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DECISÃO 
 

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento1 interposto pela CÂMARA 

DOS VEREADORES DE PALMAS, objetivando a reforma da decisão2 que, na ação civil 

pública movida em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

TOCANTINS, deferiu parcialmente os pedidos liminares formulados, impondo àquela casa 

de leis “a imediata suspensão da eficácia normativa dos arts. 1°, 2°, 3º e seus anexos I, II, 

III, IV, V e VI, da Resolução Legislativa n°198, de 12 de abril de 2018, da Câmara de 

Palmas”, como também, no prazo de 06 meses, “a redução do número excessivo de 

cargos de provimento em comissão na proporção de 50%, à razão de 50% para cargos de 

provimento efetivo”, sob pena de vir a ser fixada multa diária para o caso de 

descumprimento das obrigações impostas. 

Aduz a Agravante, inicialmente, que o Ministério Público do Estado do 

Tocantins ajuizou a demanda com objetivo de obter a suspensão da eficácia de alguns 

dispositivos da resolução supramencionada e a obrigação de fazer consubstanciada na 

redução do número excessivo de cargos de provimento em comissão na proporção de 

50%, à razão de 50% para cargos de provimento efetivo. 

Acrescenta que, contudo, muitos dos cargos já existiam no quadro de 

comissionados da Câmara Municipal, encontrando-se ocupados, garantindo o 

cumprimento das funções a que se destinam e garantindo o pleno funcionamento da Casa 

de Leis. 

Defende não haver desarrazoabilidade entre os cargos de provimento em 

comissão e os servidores efetivos, haja vista que a grande maioria dos cargos 

                                            
1
 Evento 1 – INIC1 – autos em epígrafe. 

2
 Evento 18 - autos de origem. 

3
 Art. 1.019.  Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o 

2
 Evento 18 - autos de origem. 
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comissionados são típicos de livre nomeação e exoneração, a disposição dos 

gabinetes. 

Argui que a suspensão obtida por intermédio da liminar deferida na origem 

ensejaria a extinção automática de cargos pelo Poder Judiciário (vedado controle judicial 

sobre o mérito administrativo), em evidente afronta ao princípio da Separação dos Poderes 

– art. 2° da Constituição Federal, além do que feriria a vedação de concessão de liminar 

contra a Fazenda Pública; o esgotamento do mérito, em dissonância com os dispositivos 

da Lei n°. 8437/92 e Lei n°. 12.016/09, como também acrescentam que a Câmara de 

Vereadores possui orçamento e recursos compatíveis com a folha de pagamento vigente, 

estando em dia com as obrigações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.   

Nesse contexto, lança mão do § 3º do art. 300 do CPC, que veda tutela de 

urgência antecipatória quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

salientando que a liminar foi deferida inobstante o não preenchimento dos requisitos 

legais, sendo apta a ensejar o perigo de dano inverso, dada a extinção de cargos 

essenciais ao funcionamento da Casa, sem a necessária instrução processual.  

Por fim, aduz a possibilidade de a decisão causar lesão grave e de difícil 

reparação, pelo que clama pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, 

requer o provimento ao apelo. 

É o relatório. 

DECIDO 

Recebo o agravo de instrumento e defiro o seu processamento, pois 

presentes os requisitos dos artigos 1.015 e seguintes do Novo CPC. 

Ante o que dispõe o artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil3, pode o 

Relator, após lhe ser distribuído o agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao 

                                            
3
 Art. 1.019.  Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o 

caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: 
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou 
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 
II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não 
tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao 
seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação 
que entender necessária ao julgamento do recurso; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art932iii
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recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, 

desde que se verifique que da imediata produção dos efeitos da decisão há “risco de dano 

grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de 

provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). 

Vale, ainda, registrar que o art. 932, II, do Novo CPC permite ao relator 

“apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência 

originária do tribunal”, tutela provisória esta que dependerá do atendimento dos requisitos 

previstos para as suas duas espécies, a tutela de urgência ou tutela de evidência (arts. 

294 c/c art. 299, parágrafo único, art. 300 e art. 311, todos do CPC/2015), a depender do 

caso. 

