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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA _____ª 
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

O SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE GOIÁS 
(SINPOL), entidade sindical sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.677.585/0001-04, com sede na Rua José Arantes 
Costa, quadra 105 lote 25 - casa 01 - Cidade Jardim - Goiânia - Goiás, neste ato 
representado por seu Presidente, PAULO SÉRGIO ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, 

casado, agente de polícia, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 1654410 
(SSP/GO), inscrito no CPF/MF sob o n.º 464.385.211-91, com domicilio na sede do 
sindicato, por seus advogados devidamente constituídos [procuração em anexo 
(Doc.1), bem como atos constitutivos do outorgante (Doc.2)], vem, respeitosamente, 
à presença de V. Excelência, com o respeito e o acato de costume, ajuizar a 
presente  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

de COBRANÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

com pedido LIMINAR (inaudita altera pars)  
 

com fundamento na Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985 (mais conhecida como Lei 
da Ação Civil Púbica); subsidiariamente no que couber na Lei n.º 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (mais conhecido como Código de Defesa do Consumidor); na Lei 
n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (conhecida como Código de Processo Civil), e 
demais documentos legais pertinentes à espécie, em desfavor do ESTADO DE 
GOIÁS, pessoa jurídica de direito público, representado em juízo, nos termos do 

art.12, inciso I, do Código de Processo Civil, na pessoa do Procurador-Geral do 
Estado de Goiás, Dr. ALEXANDRE EDUARDO FELIPE TOCANTINS, com 
endereço profissional na Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, n.º 03 - Centro - 
Goiânia - Goiás - CEP: 74.003.010, que deverá ser cientificada da presente 
impetração, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.  

 

"Somos todos escravos da lei, para 
que possamos ser livres." 

Marco Túlio Cícero 
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1. DOS FATOS: 

 

A categoria representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado 
de Goiás (SINPOL), ora Requerente, assim como a Segurança Pública do Estado de 
Goiás, de forma geral, tem sido submetidos a um verdadeiro descaso por parte da 
Administração Pública. Não obstante a carência de efetivo que sobrecarrega os 
servidores, a Administração não tem cumprido nem mesmo direitos garantias 
constitucionais mínimos.  

Tanto a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso X; bem como a 
Constituição do Estado de Goiás, em seu artigo 92, inciso XI; e ainda a Lei Estadual 
n.º 14.698, de 19 de janeiro de 2004; são uníssonos em assegurar revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, à remuneração dos 
servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 da Constituição da 
República. Contudo, a referida revisão geral anual ainda que seja uma garantia 
constitucional, têm eficácia limitada, a depender de lei específica, de iniciativa 
privativa do Chefe do Executivo, que não raramente tem de maneira impune, 
negligenciado tal revisão.  

Depois de cinco anos sem nenhum tipo de revisão geral anual (2005-
2010); o reajuste geral anual de 2011 e 2012, ter sido parcelado em quatro parcelas 
anuais (Lei Estadual n.º 17.597, de 26 de abril de 2012); o reajuste geral anual de 
2013 ter sido parcelado em três parcelas anuais (Lei Estadual n.º 18.172, de 25 de 
setembro de 2013); e após longa e exaustiva greve puxada pelo Sindicato, ora 
Requerente, em 2014,  foram publicadas no dia 08 de abril de 2014, as Leis 
Estaduais n.º 18.4192014, 18.420/2014 e 14.421/2014, que regulamentaram a 
revisão geral anual, de maio de 2015 a maio de 2017, da categoria representada 
pelo ora Requerente.      

As leis estaduais supracitadas, conforme disposição de seu art.1º, 
estabeleciam da seguinte forma o reajuste geral anual: 

 

 18,50% (dezoito inteiros e cinquenta centésimos por cento), em 

novembro de 2014; 

 12,33% (doze inteiros e trinta e três centésimos por cento), em 

novembro de 2015; 

 12,33% (doze inteiros e trinta e três centésimos por cento), em 

novembro de 2016; 

 12,33% (doze inteiros e trinta e três centésimos por cento), em 
novembro de 2017. 

 

Em novembro de 2014, ano eleitoral, o Governador Marconi Perillo, 
então candidato à reeleição, cumpriu com a referida obrigação de fazer estabelecida 
nas supracitadas leis, e efetivamente pagou a revisão salarial da categoria 
representada pelo ora Requerente.  

Porém, passada as eleições, e tendo sido eleito para seu quarto 

mandato, o Governador no mês de novembro de 2015, mais precisamente, no dia 23 
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de novembro de 2015, para a surpresa e tristeza do funcionalismo público, 

encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, através do ofício 

mensagem n.º 134/2015, o Projeto de Lei n.º 2015003946, que altera as Leis n.º 

18.419, de 08 de abril de 2014; 18.420, de 08 de abril de 2014; 18.421, de 08 de 

abril de 2014; 18.464, de 13 de maio de 2014; 18.474, de 19 de maio de 2014; 

18.475, de 19 de maio de 2014; 18.476, de 19 de maio de 2014; 18.530, de 16 de 

junho de 2014; 18.562, de 30 de junho de 2014; 18.568, de 30 de junho de 2014; 

18.572, de 30 de junho de 2014; e 18.598, de 02 de julho de 2014, conforme cópia 

em anexo (Doc.3). O objetivo do malfadado PL é adiar o pagamento da segunda 

parcela da reposição salarial dos servidores públicos do estado, em mais um ano.  

Ressalta-se que somente em 03 de dezembro de 2015, o referido 
projeto de lei, que dentre outras altera as Leis Estaduais n.º 18.419/2014, 
18.420/2014, e 14.421/2014, que se referem à categoria representada pelo 
Requerente, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, não 
tendo sido sancionado até a presente data. Ou seja, a alteração legislativa, embora 
ainda nem tenha sido sancionada e publicada, só foi aprovada após vencimento da 
obrigação legal, já vencida a parcela de 12,33% prevista em lei, que estava prevista 
para novembro de 2015.  

Salta aos olhos, por certo, o desrespeito ao requisito da anualidade, já 
que na data em que foi aprovado referido projeto de lei que alterou as datas da 
revisão geral anual de remuneração, os servidores, in casu a categoria representada 

pelo Requerente, já havia possuído direito adquirido da parcela de novembro de 
2015.  

A alteração sorrateira de uma lei que prevê o direito constitucional de 
proteção do salário do funcionalismo público, da corrosão inflacionária, gera além de 
uma grande insegurança jurídica, um desmoralizante descrédito ao Estado.  

Desta forma, estando presentes os requisitos de formalidade e 
generalidade inerentes a revisão anual da remuneração dos servidores públicos, o 
Requerente pleiteia a aplicação das leis criadas e aprovadas em 2014, que 
dispuseram sobre a revisão anual da remuneração de 2014 até 2017.     

Assim, absolutamente inconformado com o verdadeiro descaso e 
pelo claro uso discricionário de poder, onde o Governador do Estado edita leis 
que são aprovadas pela assembleia legislativa de forma absolutamente 
aviltante ao exercício da profissão da categoria representada pelo Requerente 
é que não se viu outra alternativa que não a presente ação. Onde o Requerente 
busca a tutela jurisdicional para a execução de um direito constitucional, qual 
seja, a revisão geral anual da remuneração do funcionalismo público, para 
impor ao Estado de Goiás, ora Requerido, a obrigação de arcar com o reajuste 
de 12,33%, previsto no inciso II, do artigo 2º, das Leis Estaduais n.º 
18.419/2014, 18.420/2014, e 14.421/2014. 

