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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI, PRESIDENTE DO 

E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

  O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 

102, I, “a” e “p” c/c art. 103, V, da Constituição Federal; na Lei nº 9.868/99 e no art. 

169 e seguintes do RISTF, vem, com as honras de estilo, propor a presente 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  

COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR 

 

em face dos artigos 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º 

da Lei Estadual n.º 5.652/91, pelos motivos jurídicos a seguir. 

 

I - OBJETO DA AÇÃO, LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINÊNCIA 

TEMÁTICA. 

 

  Os artigos 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 

5º da Lei Estadual paraense n.º 5.652/91 são inconstitucionais por afronta e violação aos 

seguintes dispositivos da Constituição Federal: art. 2º; art, 25, caput; art. 61, §1º, II, 

“a”, “c” e “f”; art. 144, §6º; e art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias - ADCT. 
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  As normas estaduais ora impugnadas criaram parcela remuneratória 

devida aos militares estaduais – adicional de interiorização. Trata-se de matéria cuja 

competência legislativa é privativa do Chefe do Poder Executivo. No entanto, as normas 

impugnadas tiveram iniciativa parlamentar, daí porque configurada a violação ao 

princípio da separação de Poderes e à competência legislativa privativa do Chefe do 

Poder Executivo.  

  

  A seguir o inteiro teor das normas estaduais impugnadas:  

   

ART. 48, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ 

Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e 

XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros 

direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: 

(...) 

IV - adicional de interiorização, na forma da lei. 

 

LEI ESTADUAL Nº 5.652 DE 1991  

“Dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais, que se 

refere o inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual.”  

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares 

Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e 

Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 

50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.  

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 

10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores 

Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% 

(cem por cento).  

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como 

fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado 

vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.  



 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

 

 

Casa Civil da Governadoria do Estado - Av. Dr. Freitas, nº. 2531 – Marco – CEP: 66.087-812 

Telefone: (0xx91) 3216-8800 

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita 

automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado 

quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.  

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao 

requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou 

quando de passagem para a inatividade.  

Art. 6° - (VETADO) 

 

  Trata-se, portanto, de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa 

e usurpação da competência legislativa do Chefe do Poder Executivo. Preenchido o 

requisito da pertinência temática e demonstrado o interesse direto do proponente da 

ação, estão satisfeitos os requisitos de legitimação ativa para a demanda de controle 

objetivo de constitucionalidade.  

  

II- DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA.  

 

II.1- DO VÍCIO FORMAL EXISTENTE NO ART. 48, IV, DA CONSTITUIÇÃO 

DO ESTADO DO PARÁ. 

 

  A premissa da qual se parte é que as normas impugnadas tratam de matéria 

remuneratória de servidor público (concessão de adicional de interiorização aos 

servidores militares) e foram propostas por iniciativa do Poder Legislativo e não do 

Poder Executivo, motivo pelo qual são eivadas de inconstitucionalidade formal por vício 

de iniciativa.  

 

  O Ato das disposições Constitucionais Transitórias, da CF/88, concedeu 

às Assembleias Legislativas Estaduais o poder constituinte derivado decorrente, no seu 
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art. 111. Os poderes constituintes de que as Assembleias legislativas foram dotadas, são, 

como sabido, poderes limitados, decorrentes de um poder constituinte originário.  

 

  Portanto, a capacidade organizatória dos Estados federados, decorrente da 

Constituição Federal, encontra nesta, seus próprios limites. Por este motivo, as 

constituições estaduais, mesmo em suas redações originais, devem observar aos 

princípios estabelecidos na constituição da República, tal como disposto no art. 11 do 

ADCT e no art. 252 da CF/88 (Precedentes: ADI 1523, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 

18/03/1992; ADI 2484, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/11/1993). 