Pois bem! 

Consoante relatado, a decisão fustigada deferiu liminar suplicada em 

sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando a imediata 

suspensão da eficácia normativa dos arts. 1°, 2°, 3º e seus anexos I, II, III, IV, V e VI, da 

Resolução Legislativa n°198, de 12 de abril de 2018, editada pela Câmara de Vereadores 

de Palmas, como também, estabeleceu o prazo de 06 meses, para a redução do número 

excessivo de cargos de provimento em comissão na proporção de 50%, à razão de 50% 

para cargos de provimento efetivo. 

Analisando a peça recursal, entendo não ter pertinência a pretensão nela 

veiculada, não sendo apta a ensejar o almejado efeito suspensivo. Explico!  

Dada a percuciência com que tratou a questão, peço venia para 

reproduzir parcialmente o decisum combatido, adotando-o aqui também como razões 

de decidir: 

(...) A irresignação do Ministério Público se pauta na omissão legislativa 
acerca da especificação, clara e efetiva, das atribuições dos cargos 
criados, para fins de enquadramento ao princípio da livre nomeação e 
exoneração, disposto no art. 37, inciso II, da Carta Magna.  

De fato, pela leitura da referida Resolução, nota-se que a descrição das 
atribuições dos respectivos cargos em muito se assemelha a funções a 
serem desempenhadas por servidores efetivos.  

                                                                                                                                             
III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o 
caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. 
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Neste contexto, é possível verificar, a priori, a probabilidade de direito 
do autor para fins de concessão do pedido liminar de suspensão da 
eficácia dos arts. 1º, 2º, 3º e seus anexos I, II, III, IV, V e VI, todos da 
Resolução nº 198, de 12 de abril de 2018, até que seja observado o 
enquadramento dos respectivos cargos à exceção à regra geral de 
contratação mediante concurso público, à luz do princípio da legalidade, 
moralidade, impessoalidade, dentre outros previstos na Constituição.  

Vale pontuar que os princípios administrativos constitucionais funcionam 
como pressupostos de validade e eficácia de atos normativos e 
possuem função limitadora no agir do Administrador. 

(...) 

Conforme muito bem pontuado pelo Supremo Tribunal Federal, a 
necessidade de se especificar a atribuição de cada cargo em comissão 
criado pelo Legislativo se justifica para tornar legítima a aplicação da 
medida excepcional prevista no art. 37 da Constituição Federal.  

Isto, pois, a regra de provimento de cargos por concurso público 
somente pode ser excepcionada quando a lei demonstrar que o cargo 
por ela criado exige relação de confiança entre a autoridade competente 
para efetuar a nomeação e o servidor nomeado, e também, quando a 
atividade a ser exercida não for meramente técnica ou burocrática, sob 
pena de ofensa aos princípios administrativos constitucionais. 

(...) 

In casu, considerando o número vultoso de cargos criados pela 
Resolução nº 198/2018, imperiosa a suspensão parcial de seus efeitos 
para se evitar futuras contratações supostamente ilegais pela Câmara 
Municipal de Palmas e, por via de consequência, maiores prejuízo ao 
erário, até porque, na hipótese em tela não há que se falar em 
presunção de legitimidade do ato administrativo diante da omissão 
legislativa acerca das atribuições do cargo comissionado relacionado, 
circunstância esta que, conforme já demonstrado, caracteriza-se a 
ilegalidade do ato normativo, ora combatido nestes autos. Neste passo, 
o perigo de dano é patente.  

No que tange ao segundo pedido liminar formulado pelo Ministério 
Público, qual seja, de redução do número excessivo de cargos de 
provimento em comissão para a proporção de 50%, à razão de 50% 
para cargos de provimento efetivo, passo a tecer os seguintes 
comentários.  

Consoante a dicção constitucional prevista no art. 37, incisos II, a 
investidura em cargo ou emprego público, em regra, depende de 
aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Ainda, conforme a 
Lei Fundamental em seu inciso V, as funções de confiança devem ser 
exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, ao 
passo que os cargos em comissão, podem ser preenchidos tanto por 
servidores de carreira quanto serem providos por pessoas estranhas 
aos quadros da Administração.   