 

2. DO DIREITO: 

 

2.1 DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA: 
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Conforme teor do art. 1º da Lei n.º 7.347/1985, a ação civil pública é 
via apta a deduzir pretensões decorrentes de responsabilidade por danos morais 
e patrimoniais, causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, por infração de ordem 
econômica e da economia popular, à ordem urbanística e, em geral, a qualquer 
outro interesse difuso e coletivo. 

Segundo o Ministro Teori Albino Zavascki, em obra de sua autoria, 
com o título “Processo Coletivo - Tutela de Direitos Coletivos e Tutela Coletiva de 
Direitos”, publicado pela Editora Revista dos Tribunais, visto isoladamente, o 
art.1º da Lei da Ação Civil Pública, poderia conduzir à suposição de que a ação 
civil pública tem finalidade puramente reparatória, ou seja, seria destinado 
unicamente a obter condenação de ressarcimento de danos já causados. 
Todavia, no art. 3º, prevê-se a possibilidade de obter, também, provimentos que 
imponham prestações de fazer ou não fazer. E, no seu art. 4º, a Lei prevê a 
possibilidade de “ser ajuizada a ação cautelar (...) objetivando, inclusive, evitar 
danos (...)” aos bem jurídicos por ela tutelados. 

Bem se vê à luz desses dispositivos, que a ação civil pública é 
instrumento com múltipla aptidão, o que a torna meio eficiente para conferir 
integral tutela aos direitos transindividuais: tutela preventiva e reparatória, para 
obter prestações de natureza pecuniária (indenizações em dinheiro) ou pessoal 
(de cumprir obrigações de fazer ou de não fazer), o que comporta todo o leque de 
provimentos jurisdicionais: condenatórios, constitutivos, inibitórios, executivos, 
mandamentais e meramente declaratórios.  

Ademais, a ela se aplicam, subsidiariamente, as disposições do 
Código de Processo Civil (art.19), e, portanto, os significativos avanços nesse 
incorporados com as reformas havidas a partir de 1994. O regime de antecipação 
de tutela, com a sua variada e rica potencialidade (CPC, art. 273), e o da 
prestação específica de obrigação de entregar qualquer coisa (CPC, art. 461-A) 
são apenas dois exemplos de hipóteses de aplicação subsidiária, à ação civil 
pública, de preceitos do Código de Processo Civil. A ela se aplicam, também (art. 
21 da Lei 7.347/85), os dispositivos processuais previstos nos arts. 81 a 104 do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Dentre todos, pela sua 
especialidade e adequação a certos direitos transindividuais, notadamente ao da 
preservação do meio ambiente, é relevante o art. 84 (atualmente reproduzido no 
art. 461 do CPC), segundo qual “na ação que tenha por objeto o cumprimento da 
obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático 
equivalente ao adimplemento”. Nesse particular, o art.11 da Lei 7.347/85 já 
trouxera dispositivos de largo alcanço, inovador do regime processual vigente à 
época da sua edição, permitindo tutela jurisdicional mandamental, inclusive 
inibitória, a ser garantida com aplicações de astreintes, de acordo com a 

circunstância do caso. Atualmente, o potencial de eficácia da ação civil pública em 
casos de cumprimento do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 
8.078/90), seja pelo art. 461 do CPC, que, conforme reiterado, lhe são aplicáveis 
subsidiariamente (Lei 7.347/85, arts.19 e 21). Enaltece-se, sobretudo, a 
viabilidade da ação civil pública inibitória, cuja função preventiva a coloca entre os 
mais importantes instrumentos de tutela jurisdicional de direitos transindividuais. 
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O Ministro Teori Albino Zavascki, em sua obra “Antecipação de 
Tutela”, adverte que: 

 

Não se pode confundir ação cautelar, destinada a obter provimento de natureza 
cautelar, com ação preventiva, destinada a obter tutela específica para evitar a 
lesão ao direito material. A propósito, já tivemos oportunidade de anotar, alhures, 
o seguinte: “É comum afirmar-se que a tutela cautelar, e, por certo, também a 
antecipatória, é espécie de tutela preventiva, cuja matriz constitucional estaria no 
inciso XXXV do art. 5º da Carta, que assegura proteção jurisdicional não apenas 
em caso de lesão, mas também em caso de ameaça a direito. Esta, porém, não é 
justificado suficiente, até porque, no regime constitucional anterior, a cláusula que 
garantia a inafastabilidade de acesso ao Judiciário não continha referência à 
hipótese de ameaça (art. 153, §4º, da Constituição de 1969) e nem por isso se 
poderia duvidar da legitimidade constitucional da tutela cautelar. Com efeito, a 
tutela preventiva assegurada pela Constituição é tutela definitiva (isto é, formada à 
base de cognição exauriente e apta a produzir coisa julgada material, ou seja, 
semelhante à tutela conferida para o caso de direito já lesado) e não provisória, 
como é a tutela cautelar e antecipatória. Diferentemente desses, a tutela 
preventiva, como enfatizou Barbosa Moreira, ‘visa proteger de maneira direta a 
situação material em si, razão por que a providencia judicial descansará no prévio 
acertamento (lato sensu) e jamais assumirá feição de provisoriedade, nem 
podendo qualificar-se de instrumental senão no sentido genérico em que o é todo 
processo, mas apresentando em qualquer caso caráter definitivo - ou, se 
quisermos usar uma linguagem tipicamente carneluttiana, satisfativo’”. 

(ZAVASCKI, Teori Albino, Antecipação de tutela, p.60) 

 

Com a inserção do princípio da eficiência no corpo do texto 
constitucional como princípio da Administração Pública passou a ser legítima a 
realização do controle de constitucionalidade de qualquer manifestação da 
Administração que, de acordo com as condições disponíveis, se revele ineficiente. 

Assim, havendo a necessidade de tutela jurisdicional, para a 
execução de um direito constitucional, qual seja, a revisão geral anual da 
remuneração do funcionalismo público, para impor ao Estado de Goiás, ora 
Requerido, a obrigação de arcar com o reajuste de 12,33%, previsto no 
inciso II, do artigo 2º, das Leis Estaduais n.º 18.419/2014, 18.420/2014, e 
14.421/2014, mostra-se perfeitamente cabível a presente ação civil pública 
para a tutela que se pleiteia.  

 

2.2 DA LEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE: 

 

A Constituição Federal, no inciso III, do artigo 8º, assegura aos 
sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 
inclusive em questões judiciais ou administrativas. 

Na mesma linha, a Carta Magna, no parágrafo 1º do artigo 129, 
assevera que a legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas 
neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o 
disposto nesta Constituição e na Lei.  
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Reforçando tal entendimento, a Lei n.º 7.347/1985, em seu o artigo 
5º, inciso V, que elenca a figura da associação como legítima para esta finalidade, 
desde que esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; e 
inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e 
social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre 
concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou rel igiosos ou ao 
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

Vale destacar que a jurisprudência é pacífica quanto ao 
reconhecimento da legitimidade extraordinária da entidade sindical para, como 
substituto processual e independentemente de autorização dos integrantes, 
propor ação civil pública para a defesa dos interesses da categoria que 
representa. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás: 

 

AÇÃO COLETIVA INOMINADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO 
CÍVEL. INTEMPESTIVA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. 
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. 
QUANTIFICAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 13º (DÉCIMO 
TERCEIRO) SALÁRIO. RECEBIDO NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. 
REAJUSTE SALARIAL POSTERIOR. DIFERENÇA DEVIDA. 1. Não preenchendo 
o pressuposto de admissibilidade, consistente na tempestividade do recurso, a 
apelação não merece ser conhecida. 2. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu 
que o artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal assegura ampla legitimidade 
ativa ad causam aos sindicatos como substitutos processuais das categorias que 
representam na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais de seus 
integrantes. 3. Segundo jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 
admite-se o pedido genérico, nos termos dos incisos I a III do artigo 286 do Código 
de Processo Civil, desde que, bem delineado o an debeatur, não se tenha como 
precisar o quantum debeatur no momento da propositura da ação ou no seu curso, 
impondo a sujeição da sentença ilíquida ao processo de liquidação, revestindo-a 
de executoriedade. 4. O décimo terceiro salário deve ser calculado sempre em 
1/12 avos, por mês de efetivo exercício, do vencimento mais as vantagens 
pessoais, devido em dezembro do ano correspondente. 5. O pagamento da 
gratificação no mês do natalício do servidor não viola norma constitucional, 
todavia, quando ocorrer aumento da remuneração após o mês do aniversário do 
servidor é devida pela Administração Pública essa diferença, no mês de dezembro 
do ano a que se referir. APELO NÃO CONHECIDO. REMESSA OFICIAL 
CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. 

(TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDICAO 273710-38.2006.8.09.0162, Rel. DES. 
FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6A CAMARA CIVEL, julgado em 22/11/2011, DJe 56 
de 23/01/2012) 

 

É, igualmente, a posição do Superior Tribunal de Justiça, conforme 
se constata com a leitura dos julgados a seguir: 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO 
CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO. SINDICATO. 
LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ACÓRDÃO 
EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 
SÚMULA 168/STJ. 1. Segundo a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal 
de Justiça, o Sindicato tem legitimidade para defender em juízo os direitos da 
categoria mediante substituição processual, seja em ação ordinária, seja em 
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demandas coletivas. 2. "Não cabem embargos de divergência, quando a 
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" 
(Súmula 168/STJ). 3. Agravo regimental improvido. 

(AgRg nos EREsp 488.911/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 06/12/2011) 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. SUBSTITUTO 
PROCESSUAL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES DA CORTE 
ESPECIAL E DO STF.  

I - Este eg. Tribunal, por meio da jurisprudência da Corte Especial, já 
consolidou o entendimento no sentido de que a legitimidade extraordinária 
conferida pela Constituição da República aos Sindicatos, para defesa em 
juízo ou fora dele dos direitos e interesses coletivos ou individuais, 
independentemente de autorização expressa do associado, se estende à 
liquidação ou execução da decisão judicial, hipótese em que deverá 
particularizara situação jurídica de cada qual dos substituídos (EREsp nº 
941.108/RS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe de 08/02/2010).  

II - Entendimento também emanado pelo eg. Supremo Tribunal Federal: RE 
n.s 193.503/SP e 210.029/RS.  

III - Embargos de divergência improvidos. 

(STJ - EREsp: 1103434 RS 2009/0168356-7, Relator: MIN. FRANCISCO 
FALCÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de 
Publicação: DJe 29/08/2011) 

 

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás (SINPOL), ora 
Requerente, é entidade sindical, fundada em 11 de julho de 1998, e representa 
todos os servidores da Polícia Civil do Estado de Goiás. 

Com mais de dezesseis anos de existência, o SINPOL é a entidade 
máxima de representação sindical dos servidores da Polícia Civil do Estado de 
Goiás, conforme previsto em seu Estatuto: 

 

 Art. 1° Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás – SINPOL e/ou SINPOL-GO, 
entidade sindical de primeiro grau, fundado em 11 de julho de 1998, devidamente 
cadastrado no CNPJ sob o n.º 02.677.585/0001-04, tendo ainda finalidades cultural, 
esportiva, assistencial e representativa dos servidores da Polícia Civil do Estado de 
Goiás, será regido pelas normas legais vigentes, por este Estatuto e por seu 
Regimento Interno e atos de sua Diretoria, tendo como base territorial o Estado de 
Goiás.  

 

Assim, sendo o SINPOL entidade máxima de representação dos 
Servidores da Polícia Civil no Estado de Goiás, e estando toda a categoria 
atingida pelos efeitos da conduta aqui combatida, não resta dúvida a 
respeito de sua legitimidade para propositura da presente Ação Civil 
Pública. 

 

2.3 DA PROVIDÊNCIA LIMINAR: 

 

http://www.brunopena.adv.br/
mailto:contato@brunopena.adv.br


BRUNO PENA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

Rua 1, n.º 928 - Ed. Wall Street - Setor Oeste - Goiânia - Goiás - CEP.: 74.115-040  

Fone/Fax: (62)3095 4595   -   www.brunopena.adv.br   -   contato@brunopena.adv.br  Página 8 
 

A Lei n.º 7.347/1985 prevê expressamente no seu art. 12 a 
possibilidade de concessão de liminar com ou sem justificação prévia para evitar 
dano irreparável ou de difícil reparação, presentes, claro, os requisitos do fumus boni 
iuris e do periculum in mora.  

Para concessão da providência liminar é necessária a presença do 
fumus boni iuris (fumaça do bom direito) caracterizado pela relevância dos 
fundamentos da demanda e do periculum in mora (perigo da demora), 
consubstanciado pelo justo receio de ineficácia do provimento final, os quais se 
encontram presentes e perfeitamente caracterizados ante a exposição dos fatos 
trazidos à colação. 

 

2.3.1 Do Fumus Boni Iuris: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fumus bonis iuris, trata-se da exigência dos sinais do bom direito a 

tutelar a pretensão do Requerente. 

Em vários momentos, o texto constitucional resguarda uma das mais 
respeitáveis garantias que o ordenamento jurídico oferece aos cidadãos, 
denominado de Princípio da Segurança Jurídica, que se apresenta como um dos 
pilares do Estado Democrático de Direito, representando a mais básica das 
obrigações do ente coletivo, garantindo a estabilidade nas relações jurídicas.  

O eminente Ministro do STF, Ricardo Lewandowski, ao prefaciar o livro 
“Garantias Constitucionais e Segurança Jurídica”, de autoria do ilustre Dr. Marcus 
Vinicius Furtado Coêlho, defende o seguinte: 

 

No ápice da hierarquia axiológica de todas as constituições figuram alguns princípios, 
explícitos ou implícitos, identificados pelo festejado jurista alemão Otto Bachoff como 
preceitos de caráter pré-estatal, supralegal ou pré-positivo, que servem de 
paradigmas às demais normas constitucionais, que não podem afrontá-los sob pena 
de nulidade.  

Dentre tais princípios sobressai o valor “segurança”, que alicerça a gênese da própria 
sociedade. Com efeito, pelo menos desde meados do século XVII, a partir da edição 
do Leviatã, de Thomas Hobbes, incorporou-se à Teoria Política a ideia de que, sem 
segurança, não pode existir vida social organizada, passando a constituir um dos 
pilares sobre os quais se assenta o pacto fundante do Estado, inclusive para legitimar 
o exercício da autoridade.  

"As garantias constitucionais 
processuais, materiais e 
institucionais, mesmo quando 
dirigidas à proteção de um cidadão, 
guarnecem o Estado de Direito e 
protegem o sistema jurídico como 
um todo. A segurança jurídica é 
uma garantia essencial para a 
estabilidade das relações sociais e 
para a proteção da boa fé". 

Marcus Vinicius Furtado Coêlho 

Presidente do Conselho Federal da 
OAB 
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Em nosso texto constitucional, esse valor encontra abrigo em locus privilegiado. De 
fato, dentre as cláusulas pétreas listadas no artigo 60, §4º, da Carta Magna sobressai 
a especial proteção que o constituinte originário conferiu aos direitos e garantias 
individuais, em cujo cerne encontram-se o direito à vida e à segurança, 
expressamente mencionados no caput do art.5º, sem os quais sequer se pode cogitar 
do exercício dos demais.  