 

  Mais recentemente essa e. Corte Constitucional reconheceu a 

inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa em norma originária da 

Constituição do Estado do Maranhão5, que instituía benefício/vantagem 

 
1Art. 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo 

de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição.  
3 Julgamento do Pleno – provido. Por maioria de votos, o Tribunal julgou procedente a 
ação, para declarar a inconstitucionalidade do art. 286 da Constituição do Estado de 
Minas Gerais.  
4 “A iniciativa reservada das leis que versem o regime jurídico dos servidores públicos 
revela-se, enquanto prerrogativa conferida pela Carta Política ao Chefe do Poder 
Executivo, projeção específica do princípio da separação de poderes. Incide em 
inconstitucionalidade formal a norma inscrita em Constituição do Estado que, 
subtraindo a disciplina da matéria ao domínio normativo da lei, dispõe sobre 
provimento de cargos que integram a estrutura jurídico-administrativa do Poder 
Executivo local.” Julgamento do Pleno – provido. Por votação unânime, o Tribunal julgou 
procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 69 e 74, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.  
5 No mesmo sentido, quanto à Constituição do Estado do Rio de Janeiro: CARTA ESTADUAL – MATÉRIA 

RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR – INCONSTITUCIONALIDADE. Surge inconstitucional 

disciplina, na Carta do Estado, de matéria cuja iniciativa de projeto é reservada ao Governador, como ocorre se, 

mediante preceito, dispõe-se sobre a revisão concomitante e automática de valores incorporados à remuneração de 

servidores públicos em razão do exercício de função ou mandato quando reajustada a remuneração atinente à 
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remuneratória à corporação militar maranhense, matéria cuja competência legislativa, 

tal qual no presente caso, é privativa do chefe do Poder Executivo: 

 

“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Art. 24, §11, da Constituição do Estado 

do Maranhão. Competência legislativa. Servidor Público. Militar. Regime Jurídico. 

Vencimentos. Soldo de praça da Polícia Militar. Garantia de Valor não inferior ao do 

salário mínimo. Inadmissibilidade. Iniciativa exclusiva do Governador do Estado, Chefe 

do Poder Executivo. Usurpação. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Ofensa ao 

art. 61, §1º, II, alíneas “a” e “c”, da CF, aplicáveis aos estados. Ação julgada procedente. 

Precedentes. É inconstitucional a norma de Constituição do Estado-membro que 

disponha sobre valor da remuneração de servidores policiais militares.” (ADI 3555, 

Rel. Min. Cezar Peluso, j. 04/03/2009). (grifamos) 

 

  Não se desconhece a existência de alguns precedentes dessa h. Corte 

Constitucional no sentido de que as regras de iniciativa reservada previstas na Carta da 

República não se aplicam às normas originárias das Constituições estaduais. Tais 

precedentes, entretanto, tratam de gestão democrática da estrutura administrativa6 e 

escolhas políticas e de gestão7, e não versam sobre estruturação de carreiras ou criação 

de vantagem remuneratória devida a servidor públicos (especialmente militares). A 

 
função ou ao cargo paradigma – artigo 89, § 6º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. (ADI 3.848, Rel. 

Min. Marco Aurélio, j. 11/02/2015). 

6 ADI 1167, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/11/2014. “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 24 da Lei Orgânica 

do Distrito Federal. Determinação de participação de representantes dos servidores na direção superior dos entes 

da administração indireta do Distrito Federal. Vício de iniciativa. Ausência. Empresas públicas e sociedades de 

economia mista. Ausência de violação da competência privativa da União para legislar sobre direito comercial (art. 