(...)    
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Pela leitura das normas legais acima transcritas, nota-se que o texto 
constitucional não estabeleceu percentual mínimo para provimento de 
cargos em comissão. Contudo, ainda que ausente uma limitação, 
impõe-se observar os princípios constitucionais da razoabilidade e 
proporcionalidade, aos quais regem quaisquer atos administrativos, 
inclusive aqueles que visam à investidura em cargos comissionados.  

(...) 

Com efeito, tem-se que o provimento dos cargos em comissão deve 
observar o princípio da razoabilidade, visando impor limitações à 
discricionariedade administrativa, objetivando coibir atos que 
manifestamente exorbitem os critérios de conveniência e oportunidade.  

No caso em tela, quando da propositura da ação, o Ministério Público 
trouxe informações no sentido de que "Posteriormente, no decorrer das 
investigações efetuadas no presente inquérito Civil Público, após 
análise minuciosa dos documentos encaminhados pela Câmara de 
Palmas, valendo-se dos Ofícios nº 27 e 63/2016/PGCMP, em maio de 
2016, constatou-se a existência de 454 ocupantes de cargos de 
provimento em comissão, dos quais 304 cargos são de Assessores 
Parlamentares, para apenas 50 cargos efetivos, revelando enorme 
desproporção, a saber, 82% (oitenta e dois) por cento de cargos 
comissionados para apenas 18% (dezoito) por cento de cargos efetivos. 
(...) Desta forma, acaso nomeados imediatamente todos os 42 
candidatos eventualmente aprovados no certame em alusão, previsto 
para ser homologado em data de 12 de julho de 2018, conforme 
cronograma constante do EDITAL N° 001/2018, ainda assim, ter-se-ia 
um quantitativo exorbitante de 328 cargos de provimento em comissão, 
para apenas 91 cargos efetivos, representando, em proporção." 

Extrai-se, portanto, fortes indícios de desarrazoabilidade entre a 
quantidade de cargos em comissão providos por servidores de carreira 
e os preenchidos por pessoas estranhas à Administração, 
especialmente quando essas ocupam mais de 80% dos referidos 
cargos.  

Neste passo, é plausível considerar a redução dos servidores 
comissionados, não efetivos, para a proporção de 50%, à luz da 
isonomia e em obediência à regra geral prevista no art. 37 da 
Constituição Federal.  

Vale mencionar que esta proporção já vem sendo aplicada em outras 
esferas da Administração Pública. A exemplo, no âmbito federal, temos 
como paradigma o Decreto nº. 5.497/2005. 

(...) 

Ademais, oportuno registrar que, em caso análogo, o Supremo tribunal 
Federal decidiu que "O número de cargos efetivos (providos e 
vagos) existentes nos quadros do Poder Executivo tocantinense e 
o de cargos de provimento em comissão criados pela Lei n. 
1.950/2008 evidencia a inobservância do princípio da 
proporcionalidade 4. A obrigatoriedade de concurso público, com as 
exceções constitucionais, é instrumento de efetivação dos princípios da 
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igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, 
garantidores do acesso aos cargos públicos aos cidadãos.  A não 
submissão ao concurso público fez-se regra no Estado do 
Tocantins: afronta ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. 
Precedentes. 5. A criação de 28.177 cargos, sendo 79 de natureza 
especial e 28.098 em comissão, não tem respaldo no princípio da 
moralidade administrativa, pressuposto de legitimação e validade 
constitucional dos atos estatais. 6.  A criação de cargos em comissão 
para o exercício de atribuições técnicas e operacionais, que 
dispensam a confiança pessoal da autoridade pública no servidor 
nomeado, contraria o art. 37, inc. V, da Constituição da República . 
Precedentes. (...)." (ADI de nº 4.125, de Relatoria da Ministra Cármen 
Lúcia, julgado em 2011)  

Se não bastasse, em analise aos documentos juntados pelo Ministério 
Público nos autos, é possível observar, também, indícios de que a Casa 
legislativa vem extrapolando o limite prudencial com gastos de pessoal.  