E por segurança, à evidência, deve-se compreender não apenas a segurança física 
do cidadão, mas também a segurança jurídica, com destaque para a segurança 
político-institucional. 

Ainda que a segurança jurídica não encontre menção expressa na Constituição 
Federal, trata-se de um valor indissociável da concepção de Estado de Direito, 
“já que do contrário” – como adverte de Ingo Wolfgang Sarlet – “também o 
‘governo de leis’ (até pelo fato de serem expressão da vontade política de um 
grupo) poderá resultar em despotismo e toda sorte de iniquidades” .  

[grifo e negrito não originais] 

 

Logo percebe-se que a Segurança Jurídica é um dos pilares de 
qualquer Estado Democrático de Direito. 

O art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, estabelece que “a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Isso porque 
as normas legais existem para conferir à sociedade previsibilidade quanto à conduta 
que deve ser seguida pelos indivíduos, garantindo estabilidade e confiança nas 
relações jurídicas. 

Para tanto, os atos administrativos devem estar pautados nos 
princípios expressos no art. 37 da Constituição, que prescreve que a Administração 
Pública Direta e Indireta deverá observar o princípio da legalidade, devendo fazer 
somente o que a lei permitir.  

Isso se deve porque a vontade da Administração Pública é a que 
decorre da lei, ou seja, é a submissão do Estado à lei, sendo que suas atividades 
serão desenvolvidas em conformidade aos preceitos legais preestabelecidos, além 
de observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da 
eficiência.  

O princípio da legalidade, especialmente, é uma das principais 
garantias de direitos individuais, que remete ao fato de que a Administração Pública 
só pode fazer aquilo que a lei permite, ou seja, só pode ser exercido em 
conformidade com o que é apontado na lei, ganhando relevância na proteção ao 
cidadão de vários abusos emanados de agentes do poder público. Diante do 
exposto, Meirelles (2000, p. 82) defende que: 

 

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração 
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 
fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim”. 

 

Deste modo, este princípio, além de passar segurança jurídica ao 
indivíduo, limita o poder do Estado. 
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Enquanto no ato vinculado, a lei cerca todas as questões que 
circundam o tema e o administrador nada decide, apenas aplicando o comando legal 
ao caso concreto; no discricionário, permite-se que a Administração decida sobre o 
momento de sua realização, ou em face de quais circunstâncias concretas deva ele 
ser efetivado. Conclui-se, desta forma, que a Administração deve pautar os seus 
atos na lei, sejam estes vinculados ou discricionários. 

Neste sentido, o comando emanado do art. 37, incisos X e XI da 
Constituição Federal, assevera a obrigação de revisão geral e a irredutibilidade 
dos vencimentos e subsídios dos ocupantes de cargos e empregos públicos, 
objetivando a necessária manutenção do poder aquisitivo da remuneração, 
prejudicado pelos efeitos da inflação. Não se trata, portanto, de acréscimo 
salarial, mas sim de manutenção do valor da remuneração ao longo do tempo. 

Em cumprimento a essa disposição, o Estado de Goiás, ora Requerido, 
instituiu as Leis n.º 18.419/2014, 18.420/2014, e 18.421/2014, que reajusta os 
subsídios dos cargos integrantes das carreiras que especifica. Foi fixado reajuste 
salarial para o mês de novembro de 2014, em 18,50%; para novembro de 2015, em 
12,33%; para novembro de 2016, em 12,33%; e para novembro de 2017, 12,33%.  

No entanto, o Requerido a fim de se eximir da obrigação de reajustar 
os vencimentos dos servidores estaduais, apresentou o Projeto de Lei supracitado, 
com o objetivo de postergar o reajuste acordado e positivado em lei, em mais doze 
meses, desconstituindo assim um ato jurídico perfeito (Leis n.º 18.419/2014, 
18.420/2014, e 18.421/2014), que gera direito adquirido aos servidores, pois não se 
pode alegar a invalidade do ato jurídico se advier lei nova mais rigorosa alterando 
dispositivos que se referem à forma do ato. 

O ato jurídico perfeito, em outras palavras, consagra o princípio 
da segurança jurídica justamente para preservar as situações devidamente 
constituídas na vigência da lei anterior, porque a lei nova só projeta seus 
efeitos para o futuro, como regra. 

As disposições contidas nas leis estaduais, que o Requerido busca 
modificar, se constitui em ato jurídico perfeito, que é aquele que sob o regime da lei, 
se tornou apto para produzir os seus efeitos pela verificação de todos os requisitos 
indispensáveis à sua eficácia. É perfeito, ainda que possa estar sujeito a termo ou 
condição. 

Portanto, em prestígio ao Princípio da Segurança Jurídica e em 
defesa ao Direito Adquirido, e demonstrada a plausibilidade do Direito, e por 
sua vez o fumus boni iuris necessário para a composição da fundamentação 
exigida para concessão da medida liminar, a fim de garantir o reajuste salarial 
acordado e positivado em Lei, é medida que se impõe.    

 

2.3.2 Do Periculum in Mora: 

 

Não resta dúvida sobre o perigo da demora da tutela jurisdicional no 
presente caso, uma vez que se trata da defesa de reajuste salarial que possui 
caráter alimentar.  
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Importante ressaltar que a categoria representada pelo Requerente 
está sendo preterida em um reajuste salarial, mesmo após de cinco anos sem 
nenhum tipo de revisão geral anual (2005-2010); o reajuste geral anual de 2011 e 
2012, ter sido parcelado em quatro parcelas anuais (Lei Estadual n.º 17.597, de 26 
de abril de 2012); o reajuste geral anual de 2013 ter sido parcelado em três parcelas 
anuais (Lei Estadual n.º 18.172, de 25 de setembro de 2013); e após longa e 
exaustiva greve puxada pelo Sindicato, ora Requerente, em 2014,  que levou à 
publicação no dia 08 de abril de 2014, as Leis Estaduais n.º 18.4192014, 
18.420/2014 e 14.421/2014, que regulamentaram a revisão geral anual, de maio de 
2015 a maio de 2017, da categoria representada pelo ora Requerente.  

A categoria representada pelo Requerente já contava com esse 
reajuste de 12,33% para o mês de novembro desse ano, tendo sido surpreendida 
por uma atitude inesperada do Governador do Estado de Goiás.  

Cada dia sem o justo, necessário e devido reajuste, previsto em Lei, no 
já parco salário dos agentes da segurança pública do Estado de Goiás, que 
diuturnamente arriscam suas vidas na defesa de nossa segurança, representa um 
prejuízo, material e moral, irreparável.      

Este respeitável Juízo não pode permitir que o Chefe do Executivo 
Estadual brinque com o salário e o sustento de milhares de trabalhadores e 
trabalhadoras, que vivem em uma constante insegurança jurídica, diante dos 
mandos e desmandos do Senhor Governador do Estado.  

Ademais, importante salientar, que esta nefasta artimanha, poderá 
levar a uma greve geral dos servidores da Segurança Pública do Estado de Goiás, o 
que trará prejuízos incalculáveis, também à toda sociedade goiana.  

Assim, configurado o fumus boni iuris (plausibilidade do direito) e 
o periculum in mora (perigo da demora), imperioso se faz a concessão da 
medida liminar, para que seja assegurado o pleito do Requerente, com a 
concessão liminar da tutela jurisdicional, para garantir o Direito Adquirido da 
categoria representada pelo Requerente, em homenagem ao Princípio da 
Segurança Jurídica, a fim de garantir o reajuste salarial acordado e positivado 
em Lei.  

