  

 
Ocorre que, essa autorização legislativa subjacente, não tem 

o condão de afastar às máculas que recaem sobre o ato administrativo 
impugnado, pois o contrato administrativo de prestação de serviços 
atacado, já havia sido celebrado SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E 
PRÉVIO EMPENHO, em data de 25 de abril de 2017,  ao passo que a Lei 
Estadual nº 3.276, que criou a ação orçamentária e abriu o crédito especial,  
entrou em vigência em data de de 27 de outubro de 2017.  

 
Essa conduta adotada pelo Estado do Tocantins,  denota que, 

além da violação ao devido processo orçamentário e financeiro, houve a 

                                                 
11http://www.aproeto.org.br/noticias2.php?eve_id=4226 

 

http://www.aproeto.org.br/noticias2.php?eve_id=4226
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inobservância ao processo das despesas públicas 12,  que obedece a quatro 
fases, em decor rência da ausência da 1ª fase. A propósito, confiram-se:  

 
Processo das despesas públicas. Obedece a quatro 
fases: 1ª. Empenho é o  ato proveniente da autoridade 
competente que cria para o Estado obrigação de 
pagamento pendente de implemento de condição, não 
podendo haver realização de despesas sem prévio 
empenho .  Assim, o empenho é uma medida preliminar, 
cor respondente à dedução em determinada dotação 
orçamentária da parcela relativa ao pagamento de uma 
conta, e não pode exceder o limite do crédito concedido 
no orçamento.  Em resumo, o empenho implica a 
reser va do total da dotação orçamentária do valor 
necessário para o pagamento que vai ser realizado. Para 
cada empenho que for efetuado deve ser extraído, salvo 
as exceções previstas em lei, documento denominado 
nota de empenho. 2ª.  Liquidação da despesa é a verificação 
do direito adquirido pelo credor mediante o exame dos 
documentos e tí tulos comprobatórios do respectivo crédito, 
para que se apure o que se paga, porque se paga,  quanto se 
paga e a quem se paga. Deveria esta fase do processo da 
despesa pública ter outra denominação para não se 
confundir com o pagamento, que, na realidade,  é o ato que 
liquida a despesa.  3ª.  Ordenação é o despacho da autoridade 
competente que, após a realização de empenho e da 
liquidação, determina o pagamento da despesa.  4ª. 
Pagamento da despesa é o ato pelo qual o Estado recebe a 
quitação de sua obrigação e se processa através de via 
bancária,  mediante ordem bancária ou cheque nominativo 
(ar t. 74, Decreto-lei  nº 200).1 2. Da nota de empenho. A 
nota de empenho constitui a materialização do 
empenho, pois, segundo disposição do ar t. 61 da Lei 
4.320/64: "Para cada empenho será extraído um 
documento denominado” "nota de empenho" que 
indicará o nome do credor, a representação e a 
importância da despesa bem como a dedução desta do 
saldo da dotação própria.  

 
No que tange à realização de despesa sem prévio empenho, o que é vedado 

pelo caput do art. 60 da Lei 4.320/1964, a fim de aclarar a questão, em relação às definições de 
empenho, de despesa e de pagamento, recorre-se aos ensinamentos de José Teixeira Machado 

                                                 
12(TJ-PR 8316047 PR 831604-7 (Acórdão), Relator: Jurandyr Souza Junior, Data de Julgamento: 18/04/2012, 15ª Câmara Cível) 
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Jr13, que assim diz: 
 

