
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 
Estado de Sao Paulo 

Secretaria dos Neg6cios Juridicos 

EXCELENT(SSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 
RELATOR- EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTI<;A DO EST ADO DE SAO 
PAULO. 

Processo n. 2095312-76.2017.8.26.0000 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO, 
Antonio Duarte Nogueira Junior, brasileiro, separado judicialmente, 
portador da G~dula de identidade RG n. ~3,76g.883-s/SSP - SP, e CPF n. 
048.048.8~8 - sg, com endere<;o a Pra<;a Barao do Rio Branco s/n., Cen-
tro, na cidade de Ribeirao Prete, Estado de Sao Paulo, com fundamen-
to nos artigos 74, inc. VI e artigo go, inc. II, ambos da CONSTITUI~AO 
DO EST ADO DE SAO PAULO, c/c. artigo 7~, incise Ida Lei Organica do 
Municipio de Ribeirao Prete, em face da A~AO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE promovida pelo 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTI~A DO EST ADO 
DE SAO PAULO, 

vem a respeitavel presen<;a de Vossa Excelencia, 
apresentar suas INFORMA<;OES, via das seguintes razoes de fato e de 
direito, que passa a expor: 

1- DOS FATOS: 

~. 0 Exmo. Senhor PROCURADOR-GERAL DE 
JUSTI<;A DO ESTADO DE SAO PAULO interpos a<;ao direta de 
inconstitucionalidade em face da Lei Complementar n. 406/~994 e das 
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ulteriores modifica<;oes nela introduzidas pelas Leis Complementares 
n. 408/94 e n. 1439/03, todas do Municipio de Ribeirao Preto, e, por 
arrastamento, do artigo 15 da Lei Complementar n. 361/1994 e 
decretos regulamentares da gratifica<;ao denominada "premia 
incentivo". 

2. 0 requerente afirma que aludidos dispositivos 
legais e regulamentares afrontam o disposto nos artigos 5°, 24, § 2°, 
"1)", 111 e 128 da Constitui<;ao Paulista. 

3· Aduz que a cria<;ao do "premio-incentivo" nao 
atende ao interesse publico, e tampouco as exigencias do servi<;o, 
servindo apenas como mecanisme destinado a dissimular aumento de 
remunera<;ao do servidor. Alega que o "premio-incentivo" foi 
concedido a partir de avalia<;ao de fatores intrfnsecos ao exerdcio de 
qualquer fun<;ao publica, razao pela qual nao se justifica a institui<;ao de 
gratifica<;ao nesse caso, ou seja, nao ha interesse publico (artigos 111 e 
128 da Constitui<;ao Paulista). 

4· 0 requerente tambem asseverou que a extensao 
do "premio-incentivo" aos aposentados e pensionistas tambem ofende 
aos artigos 111 e 128 da Constitui<;ao Estadual, pois nao ha meios de se 
aferir mensalmente a assiduidade, pontualidade, dedica<;ao, eficiencia 
e produtividade das pessoas nessa condi<;ao. 

5· Por fim, argumenta o Douto Procurador-Geral 
que a lei instituidora do premio incentive, alem de nao determinar a 
forma de avalia<;ao dos fatores para sua aferi<;ao, deixou o percentual 
dessa gratifica<;ao a ser definida por acordo entre o Poder Executive eo 
conjunto de representantes das diversas categorias de servidores, em 
afronta ao principia da reserva absoluta de lei prevista no artigo 24, § 
2°, "1)", da Carta Paulista. 

6. 0 Requerente tomou o cuidado de considerar 
que a declara<;ao de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 
406/1994 traria como efeito indesejado a repristina<;ao do artigo 15 da 
Lei Complementar n. 361/94, por ela revogado, pugnando pela 
declara<;ao de inconstitucionalidade deste ultimo artigo por 
arrastamento. 
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7· Em que pese toda a argumentac;ao da inicial, ela 

esta fadada ao insucesso, conforme ficara demonstrado. 

II- DO DIREITO: 

1- Da Revoga~ao da Lei Complementar n. 361/94 

8. A Lei Complementar n. 2515, de 28 de marc;o de 
2012 (doc. 07), em seu artigo 55 revogou expressamente a Lei 
Complementar n. 361/94. Vejamos: 

"Artigo 55 - Esta lei entrara em vigor na data de sua 
publicafii.o, revogadas as disposifoes em contrario, em 
especial a Lei Complementar n° 361/94." 