 

2.4 DO MÉRITO: 

 

Como já citado no prefácio desta petição, dizia o lendário tribuno 
romano, Marco Túlio Cícero, que devemos ser escravos da Lei para viver em 
liberdade. 

Neste sentido, cabe questionar, se o Governador do Estado de Goiás, 
não cumpre as suas próprias lei, com que moral irá exigir que os demais a cumpra. 

Tanto a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso X; bem como a 
Constituição do Estado de Goiás, em seu artigo 92, inciso XI; e ainda a Lei Estadual 
n.º 14.698, de 19 de janeiro de 2004; são uníssonos em assegurar revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, à remuneração dos 
servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 da Constituição da 
República. Contudo, a referida revisão geral anual ainda que seja uma garantia 
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constitucional, têm eficácia limitada, a depender de lei específica, de iniciativa 
privativa do Chefe do Executivo, que não raramente tem de maneira impune, 
negligenciado tal revisão.  

Depois de cinco anos sem nenhum tipo de revisão geral anual (2005-
2010); o reajuste geral anual de 2011 e 2012, ter sido parcelado em quatro parcelas 
anuais (Lei Estadual n.º 17.597, de 26 de abril de 2012); o reajuste geral anual de 
2013 ter sido parcelado em três parcelas anuais (Lei Estadual n.º 18.172, de 25 de 
setembro de 2013); e após longa e exaustiva greve puxada pelo Sindicato, ora 
Requerente, em 2014,  foram publicadas no dia 08 de abril de 2014, as Leis 
Estaduais n.º 18.4192014, 18.420/2014 e 14.421/2014, que regulamentaram a 
revisão geral anual, de maio de 2015 a maio de 2017, da categoria representada 
pelo ora Requerente.      

As leis estaduais supracitadas, conforme disposição de seu art.1º, 
estabeleciam da seguinte forma o reajuste geral anual: 

 

 18,50% (dezoito inteiros e cinquenta centésimos por cento), em 

novembro de 2014; 

 12,33% (doze inteiros e trinta e três centésimos por cento), em 

novembro de 2015; 

 12,33% (doze inteiros e trinta e três centésimos por cento), em 

novembro de 2016; 

 12,33% (doze inteiros e trinta e três centésimos por cento), em 
novembro de 2017. 

 

Em novembro de 2014, ano eleitoral, o Governador Marconi Perillo, 
então candidato à reeleição, cumpriu com a referida obrigação de fazer estabelecida 
nas supracitadas leis, e efetivamente pagou a revisão salarial da categoria 
representada pelo ora Requerente.  

Porém, passada as eleições, e tendo sido eleito para seu quarto 

mandato, o Governador no mês de novembro de 2015, mais precisamente, no dia 23 

de novembro de 2015, para a surpresa e tristeza do funcionalismo público, 

encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, através do ofício 

mensagem n.º 134/2015, o Projeto de Lei n.º 2015003946, que altera as Leis n.º 

18.419, de 08 de abril de 2014; 18.420, de 08 de abril de 2014; 18.421, de 08 de 

abril de 2014; 18.464, de 13 de maio de 2014; 18.474, de 19 de maio de 2014; 

18.475, de 19 de maio de 2014; 18.476, de 19 de maio de 2014; 18.530, de 16 de 

junho de 2014; 18.562, de 30 de junho de 2014; 18.568, de 30 de junho de 2014; 

18.572, de 30 de junho de 2014; e 18.598, de 02 de julho de 2014. O objetivo do 

malfadado PL é adiar o pagamento da segunda parcela da reposição salarial dos 

servidores públicos do estado, em mais um ano.  

Ressalta-se que somente em 03 de dezembro de 2015, o referido 
projeto de lei, que dentre outras altera as Leis Estaduais n.º 18.419/2014, 
18.420/2014, e 14.421/2014, que se referem à categoria representada pelo 
Requerente, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, não 
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tendo sido sancionado até a presente data. Ou seja, a alteração legislativa, embora 
ainda nem tenha sido sancionada e publicada, só foi aprovada após vencimento da 
obrigação legal, já vencida a parcela de 12,33% prevista em lei, que estava prevista 
para novembro de 2015.  

Em razão disso, não se pode admitir que o Requerido confronte todo 
ordenamento jurídico para se esquivar da responsabilidade constitucional de 

preservar o valor dos vencimentos e o poder aquisitivo do servidor.  

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assente no sentido de 
que a preservação salarial dos servidores públicos decorre do princípio da 

irredutibilidade salarial, devendo o poder executivo adotar medidas que garantam a 
manutenção do valor remuneratório dos seus servidores, que trabalham para manter 
a máquina pública em perfeito funcionamento.  

Vejamos o entendimento esposado nas ementas abaixo:   

 

A questão referente ao orçamento não repercute na espécie. Não se faz em jogo plus 
remuneratório, mas a simples reposição do poder aquisitivo de parcela alimentar. 
Ora, a predominar a necessidade de contar-se com previsão orçamentária, ter-se-ia 
como inadequado, por exemplo, o outrora gatilho salarial, porquanto impossível, de 
início, mensurar a inflação exata do período. As formas de diminuição da despesa 
estão previstas na CF. Depois, tenha-se presente consubstanciar a Carta da 
República um grande todo. Há de levar-se em conta sempre a interpretação 
sistemática, buscando-se, assim, alcance do preceito constitucional, pertinente à 
hipótese, que não revele verdadeiro paradoxo, ou seja, o menosprezo à garantia 
constitucional. Esta socorre ao agravado, no que prevista a irredutibilidade dos 
vencimentos. Destarte, mesmo que se pudesse considerar como fato notório o 
extravasamento do limite constitucional referente aos gastos como o pessoal, o 
caminho para a adequação não seria deixar de pagar os vencimentos, mas 
adotar medidas que viessem a colocar as despesas no patamar imposto, entre 
as quais a alusiva à ausência de aumentos e, também, o não preenchimento de 
cargos vagos em razão de aposentadoria. (ARE 644.940-AgR, voto do rel. 
min. Marco Aurélio, julgamento em 3-9-2013, Primeira Turma, DJE de 12-2-2014.) 