22, I, CF/88). Diretriz constitucional voltada à realização da ideia de gestão democrática (art. 7º, inciso XI, da 

CF/88).” 
7 ADI 2581, Rel. Min. Maurício Correa, Rel. p/ Ac. Min. Marco Aurélio, j. 16/08/2007. “Ato normativo - 

inconstitucionalidade. A declaração de inconstitucionalidade de ato normativo pressupõe conflito evidente com 

dispositivo constitucional. Projeto de lei - iniciativa - Constituição do Estado - insubsistência. A regra do diploma 

maior quanto à iniciativa do Chefe do Poder Executivo para projeto a respeito de certas matérias não suplanta o 

tratamento destas últimas pela vez primeira na Carta do próprio Estado. Procurador-geral do Estado - escolha entre 

os integrantes da carreira. Mostra-se harmônico com a Constituição Federal preceito da Carta Estadual prevendo 

a escolha do Procurador-geral do Estado entre os integrantes da carreira.”  
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jurisprudência de não sindicabilidade das normas originárias das Constituições estaduais 

diverge, fundamentalmente, do presente caso.  

 

  A inconstitucionalidade ora apresentada é idêntica à verificada na ADI 

3555 acima transcrita, em que a norma constitucional estadual originária usurpa a 

competência do Chefe do Poder Executivo e cria vantagem pecuniária à carreira militar, 

com todos os ônus financeiros disso decorrentes, em total afronta aos balizamentos 

impostos pela Constituição Federal no art. 61, §1º, II, “a”, “c” e “f” (este último por 

simetria), e art. 11 do ADCT.  

 

  Quanto aos limites do poder constituinte derivado decorrente, importante 

registrar que está o mesmo igualmente condicionado aos princípios e balizamentos 

mínimos impostos pela Constituição Federal, não havendo razão para diferenciação 

entre normas constitucionais estaduais originárias, ou resultantes de emendas 

constitucionais. 

 

  Nesse sentido o ensinamento do Exmo. Min. Luis Roberto Barroso in 

Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, em que demonstra com absoluta 

clareza que o poder constituinte decorrente, titularizado pelos Estados-membros, é, antes 

de tudo, poder constituinte derivado (fls. 182/184):  

 

“Emenda constitucional não está sujeita a sanção do Presidente da República, cuja 

participação somente se dará no caso de ser dele a iniciativa do projeto. A esse 

propósito, há jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o 

constituinte estadual não pode prover, nem originariamente, nem por emenda, acerca 
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de matérias que a Constituição reserva à iniciativa legislativa do Chefe do Poder 

Executivo.”8 (grifamos)   

 

  Ainda como reforço interpretativo, a demonstrar a perfeita sujeição da 

norma constitucional originária do Estado do Pará ao controle de constitucionalidade 

dessa h. Corte Constitucional, convém transcrever ementa do precedente citado na 

mencionada obra doutrinária:  

 

“A Constituição Federal, ao conferir aos Estados a capacidade de auto-organização e de 

autogoverno, impõe a obrigatória observância aos seus princípios, entre os quais o 

pertinente ao processo legislativo, de modo que o legislador constituinte estadual não 

pode validamente dispor sobre as matérias reservadas à iniciativa privativa do Chefe do 

Poder Executivo. O princípio da inciativa reservada implica limitação ao poder do 

Estado-membro de criar, como ao de revisar sua Constituição e, quando no trato da 

reformulação constitucional local, o legislador não pode se investir da competência para 

matéria que a Carta da República tenha reservado à exclusiva iniciativa do Governador.” 

(ADI 227, Rel. Min. Maurício Correa, j. 18/05/2001). (grifamos) 

    

    Infere-se, portanto, que os Estados-membros, apesar de autônomos na 

elaboração de suas constituições, não se mostram dotados de soberania, estando 

juridicamente limitados a uma área de competência determinada pela Constituição 

Federal. 

 

  Entre os princípios consignados na Constituição da República e 

vinculativos aos Estados há de ser realçado o violado pela norma impugnada nesta Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, o princípio da separação dos Poderes, princípio 

fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 

 
8 BARROSO, Luís Roberto – Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, 7ªed., Saraiva, 2018, fls. 

195/196.  
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  As regras básicas do processo legislativo da União guardam implicação 

direta com o princípio da separação dos Poderes, cuja formulação adotada pela 

Constituição da República há de ser imposta a todos os Estados-membros da Federação. 