“Na verdade, o empenho é uma das fases mais importantes por que 
passa a despesa pública, obedecendo a um processo que vai até 
o pagamento. O empenho não cria obrigação e, sim, ratifica a garantia de 
pagamento assegurada na relação contratual existente entre Estado e seus 
fornecedores e prestadores de serviços. 
Administrativamente poderíamos definir o empenho da seguinte 
forma: ato de autoridade competente que determina a dedução 
do valor da despesa a ser executada da dotação consignada no 
orçamento para atender a despesa. É uma reserva que se faz, ou 
garantia que se dá ao fornecedor ou prestador de serviços, com 
base em autorização e dedução da dotação respectiva, de que o 
fornecimento ou o serviço contratado será pago, desde que 
observadas as cláusulas contratuais. 
(...) 
O empenho é o instrumento de que se serve a Administração a 
fim de controlar a execução do orçamento. É através dele que o 
Legislativo se certifica de que os créditos concedidos ao 
Executivo estão sendo obedecidos. 
O empenho constitui instrumento de programação, pois, ao 
utilizá-lo racionalmente, o Executivo tem sempre o panorama 
dos compromissos assumidos e das dotações ainda disponíveis. 
Isto constitui uma garantia para os fornecedores, prestadores de 
serviço e empreiteiros, contratantes em geral, como já foi dito. 
O conceito de empenho pressupõe anterioridade. O empenho é 
ex-ante. Daí o receio de ter uma definição legal de empenho 
meramente formal. No entanto, a prática brasileira é a do 
empenho ex-post, isto é, depois de executada a despesa, apenas 
para satisfazer o dispositivo legal, ao qual o Executivo não quer 
obedecer, por falta de capacidade de programação. 
Pelo conceito da Lei 4.320, não há empenho a posteriori. O 
grande problema, entretanto, está contido na expressão 
“...realização de despesa...” que por muito tempo foi registrada 
com o significado exclusivo do pagamento. Em realidade a 
expressão em si tem outro significado, ou seja, nenhuma compra 
de bens e serviços, ainda que de utilização futura, ou assunção 
de encargos financeiros, SERÁ EFETIVADA (REALIZADA) 
SEM O PRÉVIO EMPENHO OU PROVISÃO 
ORÇAMENTÁRIA.” (ênfase acrescida) 
 

Vê-se, desse lúcido magistério, a importância de se realizar o prévio 
empenho antes de se celebrar o contrato com vistas a efetivar a prestação de serviço. No 

                                                 
13 in. A lei 4.320 comentada. 31. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: IBAM, 2002/2003, p. 140 e 144 a 147 
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caso concreto, houve clara inversão da ordem das fases da despesa, com a celebração 
de contrato antes de se verificar a capacidade orçamentária e de se realizar o correto 
empenho da referida despesa, contrariando, portanto, a Lei 4.320/64. 

 
Nesse sentido o entendimento exposto por James Giacomoni14, ao tratar dos 

três estágios da despesa, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento, onde assevera 
o seguinte: 

 
“Estágios da despesa 
Após a observância, se for o caso, do processo licitatório, a 
despesa orçamentária será efetivada por meio do cumprimento 
de três estágios: empenho, liquidação e pagamento. 
Empenho 
O empenho é legalmente definido como “o ato emanado de 
autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 
pagamento pendente ou não de implemento de condição”. 
Rigorosamente, o empenho cumpre outras finalidades além destas. Ele é o principal 
instrumento com que conta a administração pública para acompanhar e controla a 
execução de seus orçamentos. Empenhar a despesa significa enquadrá-
la no crédito orçamentário apropriado e deduzi-la do saldo da 
dotação do referido crédito. (...) 
A norma veda a realização de despesa sem prévio empenho, ou 
seja, o empenho deve anteceder a data de aquisição do bem ou da 
prestação do serviço. Tal disposição faz com que só possam ser realizadas 
despesas que tenham amparo e enquadramento orçamentário. 
Pagamento 
(...) 
A realização de despesa encerra-se com o pagamento 
propriamente dito.” 

 
Nessa tri lha de pensamento, restou demonstrado de forma 

plausível, que os atos administrativos impugnados são insuscetíveis de 
convalidação ,  por serem nulos de pleno direito, nos termos do ar t. 2º,  
parágrafo único, alínea “c”, da Lei Federal nº 4.717/65 – denominada de Lei 
da Ação Popular, em decorrência de sua i legalidade e vício do objeto, devendo, 
portanto, serem invalidados judicialmente, diante da omissão estatal.  