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL 
DO ESTADO EM RAZÃO DE OMISSÃO LEGISLATIVA. DESCUMPRIMENTO DO 
INC. X DO ART. 37 DA CF. LESÃO, DANO MORAL E NEXO CAUSAL 
COMPROVADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Os recorrentes, servidores públicos federais, 
pleiteiam indenização por danos morais, que, segundo alegam, teriam sido causados 
por omissão do chefe do Poder Executivo em enviar proposta de lei para reajuste de 
remuneração, na forma do disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal. 
Aduzem que, em ação direta de constitucionalidade julgada procedente pela corte 
suprema em 25.04.2001, ficou assentada a mora do governo, desde junho de 1999, 
no encaminhamento do projeto, o que somente ocorreu em 05.09.2001. Revelam que 
os trinta e nove meses em que ficaram sem correção em seus vencimentos geraram-
lhes sentimento de dor, revolta, vergonha, impotência em razão de "menosprezo aos 
seus direitos por aqueles que têm obrigação" de agir conforme o direito. Sustentam 
que a omissão estatal, ao causar a diminuição do poder aquisitivo dos servidores 
públicos, atingiu-os na sua dignidade. II - A doutrina é praticamente unânime em 
admitir a responsabilidade do Estado por ato legislativo, na medida em que o citado 
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal não exclui nenhum dos três poderes da 
obrigação de reparar o dano causado por seus agentes públicos. III - O artigo 37, 
inciso X, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19/98, contemplou o princípio da irredutibilidade remuneratória ao garantir 
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expressamente aos servidores públicos revisão geral anual de sua 
remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices. IV - O 
comando dirigido ao chefe do Poder Executivo não depende de regulamentação, uma 
vez que o processo legislativo é previsto no artigo 61 da CF. V - Na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por omissão ADI 2061-7-DF, proposta em 15.09.1999 e julgada 
em 25.04.2001, a corte constitucional reconheceu a mora do Presidente da República 
em enviar ao Congresso o projeto de lei respectivo. VI - A Súmula 339 do STF, a qual 
dispõe que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 
vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, não é hábil a elidir 
o direito desses funcionários à indenização, à vista de que não se trata propriamente 
de concessão de aumento, mas sim de ressarcimento em razão da ausência do 
reajuste. VII - A vista da decisão do STF que julgou inconstitucional a omissão do 
Presidente da República, promulgou-se a Lei nº 10.331, em 18.12.2001, a qual fixou 
o índice geral das remunerações e subsídios dos servidores públicos federais em 3,5 
% (três e meio por cento). Posteriormente, a Lei nº 10.697, de 02.07.2003, 
estabeleceu o percentual 1%. Desse modo, nos anos de 1999, 2000 e 2001 ignorou-
se a revisão de tais vencimentos. Portanto, restou claro que a União tinha o dever 
constitucional de agir e ao se omitir lesou os servidores públicos federais. VIII - 
Ficaram evidenciados os danos morais consubstanciados na perturbação de 
ordem psíquica e social sofrida pelos servidores em conseqüência da 
indignação moral frente ao completo desrespeito à norma constitucional e da 
constatação da sua impotência, da sucessiva desvalorização do seu trabalho e 
da ofensa à sua dignidade. Toda a circunstância descrita, a qual denota 
completo descaso do poder público para com os direitos do funcionalismo 
público, além de ter gerado patente redução da qualidade de vida desses 
trabalhadores, tem um reflexo moral fundamental, uma vez que os atinge de 
modo bastante negativo na sua identidade, na sua autoestima, entendidas 
como a percepção que tem do seu valor para a sociedade da qual faz parte e no 
respeito que tem por ele mesmo. IX - Configurou-se o nexo causal, liame entre a 
conduta omissiva do chefe do Poder Executivo e os danos morais acarretados aos 
servidores, o qual decorreu da circunstância de terem ficado sem reajuste de seus 
vencimentos por aproximadamente 3 (três) anos, em virtude da inércia da União em 
desrespeito ao comando constitucional. Ademais, o ente estatal não provou causa 
excludente de responsabilidade. X - Segundo doutrina e jurisprudência pátrias, a 
indenização por dano moral tem duplo conteúdo, de sanção e compensação. Na 
espécie, considerada a situação de vulnerabilidade dos servidores que ficm à mercê 
da vontade política do chefe do Poder Executivo, o que certamente lhes tirou a 
tranquilidade e lhes provocou transtornos de ordem moral e social, conforme já 
explicitado, a indenização por danos morais pleiteada no montante de R$ 24.000,00 
(vinte e quatro mil reais) se mostra adequada, na medida em que atende aos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumpre os critérios mencionados. XI 
- A correção monetária deverá incidir a partir da condenação (Súmula 362 do 
Superior Tribunal de Justiça), a ser calculada na forma da Resolução nº 134 de 
21.12.2010 do Conselho da Justiça Federal, que instituiu o Manual de Orientação de 
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Os juros moratórios incidem a 
contar da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) em 6% 
(seis por cento) ao ano, observado o limite prescrito nos arts. 1.062 e 1.063 do 
Código Civil/1916 até a entrada em vigor do novo Código, quando submeter-se-á à 
regra contida no art. 406 deste último diploma, que, nos moldes de precedentes do 
Superior Tribunal de Justiça, corresponde à taxa SELIC. A partir da vigência da Lei nº 
11.960/2009, cujo artigo 5º deu nova redação ao 1º-F da Lei nº 9494/97, a 
atualização monetária será calculada de acordo com os índices oficiais de 
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. A correção 
monetária não incide nos dois últimos períodos, pois é fator que já compõe as 
referidas taxas. Precedentes do STJ. XII - Os honorários advocatícios devem ser 
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 20, 
§§ 3º e 4º, do CPC. XIII - Apelação provida. (TRF-3 - AC: 1731 MS 0001731-
09.2004.4.03.6002, Relator: JUÍZA CONVOCADA RAECLER BALDRESCA, Data de 
Julgamento: 19/07/2012,  QUARTA TURMA,) 
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No presente caso, a motivação sustentada pelo Requerido se encontra 
desprovida de qualquer dado palpável que pudesse permitir a análise sobre a sua 
veracidade. Deveria o Requerido, expor os motivos que o levou à tal pratica, não 
sendo suficiente para tanto a mera alusão genérica à razão que o embasou, pois a 
recusa inveterada e parcamente fundamentada sobre a impossibilidade de garantir o 
reajuste salarial anual, cujo percentual já foi fixado por lei, constitui verdadeira 
arbitrariedade.  

Em que pese prevalecer na nossa República o princípio da harmonia e 
independência entre os Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, não pode o 
Judiciário, guardião do ordenamento jurídico, fechar os olhos diante de flagrante 
burla às regras e princípios que regem a sociedade.  

Ressalta-se ainda que o presente pleito, não caracteriza ofensa ao 
princípio da separação de poderes, pois não se pretende por esta via a fixação 
de índice de revisão geral, mas sim garantir que os índices já estabelecidos em 
lei sejam aplicados.  

Ademais, cabe destacar, que como se é sabido, todo gasto público 
pressupõe autorização legal para ocorrer licitamente, pois o orçamento público 
contém estimativa das receitas e autorização para realização de despesas da 
administração pública direta e indireta em um determinado exercício, que no caso é 
o ano civil. Portanto, já houve a previsão orçamentária do aludido reajuste, na Lei 
Orçamentária Anual, aprovada no ano passado pela Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás.  

Assim, além da obrigação de fazer que se impõe ao senhor 
Governador do Estado de Goiás para aplicação do reajuste previsto nas Leis 
Estaduais n.º 18.4192014, 18.420/2014 e 14.421/2014, tal obrigação não pode 
ser alterada por lei posterior uma vez que se encontra protegida pelo manto do 
princípio da segurança jurídica e pelo direito adquirido.  

 

2.4.1. Do princípio da segurança jurídica: 

 

Em vários momentos, o texto constitucional resguarda uma das mais 
respeitáveis garantias que o ordenamento jurídico oferece aos cidadãos, 
denominado de Princípio da Segurança Jurídica, que se apresenta como um dos 
pilares do Estado Democrático de Direito, representando a mais básica das 
obrigações do ente coletivo, garantindo a estabilidade nas relações jurídicas.  

O eminente Ministro do STF, Ricardo Lewandowski, ao prefaciar o livro 
“Garantias Constitucionais e Segurança Jurídica”, de autoria do ilustre Dr. Marcus 
Vinicius Furtado Coêlho, defende o seguinte: 

 

No ápice da hierarquia axiológica de todas as constituições figuram alguns princípios, 
explícitos ou implícitos, identificados pelo festejado jurista alemão Otto Bachoff como 
preceitos de caráter pré-estatal, supralegal ou pré-positivo, que servem de 
paradigmas às demais normas constitucionais, que não podem afrontá-los sob pena 
de nulidade.  
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Dentre tais princípios sobressai o valor “segurança”, que alicerça a gênese da própria 
sociedade. Com efeito, pelo menos desde meados do século XVII, a partir da edição 
do Leviatã, de Thomas Hobbes, incorporou-se à Teoria Política a ideia de que, sem 
segurança, não pode existir vida social organizada, passando a constituir um dos 
pilares sobre os quais se assenta o pacto fundante do Estado, inclusive para legitimar 
o exercício da autoridade.  