 

  Assim, a fim de atender ao princípio da separação dos Poderes, a CF/1988, 

estabelece repartição de competências. Ao prever as atribuições privativas do Poder 

Executivo, na pessoa do Presidente da República, (art. 769), a Constituição Federal 

deferiu a ele, e somente a ele, competência para “iniciar o processo legislativo, na forma 

e nos casos” nela previstos e de “vetar projetos de lei, total ou parcialmente” (art. 84, III 

e V10), estabelecendo que a ele cabe a iniciativa privativa de determinadas leis (art. 6111), 

incluindo as normas sobre remuneração de servidores públicos. 

 

  A razão de se atribuir ao Poder Executivo, privativamente, a iniciativa 

dessas leis está no fato de que, tendo ele o encargo de obter as receitas do Estado, a ele 

há de caber, por igual, a faculdade de propor as despesas.  

 

  Tão imperiosa é esta norma que com relação aos outros Poderes se exerce 

o mesmo raciocínio, tendo eles igualmente o poder de iniciativa das leis que impactam 

em seus orçamentos (cf. art. 51, IV; 52, XIII, 96, II e 99 §1º, da CF/88). 

 
9Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.  
10Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (…) III - iniciar o processo legislativo, na forma e 

nos casos previstos nesta Constituição; (…) V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 
11Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 

Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos 

nesta Constituição. § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: (…) II - disponham 

sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de 

sua remuneração; b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos 

e pessoal da administração dos Territórios; c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (...) 
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  Com efeito, não pode o Poder Legislativo interferir nas atividades 

constitucionalmente delineadas do Poder Executivo, notadamente a competência 

para desencadear o processo legislativo, segundo sua conveniência e oportunidade, 

de leis referentes à remuneração de servidores públicos, incluídos os agentes 

militares, conforme jurisprudência pacífica dessa e. Corte Constitucional. 

 

  O dever de respeito ao princípio da separação de Poderes, ínsito ao regime 

democrático, é, portanto, imperioso e reflete-se também no respeito à iniciativa 

legislativa privativa, que deve ser observada pelas Constituições estaduais tanto em suas 

redações originais (poder constituinte derivado decorrente), quanto nas Emendas 

Constitucionais (ADI 276, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 13/11/1997; ADI 3848, Rel. 

Min. Marco Aurélio, j. 11/02/2015; ADI 3555, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 04/03/2009; 

ADI 821, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/09/2015; ADI 3930, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, j. 16.09.2009; ADI 3777, Rel. Min. Luiz Fux j. 19/11/2014; ADI 3295, 

Rel. Min. Cezar Peluso, j. 30/06/2011; ADI 4154, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 

26/05/2010; ADI 3644, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/03/2009). 

 

  Em que pese a observância compulsória das regras básicas do processo 

legislativo federal a que estão submetidos os legisladores estaduais, a Assembleia 

Constituinte do Estado do Pará deliberou por meio do inciso IV do art. 48 da 

Constituição do Estado do Pará regra que garante aos militares o pagamento de 

“adicional de interiorização, na forma da lei”. A Constituição estadual criou vantagem 

pecuniária específica devida ao servidor militar e, como consequência lógica impôs 

acréscimo de vencimentos que devem ser suportados pelo Poder Executivo. 

 

  Agindo dessa forma a Assembleia Legislativa Estadual usurpou a 

iniciativa reservada do Governador do Estado. Não poderiam os deputados 
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constituintes estaduais, instituir norma contrária ao princípio da separação dos 

Poderes, impondo ônus financeiro ao Executivo. 

 

  Atenta, assim, contra o princípio da separação dos Poderes subtrair do 

Poder Executivo o poder de iniciativa e o poder de veto em dispositivos assecuratórios 

de vantagens financeiras a servidores públicos.  