9· Via de consequencia carece de interesse de agir o 
requerente em seu pedido de declarac;ao de inconstitucionalidade por 
arrastamento do artigo 15 da Lei Complementar n. 361/94, na medida 
em que ja revogado. 

10. Portanto, este requerido pugna pela extinc;ao 
do processo sem resoluc;ao de merito quanto a este pedido, nos termos 
do artigo 485, VI, do CPC. 

2- Da Consolida~ao do \\Premio-lncentivo" 

11. 0 premio incentivo, instituido pela Lei 
Complementar n. 406/94 e alterac;oes posteriores, foi regulamentado e 
tem sido pago sem interrupc;ao aos servidores publicos de Ribeirao 
Preto desde 1995. 
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~2. Nestes 22 (vinte e dois) anos que tern estado 
em vigor, a legisla<;ao municipal referente ao premio incentive nunca 
foi question ada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo. 

~3· Ate mesmo o Egregio Tribunal de Justi<;a do 
Estado de Sao Paulo nao havia questionado a constitucionalidade do 
premio incentive, ainda que essa vantagem tenha sido objeto de 
discussao em diversas a<;6es judiciais por servidores que pleiteavam 
recebe-la durante o estagio probatorio, a exemplo dos recentes 
processes de ns. ~o2654s - o8 .2 o ~ s .8. 26 . oso6, ~o~s3so-

8g.2o~6 . 8.26.oso6 e ~o4~7s6-2~ . 20~4 . 8.26 . oso6 . 

~4 . Neste contexte, e desarrazoada a discussao a 
respeito de vantagem pessoal que tern sido percebida ininterrupta-
mente pelos servidores publicos do Municipio de Ribeirao Preto ha 
mais de duas dE.kadas, e que se consolidou de forma pacifica . 

~s. 0 premio-incentivo integra a remunera<;ao dos 
g.ooo (nove mil) servidores publ icos municipais de Ribeirao Preto ha 
mais de vinte e dois anos, e esses servidores passaram a contar com 
essa parcela no or<;amento familiar de forma est{wel e duradoura. 

~6. Oportuno nesse memento invocar o princlpio 
da seguran<;a jurfdica, que opera a favor da manuten<;ao da legisla<;ao 
do premio-incentivo no ordenamento jurfdico. A respeito desse 
princlpio, nao e demais transcrever 0 seguinte trecho doutrinario: 

"0 Principia da Seguran~a Jurfdica pode ser 
compreendido como aquele que norteia todo o 
ordenamento jurfdico. Esse principio e uma das 
questoes principais ao direito, assim e impossfvel ver 
o dire ito sem o principio da seguran~a jurfdica. No que 
se refere ao direito administrativo e considerado 
como o condutor da admini s tra~ao publica, con forme 
destaca Lima (2oo8, p. 104), 

0 principia da seguran~a jurfdica encontra-se 
espraiado em todo o ordenamento jurfdico, de forma 
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direta, como no caso do art. 2°, da Lei n° 9-784!99-
Lei do Processo Administrativo, que consagra o 
princfpio da seguran~a jurfdica como norte condutor 
da administra~iio publica brasileira ou de forma 
implfcita, quando no texto constitucional, art. 5°, 
XXXIX, garante que o crime a pena depende da lei 
previa em tal sentido. 

Assim, quando a Carta Magna garante, que a 
lei niio pode prejudicar a coisa julgada, deixa clara 
que o instrumento habit de prote~iio do instituto niio 
pode ser viol ado por lei que foi criada posteriormente 
que possibi/ita tal status. 

Assim, a seguran~a e, pais, a paz jurfdica, a 
confiabilidade e a previsibilidade dos cidadiios de que 
as condutas por eles praticadas seriio garantidas, 
desde que, obviamente, previstas como condutas 
lfcitas pelo sistema jurfdico. No mesmo sentido, e a 
contribui~iio doutrinaria de Karl Larenz, que tem a 
consecu~iio da paz jurfdica um elemento nuclear do 
Estado de Direito e tambem concebe como aspecto 
do princfpio da seguran~a : 

0 ordenamento jurfdico protege a confian~a 

suscitada pelo comportamento do outro e niio tem 
mais remedio que protege, porque pode confiar ( .. .) e 
condi~iio fundamental para uma pacifica vida 
coletiva e uma conduta de coopera~iio entre os 
homens e, portanto, da paz jurfdica (LARENZ, 1985, 
p. 91). 