No Relatório de Inspeção publicado pelo Tribunal de Contas do Estado 
do Tocantins, foi verificado que a Câmara Municipal de Palmas no 
exercício financeiro de 2015 teve como despesa total com pessoal o 
percentual de 2,67% da Receita Corrente Líquida, em violação ao 
disposto no art. 169 da Constituição Federal c.c. os arts. 19, 20 e 21, 
parágrafo único, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, pois o 
limite prudencial para despesas como estas deve ser de 1,68% da 
Receita Corrente Liquida.  

Neste passo, a probabilidade de direito resta evidente ante a nítida 
desproporção entre comissionados e servidores efetivos em 
exercício na Casa Legislativa, bem como diante das supostas 
violações às regras orçamentárias, circunstâncias estas 
caracterizadoras, também, do perigo de dano diante dos graves 
prejuízos financeiros recaídos ao erário. (g.n) 

Cumpre registrar, por fim, que as teses sustentadas pela Câmara 
Municipal nas informações prestadas no evento 16, não merecem 
prosperar diante das diversas ilegalidades demonstradas nos autos, as 
quais, inclusive, em casos análogos, já foram objeto de questionamento 
pela Corte Suprema do Poder Judiciário, conforme demonstrado no 
presente decisum.  

Ademais, não há que se falar em risco de irreversibilidade da medida, 
pois caso os requeridos comprovem seus direitos no decorrer do 
processo, a decisão proferida poderá ser revogada a qualquer 
momento. 

Lado outro, em que pese seja sobremaneira restrita a atuação do 

Magistrado para a concessão de liminares contra o Poder Público, também é certo que 

essa regra do contraditório prévio é relativa, podendo ser mitigada em casos pontuais, 
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quando “presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação 

civil pública”4, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça5. 

Com efeito, não vejo por imprescindível o retorno dos autos ao juízo de 

origem para que, observando a prévia oitiva da Fazenda Pública, torne a analisar o 

pedido liminar, porquanto perfeitamente aplicável a teoria da causa madura em sede de 

agravo de instrumento6. 

Assim, possível a este colegiado, a despeito de reconhecer o alegado 

vício, confirmar a liminar, já que a terá apreciado com lastro também na argumentação 

tecida pelo Poder Público, restando suprida a alegada ofensa ao contraditório. 

Portanto, reitero que essa tese não tem, por si só, o condão de forçar a 

suspensão da decisão agravada. 

Em relação à alegação de irreversibilidade da medida a causar lesão à 

ordem pública, registro que esse inconformismo não procede, uma vez que, em caso 

de eventual reforma do decisum cá combatido, a decisão proferida poderá ser 

revogada a qualquer momento. 

Anoto, por oportuno, que a regra que veda a concessão de liminares que 

esgotem o objeto da demanda vem pronunciada na Lei 8.437/92, em seu art. 1º, § 3º. 

Ocorre que essa regra não é absoluta, conforme esclarece Leonardo 

Cunha7 em seu magistério doutrinário que reproduzo a seguir: 

Embora tenha reconhecido a constitucionalidade das restrições e 
vedações à concessão da tutela antecipada contra o Poder Público, o 
STF vem conferindo interpretação restritiva ao referido dispositivo, 
diminuindo seu âmbito de abrangência para negar reclamações 
constitucionais em algumas hipóteses em que lhe parece cabível a 
medida antecipatória, mesmo para determinar o pagamento de soma 
em dinheiro. 

(...). 

Se, concreta e excepcionalmente, estiver demonstrado pela parte 
autora o grave risco de dano, deverá, afastando-se a vedação legal, ser 

                                            
4
 STJ, REsp 1018614/PR. 

5
 Cf. AgRg no Ag 1314453/RS 

6
 Cf. REsp 1215368/ES. 

7
 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

pp. 301 a 306. 
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concedida a medida, em prol da efetividade e da inafastabilidade da 
tutela jurisdicional. Não demonstrada a situação de excepcionalidade, 
impõe-se rejeitar o pedido de concessão de provimento de urgência. 
mercê das prescrições legais que impedem seu deferimento. 

(...). 