 

  Dessa forma, considerando o flagrante vício formal de iniciativa requer-se 

a declaração da inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição do Estado do Pará 

 

II. 2 - DO VÍCIO FORMAL EXISTENTE NA LEI ESTADUAL nº 5.652/1991. 

 

  Há de se constatar que a inconstitucionalidade do inciso IV, Art. 48 da 

Constituição Estadual, implica na inconstitucionalidade por arrastamento da Lei nº 

5.652/1991, que regulamenta o adicional de interiorização, pois referida Lei possui 

como fundamento de validade o preceito constitucional estadual. Nesse sentido, Ag. 

Reg. no RE 631.698, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.  22/05/201212. 

 

  Não bastasse a inconstitucionalidade por arrastamento, a Lei Estadual nº 

5.652/1991, isoladamente observada, padece da mesma inconstitucionalidade 

formal por vício de iniciativa. 

 

  Conforme se verifica da cópia integral do PL nº 73/90 (doc. anexo) que 

criou a Lei Estadual, nº 5.652/1991, a iniciativa do Projeto de Lei foi do então Deputado 

Estadual Haroldo Bezerra. Ou seja, ainda que não estivesse configurada a 

 
12 “(...) II - Segundo a jurisprudência dessa Corte, na hipótese de determinada norma constituir fundamento de 

validade para outro preceito normativo, a inconstitucionalidade daquela implica a invalidade, por arrastamento, 

desse. Precedentes.” 
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inconstitucionalidade por arrastamento, forçoso é reconhecer que a Lei Estadual nº 

5.652/1991 está maculada de inconstitucionalidade por vício de iniciativa. 

 

  Como exaustivamente explicitado, a iniciativa do processo legislativo em 

matérias que tratam de remuneração de servidor público (adicional de interiorização), 

seja na Constituição Estadual, inciso IV do art. 48, seja na Lei Estadual nº 5.652/1991, 

é privativa do Governador do Estado do Pará, a quem a Polícia/Corpo de Bombeiros 

Militar está subordinada, nos termos do §6º do art. 144 da Constituição Federal.  

 

  Assim, a gratificação de adicional de interiorização é norma 

inconstitucional, por vício formal em decorrência de seu vício de iniciativa.  

 

  Atente-se que o vício de iniciativa não é afastado sequer com a sanção do 

Poder Executivo. Precedentes: ADI 4138, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/10/201813; 

ADI 2442. Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/10/2018; ADI 2364, Rel. Min. Celso de 

Mello, j. 17/10/2018; ADI 3517, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/10/2018; ADI 2715, 

Rel. Min. Celso de Mello, j. 01/08/2018; ADI 2743, Rel. Min. Celso de Mello, j. 

01/08/2018.   

 

  Assim, considerando os argumentos expostos e o incontestável vício de 

iniciativa na previsão do inciso IV, art. 48 da Constituição Estadual e na Lei Estadual nº 

5.652/1991 (arts. 1º a 5º), constata-se a necessidade de declaração de 

 
13 “(...) A SANÇÃO DO PROJETO DE LEI NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

RESULTANTE DO DESRESPEITO, PELOS PARLAMENTARES, DOS LIMITES QUE INCIDEM SOBRE O 

PODER DE EMENDA QUE LHES É INERENTE – A aquiescência do Chefe do 

Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, sendo dele, ou não, a prerrogativa 

usurpada, não tem o condão de sanar o vício de inconstitucionalidade que afeta, juridicamente, a 

proposição legislativa aprovada.”  
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inconstitucionalidade formal das normas impugnadas, já que as mesmas foram 

propostas pelo Poder Legislativo, e não pelo Poder Executivo.  

 

III- DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR 

 

  Com base em todos os argumentos expostos, diante da plausibilidade 

jurídica da matéria suscitada e diante dos inúmeros precedentes desse Colendo STF, que 

justificam e amparam o requisito do fumus bonis iuris, requer-se a concessão de medida 

cautelar, com base no art. 10 da Lei 9.868/99, para suspender a eficácia das normas 

impugnadas.  

 

  Extrai-se dos incontáveis precedentes indicados nesta peça vestibular que 

a inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição do Estado do Pará e arts. 1º a 5º 

da Lei Estadual paraense n.º 5.652/1991 é patente, flagrante, inquestionável, a merecer 

imediata suspensão de eficácia.  