A seguran~a jurfdica e, sem duvida, um direito 
fundamental e seu preenchimento valorativo, para 
fins de ap/ica~iio, torna-se clara partindo-se da 
premissa de que a seguran~a abordada e a 
previsibilidade e a confian~a dos cidadiios nas 
normas presumivelmente validas, existentes no 
sistema jurfdico e especialmente, quando este 
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presumivelmente v6.lido, existente no sistema jurfdico 
e, especialmente, quando estes sentimentos sao 
corroborados por reiteradas decisoes do Supremo 
Tribunal Federal." 

(disponfvel em https://jus.com.brjartigos/so3o2/o-
principio-da-seguranca-juridica-no-direito-
administrativo-brasileiro) 

~7- Ainda nesta esteira, vale declinar o 
entendimento de Joao Alberto de Almeida e Thiago Carlos de Souza 
Brito: 

"Desta forma, a seguranr;a jurfdica nao se configura 
apenas numa garantia do cidadao frente ao Estado. 
Trata-se, na realidade, de um verdadeiro direito 
fundamental do indivfduo de certeza e estabilidade 
em sociedade. 
De fundamental importancia, portanto, para o 
Estado de Dire ito e a seguranr;a jurfdica, "o qual, bem 
por isto, se nQO e 0 mais importante dentro todos OS 
princfpios gerais de direito, e, indisputavelmente, um 
dos mais importantes entre eles." 

Na sfntese de Canotilho: 
Os indivfduos tem o direito de poder contar com o 
jato de que aos seus atos ou as decisoes publicas 
concernentes a seus direitos, posir;oes ou relar;oes 
jurfdicas fundadas sabre normas jurfdicas v6.lidas e 
em vigor, se vinculem os efeitos previstos e assinados 
por est as mesmas normas. 
Cumpre, por ultimo, ressaltar que a seguranr;a 
jurfdica nao se limita apenas aos atos emanados pelo 
Poder Judici6.rio ou Poder Legislativo, mas tambem 
aos atos administrativos. Todos os atos do Estado, 
entendidos aqui em seu sentido amplo, devem 
adequar-se aos ditames do principia ate aqui 
analisado." 

6 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 
Estado de Sao Paulo 

Secretaria dos Neg6cios Juridicos 

(in "0 PR/NC{P/0 DA SEGURANc;A JUR{D/CA E 
SUAS IMPLICAc;OES NA RELA TIVIZAc;A.o DA 
COISA JULGADA" disponfvel em 
https://www. direito. ufmg. br/revista/index.php/revist 
a/article/viewFile/1. 30/1.21.) 

18. Neste caso concreto, a discussao que o 
requerente promove ameac;a desconstituir situac;oes juridicas ha muito 
consolidadas, adquirindo escopo contrario a finalidade do proprio 
direito, que existe para a pacificac;ao das relac;oes sociais e para 
promover a seguran<;a e estabilidade das rela<;oes sociais. 

19. A Constitui<;ao Federal alberga o prindpio da 
irredutibilidade dos salarios (artigo 7°, VI), aplicavel aos servidores 
publicos ocupantes de cargo publico por for<;a do artigo 39, § 3o do 
mesmo diploma. 

20. Ora, se o premio-incentivo tem sido pago aos 
servidores por longos 22 (vinte e dois) anos, pacificamente, 
consubstanciou-se em parte dos vencimentos, dai porque passou a ser 
protegido pelo prine1p1o da irredutibilidade, consagrado na 
Constitui<;ao do Estado de Sao Paulo nos seus artigos 24, § 3° e 144, 
abaixo transcritos: 

"Artigo 124 - Os servidores da administrac;ao publica direta, das 
autarquias e das fundac;oes instituidas ou mantidas pelo Poder Pu-
blico terao regime juridico unico e pianos de carreira . 

( ... ) 

§ 3° - Aplica-se aos servidores a que se refere o "caput" deste arti-
go e disposto no art. 7°, IV, VI , VII , VIII, IX, XII, XIII , XV, XVI, XVII , 
XVIII, XIX, XX, XXII , XXIII e XXX da Constituic;ao Federal. 