 
6 – DO REITERADO DESENQUADRAMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS 
EM RELAÇÃO AO LIMITE DE GASTO COM PESSOAL ESTABELECIDO PELA 
LRF – PERPETUAÇÃO DESSA SITUAÇÃO, QUE PODE LEVAR O ENTE 
FEDERATIVO A SITUAÇÃO DE ASFIXIA FINANCEIRA COMO O ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO15 - ANTIECONOMICIDADE DO CONTRATO 

                                                 
14, in. Orçamento Público, 14 ed. rev, amp. e atual., São Paulo: Atlas, 2009, p. 301 a 304 
15https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/gastos-com-pessoal-no-governo-do-rj-ultrapassam-limites-da-lrf-aponta-relatorio.ghtml 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/gastos-com-pessoal-no-governo-do-rj-ultrapassam-limites-da-lrf-aponta-relatorio.ghtml
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O art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que 

"a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar". 

 
A Lei Complementar editada em razão do sobredito dispositivo foi a Lei nº 

101 de 04 de maio de 2000, que, em síntese, estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal. 

 
Em seu art. 18, a referida lei descreve que despesa com pessoal é “o 

somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, 
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de 
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e 
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, 
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos 
sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência”. 

 
Por outro lado, (art. 18, §1º da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal), “os 

valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de 
servidores e empregados públicos serão contabilizados como Outras Despesas de Pessoal”. 

 
Enfim, o art. 19, c/c art. 20, II, “c” da LRF estabelece que, para os fins do 

disposto no art. 169 da CF, a despesa total com pessoal, do Executivo Estadual, não 
pode exceder o percentual de 49% (quarenta e nove por cento) da receita corrente 
líquida. 

 
Para a realização do cálculo dos limites sobreditos, é importante destacar que 

não são computadas despesas: a) de indenização por demissão de servidores ou empregados; 
b) relativas a incentivos à demissão voluntária; c) derivadas da aplicação do disposto no inciso 
II do § 6º do art. 57 da Constituição Federal; d) decorrentes de decisão judicial e da 
competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18; e) com 
inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes: 
i) da arrecadação de contribuições dos segurados; ii) da compensação financeira de que trata 
o § 9º do art. 201 da Constituição; iii) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo 
vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como 
seu superavit financeiro. 

 
Nos termos do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a verificação do 

cumprimento dos limites do art. 19 deve ser realizada ao final de cada quadrimestre, 
isto é, nos meses de abril, agosto e dezembro. 

 
O parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, 

denominada de LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que, se a despesa total 
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com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite estabelecido pelo art. 
20 da LRF, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no 
excesso, o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, 
ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das 
áreas de educação, saúde e segurança. 

 
A propósito, confira-se: 

 
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos 
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% 
(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou 
órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial 
ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no 
inciso X do art. 37 da Constituição; 
II - criação de cargo, emprego ou função; 
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de 
despesa; 
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de 
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de 
educação, saúde e segurança; 
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II 

do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de 
diretrizes orçamentárias. 

 
Esses dispositivos, por sinal,  foram reproduzidos 

simetricamente nos ar ts. 52, IV, c/c 40, IV, das Leis Estadual nº 3.175, de 
28 de novembro de 2016 e 3.309, de 15 de dezembro de 2017, 
respectivamente, denominadas de LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias –  
exercícios 2017 e 2018.  

 
Por outro vér tice,  em re lação ao Poder Executivo do Estado do 

Tocantins,  no que se refere a despesa com pessoal,  o percentual a ser 
observado, é de 49 % da RCL - Receita Corrente Líquida, ou seja, ao atingir o 
equivalente a 46,55% da RCL, o Poder Executivo estará impedido de  lançar 
concurso público com vista ao provimento de cargos, impedindo, por 
conseguinte, o cer tame noticiado, diante do descumprimento dos limites legais.  

 
Como é sabido, o Estado do Tocantins, vem extrapolando os 

l imites de gastos com pessoal há bastante tempo,  sendo esta circunstância 
pública e notória.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art57§6ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art57§6ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art57§6ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art57§6ii
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A bem da verdade, esta situação, é retratada à pg. 33 da edição 

nº 4.796 do Diário Oficial, veiculada em data de 30 de janeiro de 2017,  em 
que houve a publicação do demonstrativo da despesa com pessoal referent e ao 
3º quadrimestre de 2016 ,  denotando que o Estado do Tocantins,  àquela época,  
já atingia o percentual de 48,30%  da receita cor rente l íquida, violando, por 
conseguinte, o inciso IV, do parágrafo único, do ar t. 22 da LRF.  