Numa análise empírico-jurisprudencial – e, portanto, menos 
estático-legalista e mais dinâmico-pragmática – Eduardo José da 
Fonseca Costa entende que as mencionadas disposições legais não 
estão a impedir a concessão de liminares contra o Poder Público. 
Cuidam, apenas, de enrijecer os pressupostos para o deferimento de 
providências de urgência contra a Fazenda Pública, exigindo um 
periculum in mora extremado (com notório objetivo de evitar em 
assuntos mais sensíveis a vulgarização de liminares). Em outras 
palavras, as liminares, na opinião de Eduardo José da Fonseca Costa, 
podem, em tais casos, ser concedidas, desde que se configure, na 
espécie, uma hipótese excepcional de extremo perigo. Do contrário, não 
deve ser concedida a medida.  

Cumpre perfilhar essa última orientação. Não há 
inconstitucionalidade na vedação. Nas hipóteses previstas em lei, não é 
possível, em princípio, haver a tutela de urgência contra a Fazenda 
Pública. Pode, porém, o juiz, demonstrando fundamentadamente, que a 
hipótese reclama uma regra de exceção, afastar a norma e conceder a 
medida. O certo, e enfim, é que tais restrições reclamam exegese 
restritiva, somente sendo vedada a concessão da tutela de urgência nos 
casos expressamente indicados no dispositivo legal. 

Então, a norma que veda a concessão de liminar com aptidão para 

esgotar o objeto da demanda não é absoluta, de modo que a circunstância da 

possibilidade de esgotamento, por si só, não obsta o deferimento antecipatório. 

E a situação dos autos, a priori, indica uma situação excepcional a 

permitir a relativização da regra em comento, pois não acarretará risco de vulgarização 

desse tipo de liminar e, principalmente, tem o condão de tutelar necessidade patente, 

ensejada pela recalcitrância da Agravante em manter cargos comissionados que não 

se enquadrem às exceções legais à regra geral, dissonando dos princípios que regem 

a administração pública – art. 37 da CF – mormente o da legalidade, moralidade, 

impessoalidade, portanto, de forma ilegal/inconstitucional, consoante firmado na 

decisão agravada e extraído da documentação trazida aos autos pelo Ministério 

Público. 

Ora, não pode a parte Agravante, sob a alegação da necessidade de 

pessoal no serviço público e de presunção de legitimidade do ato administrativo, 

simplesmente lançar mão de uma resolução omissa no que toca às atribuições dos 
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cargos e que permite a contratação de um número excessivo de comissionados (82%), 

em contrapartida a tão somente 18% de concursados em seu quadro, a ensejar perigo 

de dano ao Erário. E nem se diga que a inexistência de limitação legal permite que seja 

feita sem respeitar os princípios da proporcionalidade e da racionalidade. 

Repise-se, outrossim, que a documentação acostada pelo Ministério 

Público demonstra a existência de indícios de que vem sendo extrapolado o limite 

prudencial estipulado pela LRF pela Casa de Leis. 

Logo, entendo preenchidos os requisitos legais para a concessão da 

liminar na origem, não vislumbrando retoques a serem efetuados no decisum. 

Ainda, não vislumbro espaço de incidência da regra da art. 1º, § 3º, da Lei 

8.437/92 na espécie, tampouco impertinência na decisão atacada na parte relativa às 

adequações em seu quadro de pessoal, do que não há que se falar em probabilidade 

do direito. Melhor sorte não socorre à Agravante no que toca ao periculum in mora, 

uma vez que lhe foi ofertado o prazo de seis meses para o cumprimento da medida 

imposta. 

Não tendo sido preenchidos os requisitos legais, INDEFIRO O PLEITO 

LIMINAR suspensivo vindicado, mantendo incólume a decisão vergastada, por seus 

próprios fundamentos, acrescidos dos aqui alinhavados.  

Intime-se a parte Agravada para, no prazo legal, ofertar suas 

contrarrazões, caso queira. 

Após, vista dos autos ao Ministério Público nesta instância para emissão de 

seu parecer. 

Findas providências de mister, volvam-me conclusos os presentes autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. 

Palmas-TO,    16 de julho de 2018. 

Juíza CÉLIA REGINA REGIS 
Relatora em substituição 
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