( ... ) 

Artigo 144 - Os Municipios, com autonomia politica, legislativa, 
administrativa e financeira se auto-organizarao por lei organica, 
atendidos os principios estabelecidos na Constituic;ao Federal e 
nesta Constituic;ao." 
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21. Ja por esses motives, e de rigor a improcedencia 
da presente a<;ao direta de inconstitucionalidade, face aos prindpios da 
seguran<;a jurfdica e da irredutibilidade de vencimentos. 

3- Da Legisla~ao do "Premio-lncentivo" 

23. 0 requerente afirma que aludidos dispositivos 
legais e regulamentares afrontam o disposto nos artigos 5°, 24, § 2°, 
"1)", 111 e 128 da Constitui<;ao Paulista. Tal assertiva, entretanto, nao 
prospera. 

24. 0 interesse publico na institui<;ao do premia-
incentive e patente, na medida em que estimula o servidor a ter condu-
ta primorosa, favoravel a administra<;ao municipal. 

25. lnsta consignar que o fato da assiduidade, pon-
tualidade, eficiencia e dedica<;ao serem deveres do servidor publico, 
existe diferen<;a entre o cumprimento dos deveres e a excelencia do 
desempenho do cargo. 

26. A excelencia do desempenho do cargo pelos ser-
vidores e indubitavelmente de interesse da administra<;ao publica. 

27. Exemplificamos com o caso da assiduidade. No 
estatuto dos funcionarios publicos municipais, Lei 3.181/76, temos dois 
dispositivos que merecem ser transcritos: 

"Art. 238 - sao deveres do funcion6.rio a/em dos que /he ca-
bem em virtude de seu cargo ou func;oo e dos que decorrem, 
em geral, de sua condic;oo de servidor publico: 

I - comparecer a repartic;oo nas horas de trabalho ordinaria e 
nas de extraordin6.rio, quando convocado; 

( ... ) 
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Art. 228 - 0 Funcion6.rio ter6. direito an (onze) faltas du-
rante o a no, nunca superior a uma fa Ita por mes, abonadas 
pelo chefe imediato da repartif;ao em que estiver lotado." 

28. 0 servidor municipal de Ribeirao Preto tem 
0 dever de comparecer a repartic;ao nas horas de trabalho ordinaria. 
Entretanto, ele tambem tem o dire ito a onze faltas abonadas por ano, 
sem que isso signifique inassiduidade para fins do artigo 228, I da Lei 
3.1.81./]6. 

29. Ocorre que, para fazer jus ao criteria assi-
duidade previsto na lei complementar n. 406/94, o servidor nao podera 
faltar ao servic;o e nao podera abonar falta no mes. Ou seja, o criteria 
assiduidade e concedido apenas aos servidores que vao alem do dever, 
ou seja, comparecem a repartic;ao em todos os dias de trabalho ordina-
ria no mes, sem qualquer fa Ita, inclusive sem falta abonada. 

30. 0 mesmo deve ser dito em relac;ao aos fa-
tares de eficiencia, dedicac;ao e produtividade. 0 premio incentivo ob-
jetiva contemplar aquele servidor que tem desempenho alem do dever 
normal em suas tarefas cotidianas. Para essa finalidade o Poder Execu-
tivo Municipal baixou os decretos 041./1.995 e 1.66/201.0, estabelecendo 
criterios de produtividade para os servidores medicos e cirurgioes den-
tistas. 

31.. Se para outras categorias profissionais o 
premio-incentivo nao foi regulamentado, nao significa que a legislac;ao 
que o instituiu padece de inconstitucionalidade. 

32. Ademais, em relac;ao aos servidores inati-
vos, a extensao do premio incentivo se deu em cumprimento ao princi-
pia da isonomia, e se consolidou via da edic;ao da Lei Complementar n. 
1.439/2003, cuja redac;ao e a seguinte: 

"ART/GO 1°- 0 artigo 6°, da Lei Complementar n° 406, de 12 
de dezembro de 1. 994 passa a vigorar com a seguinte red a-
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qao: 

"ART/GO 6° - Fica assegurado o direito ao recebimento do 
premia incentivo aos aposentados e pensionistas munici-
pais, incidindo com rela~a o aos aposentados a contribui-
~a o previdenciaria". 

ART/GO 2° - 0 artigo 7°, da Lei Complementar n° 406, de 12 
de dezembro de 1. 994 pas sa a vigorar com a seguinte reda-
qao: 

"ART/GO 7° - 0 prem1o incentivo nao se incorporara aos ven-
cimentos au sa/arias para nenhum efe1to, nao compora a base 
de calculo para vantagens de qualquer natureza e sabre ele 
incidira co ntribui ~ a o previdenciaria." 