 
Por seu turno, em data de 25 de maio de 2017, houve a 

publicação à pg. 26 do Diário Oficial nº 4.874, do demonstrativo da despesa 
com pessoal referente ao 1º quadrimestre de 2017 ,  denotando que o Estado 
do Tocantins,  de for ma ver tiginosa, vem aumentando o seu limite de 
despesas com pessoal, atingindo, o percentual de 49,31% da receita cor rente 
l íquida,  violando, por conseguinte,  o inciso IV, do parágrafo único, do ar t. 22 
da LRF. 

 
Não por acaso, o demonstrativo da despesa com pessoal 

referente ao 2º quadrimestre de 2017 ,  evidencia que o Estado do Tocantins, 
já atingiu o inacreditável percentual de 51,27%  da receita cor rente l íquida,  
violando, por conseguinte, o inciso IV, do parágrafo único, do ar t.  22 da LRF, 
conforme se infere à pg. 29 da edição nº 4.960 do Diário Oficial, veiculada 
em data de 26 de setembro de 2017,  demonstrando, por conseguinte,  da 
impossibil idade em se def lagrar este concurso da PGE – TO. 

 
As medidas elencadas no texto constitucional são obrigatórias, 

devendo o gestor adotá-las nos prazos elencados na  LRF, independentemente 
de outras providências que julgar adequadas, necessárias e razoáveis para se 
chegar ao intento previsto na Constituição. Com efeito, a Carta Magna fez valer 
em seu texto normativo medidas compulsórias, que buscam privilegiar a 
responsabilidade na condução dos gastos públicos,  a par tir da l imitação da 
contração de despesas com pessoal.  

 
O raciocínio do texto constitucional é simples:  é inviável a 

gestão de Poder ou Órgão Autônomo que tenha mais da metade de seus gastos 
direcionados à contratação de pessoal, si tuação que gera a precarização dos 
serviços públicos pela falta de recursos para custeio e investimento.  

 
A Carta Magna assentou uma premissa básica, de que deve haver 

um mínimo de racionalização da máquina pública,  para que não haja defi ci t  de 
servidores nem de infraestrutura.  

 
Não é difícil visualizar as consequências práticas desse 

mandamento constitucional ,  por exemplo: não pode haver serviços eficientes 
de promoção da saúde sem unidades prediais,  frutos de investimento em 
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engenharia, com equipamentos eletrônicos, cujo custeio é do Estado e, ainda,  
com pessoal bem remunerado e qualif icado. O mesmo ocorre com outras 
prestações sociais básicas, como a Educação e a Segurança Pública.  

 
A supervalorização ou a subestima de qualquer um desses 

componentes gera a precarização do serviço prestado.  Por essas razões – 
e pelo notório vício do patrimonialismo no serviço público brasileiro, que 
levou historicamente a um inchaço de pessoas admitidas no setor público para 
fins par ticulares (clientelismo eleitoral) – ,  a Lei Fundamental de 88 previu e 
a Lei de Responsabilidade Fiscal fixou tetos para as despesas com 
pessoal, com rígidos mecanismos que assegurassem o cumprimento 
dessas limitações fiscais .  Essa é a l ição da doutrina especializada 16:  
 

A finalidade da LRF é que o gestor aja com 
planejamento e transparência, a fim de evitar 
supressas, prevenir riscos e cor rigir desvios capazes de 
afetar o equilíbrio orçamentário.  Daí que, imprescindível 
para atingir esse equilíbrio, é o estabelecimento de metas, 
seja em relação às receitas,  seja em relação às despesas.  
E foi o estabelecimento de metas e percentuais um dos 
objetivos da LRF, ao for temente atacar os gastos 
excessivos com despesas com pessoal, que continuam 
sendo o maior desafio das administrações, em vir tude 
do for te apelo ao empreguismo que o setor público 
possui.  Nesse campo, a LRF se preocupou em traçar 
minuciosos detalhes, a fim de evitar o excesso de 
despesas com pessoal.  