Em nosso texto constitucional, esse valor encontra abrigo em locus privilegiado. De 
fato, dentre as cláusulas pétreas listadas no artigo 60, §4º, da Carta Magna sobressai 
a especial proteção que o constituinte originário conferiu aos direitos e garantias 
individuais, em cujo cerne encontram-se o direito à vida e à segurança, 
expressamente mencionados no caput do art.5º, sem os quais sequer se pode cogitar 
do exercício dos demais.  

E por segurança, à evidência, deve-se compreender não apenas a segurança física 
do cidadão, mas também a segurança jurídica, com destaque para a segurança 
político-institucional. 

Ainda que a segurança jurídica não encontre menção expressa na Constituição 
Federal, trata-se de um valor indissociável da concepção de Estado de Direito, 
“já que do contrário” – como adverte de Ingo Wolfgang Sarlet – “também o 
‘governo de leis’ (até pelo fato de serem expressão da vontade política de um 
grupo) poderá resultar em despotismo e toda sorte de iniquidades” .  

[grifo e negrito não originais] 

 

Logo percebe-se que a Segurança Jurídica é um dos pilares de 
qualquer Estado Democrático de Direito. 

O art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, estabelece que “a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Isso porque 
as normas legais existem para conferir à sociedade previsibilidade quanto à conduta 
que deve ser seguida pelos indivíduos, garantindo estabilidade e confiança nas 
relações jurídicas. 

Para tanto, os atos administrativos devem estar pautados nos 
princípios expressos no art. 37 da Constituição, que prescreve que a Administração 
Pública Direta e Indireta deverá observar o princípio da legalidade, devendo fazer 
somente o que a lei permitir.  

Isso se deve porque a vontade da Administração Pública é a que 
decorre da lei, ou seja, é a submissão do Estado à lei, sendo que suas atividades 
serão desenvolvidas em conformidade aos preceitos legais preestabelecidos, além 
de observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da 
eficiência.  

O princípio da legalidade, especialmente, é uma das principais 
garantias de direitos individuais, que remete ao fato de que a Administração Pública 
só pode fazer aquilo que a lei permite, ou seja, só pode ser exercido em 
conformidade com o que é apontado na lei, ganhando relevância na proteção ao 
cidadão de vários abusos emanados de agentes do poder público. Diante do 
exposto, Meirelles (2000, p. 82) defende que: 

 

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração 
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder 
fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim”. 
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Deste modo, este princípio, além de passar segurança jurídica ao 
indivíduo, limita o poder do Estado. 

Enquanto no ato vinculado, a lei cerca todas as questões que 
circundam o tema e o administrador nada decide, apenas aplicando o comando legal 
ao caso concreto; no discricionário, permite-se que a Administração decida sobre o 
momento de sua realização, ou em face de quais circunstâncias concretas deva ele 
ser efetivado. Conclui-se, desta forma, que a Administração deve pautar os seus 
atos na lei, sejam estes vinculados ou discricionários. 

Neste sentido, o comando emanado do art. 37, incisos X e XI da 
Constituição Federal, assevera a obrigação de revisão geral e a irredutibilidade 
dos vencimentos e subsídios dos ocupantes de cargos e empregos públicos, 
objetivando a necessária manutenção do poder aquisitivo da remuneração, 
prejudicado pelos efeitos da inflação. Não se trata, portanto, de acréscimo 
salarial, mas sim de manutenção do valor da remuneração ao longo do tempo. 

Em cumprimento a essa disposição, o Estado de Goiás, ora Requerido, 
instituiu as Leis n.º 18.419/2014, 18.420/2014, e 18.421/2014, que reajusta os 
subsídios dos cargos integrantes das carreiras que especifica. Foi fixado reajuste 
salarial para o mês de novembro de 2014, em 18,50%; para novembro de 2015, em 
12,33%; para novembro de 2016, em 12,33%; e para novembro de 2017, 12,33%.  

No entanto, o Requerido a fim de se eximir da obrigação de reajustar 
os vencimentos dos servidores estaduais, apresentou o Projeto de Lei supracitado, 
com o objetivo de postergar o reajuste acordado e positivado em lei, em mais doze 
meses, desconstituindo assim um ato jurídico perfeito (Leis n.º 18.419/2014, 
18.420/2014, e 18.421/2014), que gera direito adquirido aos servidores, pois não se 
pode alegar a invalidade do ato jurídico se advier lei nova mais rigorosa alterando 
dispositivos que se referem à forma do ato. 

O Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho, hoje Presidente do 
Conselho Federal da OAB, em sua balizada obra “Garantias Constitucionais e 
Segurança Jurídica”, defende que aplicar leis ou interpretações 
supervenientes às situações postas, para suprimi-las ou reduzi-las viola 
frontalmente a segurança que os cidadãos têm de que as situações jurídicas já 
constituídas não sejam modificadas, bem como sua legítima expectativa e 
confiança de que essas situações jurídicas se prolongarão no tempo. 

O princípio da Segurança jurídica encontra-se de tal forma intrínseco à 
noção de direito, que Humberto Ávila destaca o seu caráter de elemento definitório 
do próprio fenômeno jurídico. Preleciona o autor que: 

 

 (...) a segurança jurídica pode fazer referência a um elemento da definição de Direito, 
e nessa função, ser uma condição estrutural de qualquer ordenamento jurídico. 
Nesse sentido, um ordenamento jurídico privado de certeza não poderá, por 
definição, ser considerado “jurídico”.  

[grifo e negrito não original] 
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Tércio Sampaio Ferraz Júnior sistematiza com propriedade os 
ensinamentos a respeito do princípio. Afirma o jurista que a doutrina da 
irretroatividade serve ao valor da segurança jurídica. “O que sucedeu, já sucedeu, e 
não deve, a todo momento, ser juridicamente questionado, sob pena de se 
instaurarem intermináveis conflitos”.  

Segundo Marcus Vinicius Furtado Coêlho, a noção de segurança 
jurídica pode ser vista sob três prismas diversos, porém, complementares. O 
primeiro, é o ângulo da sociedade. Essa possui o direito ao menor número de 
conflitos e litígios possíveis. Os órgãos julgadores, sejam jurisdicionais ou 
administrativos, têm a função, não de estimular conflitos, mas sim de dirimi-los. 
Esses devem, a partir de uma função pedagógica, fazer com que as pessoas se 
comportem de acordo com um padrão esperado e desejado, nos termos dos ditames 
legais.  

Logo, cabe a esse nobre Juízo, em homenagem ao princípio da 
segurança jurídica e em defesa do direito adquirido, demonstrar que não pode o 
senhor Governador do Estado de Goiás, alterar ao seu bel prazer a legislação 
positivada, principalmente se para sonegar do funcionalismo público o seu sagrado 
direito de recomposição salarial. 

Assim, a obrigação de fazer do Requerido, para o pagamento do 
reajuste firmado e positivado em Lei é evidente e inconteste. Assim como a 
garantia do direito adquirido, em homenagem ao Princípio da Segurança 
Jurídica é medida que se impõe.  