ART/GO 3°- A contribuiqao, ora institufda nos artigos 6° e 7° 
da Lei Complementar n° 406194, estende-se ao adiantamento 
do Premio-/ncentivo, previsto nos decretos 34195 e 35195 e al-
teraqoes posteriores. 

ART/GO 4° - As despesas decorrentes desta lei complementar 
correrao por conta de dotaqoes pr6prias consignadas no orqa-
mento, suplementadas se necessaria. 

ART/GO 5° - Esta lei complementar entrara em vigor na data 
de sua publicaqao, revogadas as disposiqoes em contrario." 

33· Por fim, asseveramos que inexistiu a alega-
da afronta ao principia da reserva absoluta de lei prevista no artigo 24, 

§ 2°, "1)", da Carta Paulista, posto que mediante lei foi criado o premia-
incentive e fixadas as diretrizes basicas que norteiam a implanta~ao 
dessa gratifica~ao. Ato continuo, coube ao Executive a regulamenta~ao 
para seu cumprimento. 

34· Conclulmos que a presente a~ao direta de 
inconstitucionalidade nao tem condi~6es de prosperar, devendo per-
manecer hlgida a legisla~ao do Municipio de Ribeirao Preto referente 
ao premio-incentivo, seja por sua c onsolida ~a o no tempo, vigente a 22 

(vinte e dois) anos, seja pela adequa~ao de seus ditames ao ordena-
mento jurldico em vigor. 
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4-Do Efeito Modulador 

35· A legislac;ao que rege a ac;ao direta de inconstitu-
cionalidade (Lei Federal 9882, de 03 de dezembro de 1999), admite a 
modulac;ao dos efeitos da decisao quando presentes razoes de segu-
ranc;a juridica ou de excepcional interesse social. 

36. No presente caso, se eventualmente esse E. Tri-
bunal decidir pela inconstitucionalidade da legislac;ao referente ao 
premio-incentivo, ha de considerar as razoes de seguranc;a juridica ou 
de excepcional interesse social. 

37· Ficou demonstrado que os mais de 9.000 (nove 
mil) servidores publicos municipais que percebem o premio-incentivo, 
pago desde 1995, ou seja, ha mais de 22 (vinte e dois) anos, organiza-
ram o orc;amento familiar contando com essa verba em suas remunera-
c;oes. 

38. A seguranc;a juridica fala a favor desses servido-
res, que devem ter assegurada a percepc;ao dessa gratificac;ao noster-
mos como regulada atualmente. 

39· Do mesmo modo havera grande impacto social 
sobre essa classe de trabalhadores, que terao grande desfalque na re-
munerac;ao e desorganizac;ao do orc;amento familiar, especialmente 
aqueles mais humildes. Repito: essa gratificac;ao e paga a mais de 22 
(vinte e dois) anos a esses servidores! 

40. Portanto, estao presentes as razoes de interesse 
social e seguranc;a juridica que autorizam, no caso de eventual proce-
dencia desta ac;ao direta de inconstitucionalidade, a concessao de efei-
to modular de sorte a preservar a integridade da remunerac;ao dos ser-
vidores. 