 

  A jurisprudência desse e. STF é pacífica a respeito do assunto, 

autorizando, até mesmo, concessão de medida cautelar e referendo da mesma em 

julgamento meritório no âmbito do Plenário virtual, vez que se trata de tema em que 

haverá, tão somente, reafirmação de jurisprudência já consolidada nessa c. Corte 

Constitucional.  

 

  O requisito do fumus boni iuri, como se vê, resta inquestionavelmente 

preenchido.  

 

  Quanto ao perigo da demora, importante registrar que as normas 

impugnadas, embora estejam em vigor desde o início da década de 90, nunca foram 

efetivamente implementadas pelo Pode Executivo.  
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  Passados vários anos de vigência das normas inconstitucionais sem que o 

Poder Executivo tenha assumido o ônus financeiro de implementá-las (postura que se 

deu especialmente em razão da inconstitucionalidade que lhes é inerente), o Poder 

Judiciário paraense passou a ser palco de demandas judiciais cuja pretensão era o 

pagamento da vantagem inconstitucionalmente instituída em favor das corporações 

militares estaduais.  

 

  O quantitativo estimado de ações judiciais em trâmite/arquivadas é 

superior a 10.000 (dez mil) processos em que se discute a concessão da parcela 

remuneratória adicional de interiorização, aos servidores militares do Estado do Pará.  

 

  Economicamente, é milionário o impacto dos valores que estão sendo e 

serão suportados pelo Estado, caso haja definitiva condenação no universo de demandas 

em curso. Considerando a renúncia dos autores ao valor que excede 40 (quarenta) 

salários mínimos para que recebam os valores pretéritos por meio de Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, o impacto é imediato nos cofres estaduais é de aproximadamente 

de R$-496.080.000,00 (quatrocentos e noventa e seis milhões, oitenta mil reais) – 

valores referentes apenas ao passado – além dos valores despendidos com as 

implementações mensais do adicional de interiorização, nos contracheques dos 

militares, ativos e inativos. 

 

  O debate judicial pulverizado que ora se verifica fez surgir um contexto 

de insegurança jurídica e violação ao princípio constitucional da isonomia. Com efeito, 

na medida em que o Poder Judiciário aplica as normas impugnadas, faz surgir situações 

as mais variadas e discrepantes, criadas em torno de normas inconstitucionais que 

merecem, o quanto antes, ter sua eficácia suspensa.   
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  A aplicação das normas inconstitucionais no âmbito judicial tem 

promovido inúmeras situações anti-isonômicas, sendo os diagnósticos processuais os 

mais variados, em torno da aplicação dos mesmos dispositivos, como já exposto, 

totalmente inconstitucionais:  

 

a) Ações com sentença de improcedência, com fundamento na 

inconstitucionalidade, transitadas em julgado; 

b) Ações com decisão de procedência do pedido, nas quais a tese da 

inconstitucionalidade não foi alegada e sem prazo para ajuizamento de 

ação rescisória, transitadas em julgado; 

c) Ações com decisão de procedência do pedido, nas quais a tese da 

inconstitucionalidade não foi alegada, transitadas em julgado. Porém, com 

ação rescisória ajuizada (com fundamento na inconstitucionalidade) e com 

tutela antecipada deferida para suspensão da obrigação de pagar 

(retroativos) e de fazer (pagamentos mensais da parcela, em contra-

cheque); 

d) Ações com sentença de procedência, em fase de execução, sem a 

alegação da tese de inconstitucionalidade, sobrestadas14.  

e) Ações com sentença de procedência, em fase de execução, com a 

alegação de inconstitucionalidade formal e sem suspensão pelo 

representativo de controvérsia.  

f) Ações com decisão de procedência do pedido, transitadas em julgado, 

no âmbito do juizado especial, nas quais a tese da inconstitucionalidade 

 
14 O TJPA admitiu Recurso Extraordinário como representativo da controvérsia a respeito do tema. O RE ainda 

não foi enviado a esse e. STF, pois está sobrestado no Superior Tribunal de Justiça, que está apreciando os 

argumentos de índole infraconstitucional (RESP n.º 1.714.249). 