 
Não se pode ignorar que, o Estado do Tocantins, desde a 

sua criação, vivencia um dos mais dramáticos quadros de asfixia e 
penúria financeira, em que sequer vem conseguindo custear e manter os serviços 
básicos essenciais, a exemplo da área de saúde17, educação e segurança pública, de forma 
que, a insistência reiterada em mantê-lo nesse estágio de desenquadramento fiscal, poderá levá-
lo, em pouco tempo, ao mesmo estágio de anemia financeira em que se encontra os Estados 
do Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. 
 

A despeito dessa circunstância, vale registrar que, o inciso IV, 
do ar t.  22,  parágrafo único, da Lei de Responsabil idade Fiscal, apenas 
excepciona o provimento de cargo público decor rente da reposição de 
aposentadoria de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, o 

                                                 
16LEITE, Harrison. Manual de Direito Financeiro. 4 ed. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 291. 
17http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2016/12/mulher-morre-apos-esperar-por-exame-que-nao-foi-realizado-pelo-hgp.html 

http://g1.globo.com/goias/bom-dia-go/videos/v/idoso-internado-no-hgp-espera-por-vaga-na-uti-ha-cerca-de-10-dias/5509961/ 
http://g1.globo.com/to/tocantins/videos/v/defensoria-publica-alega-falta-de-alimentos-comida-e-materiais-cirurgicos-no-hgp/5458591/ 

http://g1.globo.com/goias/bom-dia-go/videos/v/hgp-segue-em-situacao-precaria/5165906/ 

http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2016/12/mulher-morre-apos-esperar-por-exame-que-nao-foi-realizado-pelo-hgp.html
http://g1.globo.com/goias/bom-dia-go/videos/v/idoso-internado-no-hgp-espera-por-vaga-na-uti-ha-cerca-de-10-dias/5509961/
http://g1.globo.com/to/tocantins/videos/v/defensoria-publica-alega-falta-de-alimentos-comida-e-materiais-cirurgicos-no-hgp/5458591/
http://g1.globo.com/goias/bom-dia-go/videos/v/hgp-segue-em-situacao-precaria/5165906/
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que não se aplica ao caso em debate,  pois o cer tame em comento se refere 
à Procuradoria-Geral do Estado.  

 
Assim, percebe-se que, ainda que o contrato administrativo 

impugnado fosse legítimo, o Estado do Tocantins, somente poderia efetivar 
o provimento dos cargos ofer tados no cer tame, quando houver o 
cumprimento das exigências estabelecidas pelo § 3º, do ar t. 169, da 
Constituição Federal,  o que sequer foi adotado pelo ente federativo em 
alusão, apontando, por conseguinte, que o mencionado contrato, em sua 
essência, além de ilegal, é antieconômico,  uma vez que, terá dispêndio para 
a sua execução e, ao final,  após homologado, não poderá proporcionar ao 
demandado, o provimento dos cargos disponibi lizados, diante do 
desenquadramento fiscal evidenciado.  
 
 
7 – DA NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
PARA CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO 

 

Preconiza o art. 1019, I, do Código de Processo Civil, que uma vez recebido 
o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito ativo suspensivo ao recurso ou deferir, 
em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, sendo que os requisitos 
para a sua concessão são os mesmos da providência de natureza cautelar. 

 
Pois bem. No caso vertente, a antecipação da tutela para concessão do efeito 

ativo, torna-se imprescindível, pois, a probabilidade do direito resulta evidenciada pela 
exposição fática e acervo probatório, demonstrando, de forma inequívoca, as hipóteses que 
autorizam a concessão da tutela requerida em caráter antecedente, pois indicam o 
direito já suficientemente provado, cuja defesa pela parte contrária é ou será inconsistente 
para contestá-lo. 

 
Segundo o magistério de Didier JR18, a tutela cautelar é meio de 

preservação de outro direito, o direito acautelado, objeto da tutela satisfativa. A tutela 
cautelar é, necessariamente, uma tutela que se refere a outro direito, distinto do direito à 
própria cautelar. 