41. Nesse sentido e paradigmatico o julgamento do 
Supremo Tribunal Federal no MS 26u7-Mandado de Seguranc;a, don-
de extrafmos o seguinte trecho do voto do relator, Ministro Eros Grau: 
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"8. Ja o principia da seguran9a juridica, este foi igual-
mente vulnerado. E que o ato de ascensiio funcional do im-
petrante ocorreu em setembro de 1993 eo acordiio do TCU 
e de 2004. Neste cenario, o impetrante tern raziio quando 
afirma que a inercia da Corte de Contas, por onze anos, 
consolidou sua razoavel expectativa quanto ao recebimento 
de uma verba de carater alimentar. No caso, o gozo do bene-
ficia por um lapso prolongado de tempo confere um tonus de 
estabilidade ao ato sindicado pelo TCU, ensejando questio-
namento acerca da incidencia dos principios da seguran9a 
juridicae da lea/dade (que outros designam por prote9iio da 
conjian9a dos administrados). 
9. Pois bem, considerando o status constitucional do direito 
a seguran9a)urfdica (artigo 5~ caput), pro)e9ii0 objetiva do 
principia da dignidade da pessoa humana (inciso III do arti-
go 1) e elemento conceitual do Estado de Direito, tanto 
quanto levando em linha de considera9iio a lea/dade como 
um dos conteudos do principia da moralidade administrativa 
(caput do artigo 3 7), faz-se imperioso o reconhecimento de 
certas situa9oes juridicas subjetivas em face do Poder Pu-
blico. Mormente quando tais situa9oes se formalizam por ato 
de qualquer das instcincias administrativas desse Poder, co-
mo se da com o ato formal de uma determinada ascensiio 
funcional. 
10. Em situa98es que tais, e ate intuitivo que a manifesta9iiO 
desse orgiio constitucional de controle externo ha de se for-
malizar em tempo que niio desborde das pautas elementares 
da razoabilidade. Todo o Direito Positivo e permeado por 
essa preocupa9iio com o tempo enquanto figura juridic a, pa-
ra que sua prolongada passagem em aberto niio opere como 
fator de seria instabilidade inter-subjetiva ou mesmo inter-
grupal. Quero dizer: a dejini9iio juridica das rela9oes inter-
pessoais ou mesmo coletivas niio pode se perder no infinito. 
Niio pode descambar para o temporalmente infindavel, e a 
propria Constitui9iio de 1988 da conta de institutos que tern 
no perfazimento de um certo lapso temporal a sua propria 
raziio de ser. E o caso dos institutos da prescri9iio e da de-
cadencia, a marcar explicita presen9a em dispositivos como 
estes: 
"Artigo 7~ Siio direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
alem de outros que visem a melhoria de sua condi9iio social: 
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( . .) XXIX - a9ao quanta aos cniditos result antes das rela-
fOes de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos pa-
ra os trabalhadores urbanos e rurais, ate o limite de dois 
anos ap6s a extin9ao do contrato de trabalho. " 
"Artigo 37.( .. ) paragrafo so A lei estabelecera os prazo de 
prescri9ao para ilicitos praticados por qualquer agente, ser-
vidor ou nao, que causem prejuizos ao erario, ressalvadas as 
respectivas a98es de ressarcimento ". 
"Art igo 53. Os Deputados e Senadores sao inviolaveis, civil 
e penalmente, por quaisquer de suas opinioes, palavras e vo-
tos. ( .. ) paragrafo so A susta9ao do process a suspende a 
prescri9ao, enquanto durar o mandata". 
"Artigo 146. Cabe a lei complementar: (..) III - estabelecer 
normas gerais em materia de legisla9ao tributaria, especi-
almente sabre: (. .. ) b) obriga9a0, /anfamento, credito, pres-
crifQO e decadencia tributarios" 
11. Mais recentemente, por efeito da Emenda Constitucional 
45/04, a Constitui9ao Federal passou a albergar, explicita-
mente, 0 direito a razoavel dura9a0 do processo - inclusive 
os de natureza administrativa, conforme a seguinte dic9ao: 
"LXXVIII- a todos, no ambito judiciale administrativo, sao 
assegurados a razoavel dura9ao do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramita9ao ". 
12. Sem duvida, pois, que determinadas pautas temporais 
sao, em si mesmas, urn tiio relevante aspecto da vida que 
chegam a merecer direto tratamento constitucional. Impor-
tando, aqui, saber se niio existe uma especie de tempo media 
que resuma em si, objetivamente, o desejado criteria da ra-
zoabilidade. 
13. Ora bem, na busca desse tempo media, pontuo que e de 
Almira do Couto e Silva esta pondera9ao: "Cremos que, 
desde a vigencia da Lei da A9ao Popular o prazo prescrici-
onal das pretensoes invalidantes da Administra9ao Publica, 
no que concerne a seus atos administrativos e de cinco 
anos ". (SILVA, Almira do Couto. Prescri9ao quinquenaria 
da pretensao anulat6ria da administra9iio publica com rela-
fao a seus atos administrativos. In: Revista de Direito Admi-
nistrativo. Abr./jun. 1996. Rio de Janeiro, 204:21-31). 
14. E dizer, entao: partindo do fundamento de que a preten-
sao anulat6ria de qualquer um do povo, frente aos atos ad-
ministrativos ilicitos ou danosos, niio deve ser diversa da-
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quela do Poder Publico para ver os particulares jungidos a 
ele, Poder Publico, o renomado autor entende que o para-
grafo 3° do artigo 6° da Lei 4. 717/65 e de ser interpretado a 
luz dessa ponderar;iio. Da£ arrematar: "0 prazo de cinco 
anos, que e o prazo prescricional previsto na Lei da Ar;iio 
Popular, seria, no meu entender, razoavel e adequado para 
que se operasse a sanar;iio da invalidade e, por conseqilen-
cia, a preclusiio ou decadencia do dire ito e da pretensiio de 
invalidar, salvo nos casos de ma-fe dos interessados ". 
(SILVA, Almiro do Couto. 
Prescrir;iio quinquenaria da pretensiio anulat6ria da admi-
nistrar;iio publica com relar;iio a seus atos administrativos. 
In: Revista de Direito Administrativo. Abr./jun. 1996. Rio de 
Janeiro, 204:21-31). 
15. De forma convergente quanto a razoabilidade desse pra-
zo medio dos 5 anos, o Congresso Nacional elaborou a Lei 
9. 784/99 e, nela, estatuiu (artigo 54) que "o direito da Ad-
ministrar;iio de anular os atos administrativos de que decor-
ram efeitos favoraveis para os destinatarios decai em 5 (cin-
co) anos, contados da data em que foram praticados, salvo 
comprovada ma-fe ". 
Ademais, essa mesma lei, reguladora do processo adminis-
trativo federal, teve 0 merito de tambem explicitar 0 sub-
principio da boa-fe como obrigat6ria pauta de conduta ad-
ministrativa, a teor do inciso IV do paragrafo imico do arti-
go 2~ cujo caput tambem determina a obediencia da Admi-
nistrar;iio Publica, dentre outros, aos principios da razoabi-
lidade, proporcionalidade, moralidade e seguranr;a juridica, 
in verbis: "Artigo 2° A Administrar;iio Publica obedecera, 
dentre outros, aos principios da legalidade, finalidade, moti-
var;iio, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, amp/a 
defesa, contradit6rio, seguranr;a juridic a, interesse publico e 
eficiencia. 
Paragrafo unico. Nos processos administrativos seriio ob-
servados, dentre outros, os criterios de:(..) IV - atuar;ao 
segundo padroes eticos de probidade, decoro e boa-fe; (..) ". 
16. Nao e s6. Tambem o C6digo Tributario Nacional deter-
mina que se extingue em 5 anos o direito de a Fazenda Pu-
blica constituir e cobrar judicia/mente OS creditos flscais 
(artigos 173 e 174). Isto, natura/mente, para que o contribu-
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inte niio fique sob prolongada incerteza quanto a cobram;a 
dos valores de que o Fisco se considera credor. Leia-se: 
"Artigo 17 3. 0 dire ito de a Fazenda Publica constituir o 
credito tributario extingue-se ap6s 5 (cinco) anos, contados: 
I - do primeiro dia do exercicio seguinte aquele em que o 
lam;amento poderia ter sido efetuado; 