 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

 

 

Casa Civil da Governadoria do Estado - Av. Dr. Freitas, nº. 2531 – Marco – CEP: 66.087-812 

Telefone: (0xx91) 3216-8800 

não foi alegada e sem possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, pelo 

não cabimento da mesma no microssistema do Juizado15. 

 

  Esse tratamento diferenciado e anti-isonômico, em momento de extrema 

dificuldade que atravessa o país, gera incompreensões dentro da Corporação, com risco 

para a própria ordem pública.  

 

  No mais, recentemente os Juízes das comarcas do interior receberam 

orientação do Tribunal local para prosseguir com as ações que tratam da matéria, 

inclusive as em fase de execução, o que está em vias de gerar um prejuízo eminente aos 

cofres públicos.  

 

 Considerando a clara inconstitucionalidade das normas, impõe-se o 

sobrestamento de TODOS os feitos que tratam do tema (inclusive os feitos em 

execução). O Estado do Pará oficiou ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará, a fim de rever a orientação do Tribunal de prosseguimento, destes feitos (doc.  

anexo). 

 

Certo é que não há como admitir o prosseguimento das ações até que o 

incidente de inconstitucionalidade seja julgado ou mesmo o recurso extraordinário, pois 

que a declaração de inconstitucionalidade poderá impactar em todos os processos, 

dependendo da modulação dos efeitos.  

 

  Como se vê, a demora na suspensão de eficácia das normas impugnadas 

gera cada vez mais situações anti-isonômicas, além de enorme prejuízo ao erário. Trata-

 
15 Este grupo de ações muito se assemelha ao relato fático verificado na ADPF 615, recentemente ajuizada pelo 

Distrito Federal, sob a relatoria do Exmo. Min. Luiz Roberto Barroso.   
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se de impacto financeiro crescente que corresponde à despesa com pessoal criada no 

âmbito do Poder Legislativo, sem a necessária iniciativa do Poder Executivo.   

 

  A continuidade da eficácia das normas impugnadas importa em 

substancial aumento na folha de pagamento dos servidores militares, ativos e inativos, 

causando ao Estado prejuízos insuperáveis, assim como emissão de ordens de 

pagamento de milhares de RPVs e precatórios, referentes a valores retroativos. 

 

  Assim, uma vez preenchidos os requisitos da probabilidade do direito 

– pois a inconstitucionalidade é clarividente e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo está plenamente demonstrado – requer-se o deferimento 

da medida cautelar para suspender a eficácia das normas impugnadas, com a 

consequente suspensão das obrigações de pagar (retroativos) e de fazer 

(implementação da vantagem em contracheque).  

 

IV- CONCLUSÃO 

 

  Ante o exposto, requer-se: 

 

  a) a concessão da medida cautelar, posto que presentes a plausibilidade do 

direito e o periculum in mora, para suspender a eficácia do art. 48, IV, da Constituição 

do Estado do Pará, assim como os arts. 1º a 5º da Lei Estadual Paraense n.º 

5.652/91; 

 

  b) a intimação do órgão prolator da norma impugnada, Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará, para que preste as informações de estilo, a teor do 

disposto no art. 6º da Lei 9.868/99;  
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  c) a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da 

República, nos termos do art. 8º da Lei 9.868/99;  

 

  d) no mérito, a declaração de inconstitucionalidade do art. 48, IV, da 

Constituição do Estado do Pará e dos arts. 1º a 5º da Lei Estadual paraense n.º 5.652/91.  

 

  Nestes termos, pede deferimento. 

  De Belém para Brasília, 04 de fevereiro de 2019. 

 

HELDER ZAHLUTH BARBALHO   

Governador do Estado do Pará 
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