 

2.4.2. Do direito adquirido: 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVI, 
assegura a irretroatividade da lei, proibindo que esta prejudique direito adquirido, ato 
jurídico perfeito e coisa julgada.  

A relação desses institutos com a segurança jurídica é basilar. Todas 
as três figuras representam situações jurídicas findas, concluídas, nas quais o direito 
já incorporou ao patrimônio jurídico de seu titular.  

No tocante ao direito adquirido, leciona José Afonso da Silva, ao fazer 
referência a Gabba, que suas principais características são: a) ter sido produzido por 
um fato idôneo para a sua produção; b) ter se incorporado definitivamente ao 
patrimônio jurídico do titular.  

No mesmo sentido é a definição legal fornecida pela Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), em seu artigo 6º, §2º: “consideram-se 
adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, 
como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-
estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”.  

A noção de direito adquirido aproxima-se da noção de direito subjetivo. 
Que, por sua vez, segundo José Afonso Silva, é um direito exercitável segundo a 
vontade do titular e exigível na via jurisdicional quando o seu exercício é obstado 
pelo sujeito obrigado à prestação correspondente”.  
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Nesse caso, duas situações podem ocorrer: se o direito foi fruído, 
torna-se direito consumado, extinguindo-se a relação jurídica em que se baseava. 
De outro lado, pode ser que tal direito ainda não tenha sido efetivamente fruído por 
seu titular, porém, este já tinha a possibilidade de fazê-lo ou já lhe era devido o 
direito de fazê-lo. Nesse último caso, se por ventura sobrevenha nova lei que o 
altere, entende-se esse direito enquanto um direito adquirido, uma vez que já havia 
incorporado ao patrimônio jurídico de seu titular.  

Logo, a possibilidade de fruição do direito é superveniente à instituição 
da lei nova, desde que o cidadão já possuísse um direito subjetivo.  

Além disso, há a previsão também da garantia constitucional e legal do 
ato jurídico perfeito, figura esta que também possui definição dada pela LINDB, cujo 
o artigo 6º, §1º, define que “reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a 
lei vigente ao tempo em que se efetuou”.  

No caso em tela, o direito adquirido se deu através da edição das Leis 
Estaduais n.º 18.4192014, 18.420/2014 e 14.421/2014, que estabeleceram o índice 
de reajuste de 12,33% a ser aplicado a partir de novembro de 2015. E o ato jurídico 
perfeito se deu com a chegada da data-base ainda sob a vigência das referidas leis 
estaduais, tendo sido aprovada, porém ainda não sancionada, nova lei a alterando, 
somente no dia 03.12.2015. 

Portanto, nada mais correto que o Judiciário restabelecer a ordem, 
corrigir a arbitrariedade praticada e fazer valer o direito adquirido dos 
servidores públicos, ao reajuste salarial para o mês de novembro de 2015, 
previstos nas Leis Estaduais n.º 18.4192014, 18.420/2014 e 14.421/2014, 
proposta pelo próprio Requerido, já que a tentativa de mudança das leis 
criadas em 2014 se mostra juridicamente impossível, posto que trata-se de 
flagrante violação da coisa então consolidada, configurando-se verdadeira 
agressão a cláusula pétrea da Constituição Federal.  

Assim, face ao direito adquirido por parte dos servidores públicos, 
especialmente das categorias representadas pelo Requerente, e a 
desobediência aos princípios constitucionais da legalidade, do ato motivado, 
da segurança jurídica e dignidade da pessoa humana, é que o Requerente, 
ajuíza a presente ação de cobrança, para garantir o reajuste geral anual, no 
patamar previsto nas Leis Estaduais n.º 18.419/2014, 18.420/2014 e 18.421/2014, 
evitando assim, o congelamento dos seus vencimentos, não permitido pela 
Carta Maior, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.  

 

3. DO VALOR DA CAUSA: 
 

Dá-se à presente causa o valor R$1.000,00 (mil reais), somente para 

efeitos fiscais e de cálculos de alçada. 

 

4. DOS PEDIDOS: 

 

Diante de todo o exposto, requer o que se segue:  
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a) O recebimento da presente ação, sua autuação e processamento na 
forma e rito ordinário, juntando, para tanto, os documentos em anexo. 

b) Concessão da medida liminar inaudita altera pars, nos termos do art.12, 

da Lei n.º 7.347/1985, para DETERMINAR obrigação de FAZER ao 

Estado de Goiás, para que pague imediatamente o reajuste geral 
anual, de 12,33%, conforme estabelecido nas Leis Estaduais n.º 
18.419/2014, 18.420/2014 e 18.421/2014. 

c) A fixação de multa diária em valor razoável, aplicável em caso de 
descumprimento das ordens determinadas por Vossa Excelência. 

d) A determinação da prisão do Governador do Estado de Goiás, pelo crime 

de desobediência, aplicável em caso de descumprimento das ordens 
determinadas por Vossa Excelência. 

e) A citação do Requerido, na pessoa de seu representante legal, por meio 
de Oficial de Justiça, para, querendo, contestar o feito no prazo legal, sob 

pena de confissão quanto à matéria de fato e sob os efeitos da revelia; 
facultando ao cumpridor do mandado, para a comunicação pessoal, a 
permissão estampada no artigo 172, §2º, do CPC. 

f) A citação, também em nome próprio, do Sr. Marconi Ferreira Perillo 
Júnior, Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Goiás. 

g) A intimação do Ministério Público Estadual, nos termos do art.5º, §1º da 
Lei n.º 7.347/1985, para se manifestar na condição de custus legis. 

h) No mérito, após a devida instrução processual, concessão da tutela ora 
pleiteada, para a inibição da conduta ilícita, ora atacada, a fim de 
DETERMINAR obrigação de FAZER ao Estado de Goiás, para que 

pague imediatamente o reajuste geral anual, de 12,33%, conforme 
estabelecido nas Leis Estaduais n.º 18.419/2014, 18.420/2014 e 
18.421/2014. 

i) O julgamento antecipado da lide, em virtude da matéria discutida ser 

essencialmente de direito. Contudo, caso não seja esse o entendimento, 
requer desde já a produção de todas as provas em Direito admitidas, 
inclusive testemunhais, periciais e especialmente documentais; 

j) A condenação do Requerido ao pagamento das custas, emolumentos 
processuais, honorários advocatícios e demais ônus de sucumbência. 

 
Sem mais para o momento, são estes os termos que, cumpridas as 

formalidades legais, aguarda-se o mais célere deferimento, para que se preste justa 
homenagem à Constituição da República, à Doutrina, à Jurisprudência e ao Direito, 
tornando-se a respeitável decisão a ser proferida, um instrumento de expressão da 
tão costumeira e decantada justiça! 

 
Goiânia/GO, 08 de dezembro de 2015. 

 
 

Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena 
OAB/GO n.º 33.670 
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ANEXOS: 

Doc.1 - Procuração; 

Doc.2 - Cópia do estatuto, ata de eleição e posse da Diretoria, documentos 
pessoais do representante do Requerente e da Carta Sindical; 

Doc.3 - Cópia do Projeto de Lei n.º 2015003946, que altera as Leis n.º 18.419, de 
08 de abril de 2014; 18.420, de 08 de abril de 2014; 18.421, de 08 de abril de 
2014; 18.464, de 13 de maio de 2014; 18.474, de 19 de maio de 2014; 18.475, de 
19 de maio de 2014; 18.476, de 19 de maio de 2014; 18.530, de 16 de junho de 
2014; 18.562, de 30 de junho de 2014; 18.568, de 30 de junho de 2014; 18.572, 
de 30 de junho de 2014; e 18.598, de 02 de julho de 2014. 
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