 
Há o direito à cautela e o direito que se acautela. O direito à cautela é o direito 

à tutela cautelar; o direito que se acautela, ou direito acautelado, é o direito sobre que recai a 
tutela cautelar. 

 
Essa referibilidade é essencial, pois a tutela cautelar tem duas características 

peculiares: a referibilidade e a temporariedade. A concessão de tutela de urgência está 
condicionada a exposição da lide, do direito que se busca realizar, e do perigo de dano ou 

                                                 
18(DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de, Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito 

probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 11ª Ed. Juspodivm, 2016. v. 2. p.576) 
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do risco ao resultado útil do processo. Nessa esteira, percebe-se que a via eleita revela-se 
adequada. 

 
Sob essa nuance, considerando que antes mesmo do fim da apuração do 

Procedimento Preparatório nº 2018.0000019, há elementos indiciários de violação 
ao princípio da legalidade e demais dispositivos legais acima mencionados, verifica-
se que, restou atendido o requisito do fumus boni iuris exigido pelos arts. 300 e 305, 
caput, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o mencionado 
procedimento foi instruída com documentos obtidos junto ao Diário Oficial 
do Estado do Tocantins,  que gozam de veracidade presumida, trazendo 
elementos mínimos a evidenciar a justa causa para a devida apuração e 
suspensão da eficácia.  

 
Acerca do periculum in mora, também exigido pelos artigos 300 e 305, caput, do 

Código de Processo Civil, é tranquilo concluir que, deixar para suspender a eficácia e invalidar 
o CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
04/2017 ,  celebrado em data de 25 de abril  de 2017, entre o ESTADO DO 
TOCANTINS ,  mediante interveniência da Procuradoria -Geral do Estado e a 
FCC – FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS ,  somente ao final de uma ação civil 
pública, proporcionará uma ineficácia frustrante, além de dar azo a execução de contrato 
ilegal, permitindo, ilicitamente, o dispêndio de recursos públicos, tendo em vista que a 
contratada já iniciou a execução da mencionada avença contratual, com a publicação em data 
de 19 de dezembro de 2017, do Edital nº 01/2017, de abertura de inscrições, relacionado ao 
III Concurso Pública de Provas e Títulos para o Provimento de Cargos na Carreira de 
Procurador do Estado, demonstrando, assim, a necessidade do deferimento da medida. 

 
Ademais, não se pode ignorar que, às inscrições do certame noticiado, 

se iniciaram no dia 04 de janeiro de 201819, com término em data de 31 do mencionado 
mês, ocasionando insegurança aos candidatos, pois o concurso público já padece de 
vício insuscetível em convalidação, desde a sua gênese, reforçando o perigo da 
demora, pois, sem a suspensão da eficácia contratual, o instrumento contratual censurado, 
continuará proporcionado efeitos, inclusive, poderá permitir a realização da 1ª fase, que 
consiste na prova objetiva, com data prevista para realização em 04 de março de 2018. 

 
Assim, da análise do arcabouço probatório trazido com a inicial e nesta esfera 

recursal, em sede de cognição não exauriente, sumária vertical, vislumbram-se presentes os 
pressupostos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 
1.019, I, ambos do CPC. 

 
Se a tutela de urgência não for deferida, certamente o agravado continuará a 

                                                 
19http://pge.to.gov.br/noticia/2018/1/3/concurso-para-procurador-do-estado-do-tocantins-abrira-inscricao-nesta-quinta-4/ 

http://pge.to.gov.br/noticia/2017/12/19/pge-fara-concurso-para-novos-procuradores-do-estado-em-2018/ 
http://pge.to.gov.br/noticia/2017/12/26/edital-de-concurso-para-procurador-do-estado-nivel-i-ja-esta-disponivel-no-portal-da-fundacao-carlos-

chagas/ 

http://pge.to.gov.br/noticia/2018/1/3/concurso-para-procurador-do-estado-do-tocantins-abrira-inscricao-nesta-quinta-4/
http://pge.to.gov.br/noticia/2017/12/19/pge-fara-concurso-para-novos-procuradores-do-estado-em-2018/
http://pge.to.gov.br/noticia/2017/12/26/edital-de-concurso-para-procurador-do-estado-nivel-i-ja-esta-disponivel-no-portal-da-fundacao-carlos-chagas/
http://pge.to.gov.br/noticia/2017/12/26/edital-de-concurso-para-procurador-do-estado-nivel-i-ja-esta-disponivel-no-portal-da-fundacao-carlos-chagas/
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manter a situação de inconstitucionalidade, vulnerando a força normativa da Constituição20 
(Konrad Hesse) e a máxima efetividade das normas constitucionais, pois a persistência dessa 
situação, ensejará em violação ao princípio da legalidade, plasmados no art. 37, caput, 
da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo que as alegações de fato e 
de direito estão documentalmente comprovadas, revelando a verossimilhança das 
alegações. 

 
Por todo o exposto e forte nas razões mencionadas, requer a concessão de 

tutela de urgência de atribuição de efeito ativo, no sentido de deferir o presente pleito, 
até o julgamento do mérito recursal, com espeque no art. 1.019, I, do Código de Processo 
Civil. 

 
 

8 – DOS PEDIDOS 
 

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS, firme na ordem jurídica em vigor, requer: 

 

1) o recebimento e o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, 
em razão da presença dos pressupostos subjetivos e objetivos de 
admissibilidade recursal; 
 
2) a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, 
correspondente à tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do 
Código de Processo Civil – CPC, no sentido de se determinar em sede de 
tutela provisória de urgência cautelar requerida em caráter 
antecedente (art. 305 do Código de Processo Civil, c/c art. 12 da Lei Federal 
nº 7.347/85), a fim de se promover a SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 04/2017 ,  celebrado em data de 25 de abril de 
2017, entre o ESTADO DO TOCANTINS, mediante 
interveniência da Procuradoria -Geral do Estado e a FCC – 
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS21, tendo por objeto a 
prestação de serviços técnicos especializados de 
organização e aplicação das provas do Concurso Público 
para provimento do cargo de Procurador do Estado, 
confor me descrito na Proposta Técnica nº 18/2017, 
publicado à pg. 05 da edição nº 4.993, do Diário Oficial 
Estadual, veiculado em data de 20 de novembro de 2017, por 
padecer de vício insanável,  tendo em vista que a sua celebração 
ocorreu ao arrepio dos ar ts.  60, c/c 61, c/c 63, § 2º, II, ambos 

                                                 
20file:///C:/Users/Administrador/Downloads/a_foca_normativa_da_constituicao_leonardo_fernandes.pdf 
21http://pge.to.gov.br/noticia/2017/4/25/procuradoria-geral-do-estado-escolhe-instituicao-que-organizara-certame/ 

file:///C:/C:/Users/Administrador/Downloads/a_foca_normativa_da_constituicao_leonardo_fernandes.pdf
http://pge.to.gov.br/noticia/2017/4/25/procuradoria-geral-do-estado-escolhe-instituicao-que-organizara-certame/
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da Lei Federal  nº 4.320/1964, na forma do ar t.  73,  caput ,  do 
Decreto-Lei nº 200/1967, pois não foi precedido de empenho, 
sendo insuscetível de convalidação, tornando -se nulo de pleno 
direito, nos termos do ar t.  7º,  § 6º22, da Lei Federal  nº 8.666/93 
c/c ar t. 2º, parágrafo ún ico, alínea “c”,  da Lei Federal  nº 
4.717/65;  
 
3) seja determinada a intimação dos agravados para, querendo, oferecerem 
contrarrazões no prazo de 15 dias, conforme estabelece o art. 1.019, II, na 
forma do art. 178, I, ambos do Código de Processo Civil; 
 
4) NO MÉRITO DO AGRAVO, seja o presente recurso recebido e 
provido para que seja reformada a decisão singular, confirmando os 
pedidos aventados em sede tutela provisória de urgência cautelar 
requerida em caráter antecedente constante do tópico 2 deste recurso. 
 
 
Nestes termos, 
 
Aguardo provimento. 
 
 
Palmas, 30 de janeiro de 2018. 

 

ADRIANO NEVES 
Promotor de Justiça 

(em substituição eventual) 

                                                 
22§ 6o A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha 

dado causa. 