II - da data em que se tornar definitiva a decisiio que houver 
anulado, por vicio formal, o lanramento anteriormente efe-
tuado. ( . .) ". "Artigo 17 4. A ariio para cobranra do credito 
tributario prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da 
sua constituiriio definitiva. ( . .) ". 

17. Niio por coincidencia, a Constituiriio fez desse mesmo 
lapso dos 5 anos criteria de fixidez de efeitos juridicos entre 
toda a Administrariio Publica brasileira e aqueles seus ser-
vidores que, mesmo desconcursados, }a contassem 5 ou mais 
anos de continuo labor, a data em que ela, Constituiriio, en-
trou em vigor. Confira-se: 
"Artigo 19. (ADCT) Os servidores publicos civis da Uniiio, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, da admi-
nistrariio direta, autarquica e das fundaroes publicas, em 
exercicio na data da promulgariio da Constituiriio, ha pelo 
menos cinco anos continuados, e que niio tenham sido admi-
tidos na forma regulada no artigo 3 7, da Constituiriio, siio 
considerados estaveis no serviro publico". 
18. Nessa mesma vertente, a Lei Maior de 1988 fez desse 
emblematico transcurso dos 5 anos ininterruptos um dos 
pressupostos do chamado usucapiiio extraordinario, tanto 
de natureza urbana quanto rural, a teor desta sonora dic-
riio: 
"Artigo 183. Aquele que possuir como sua area urbana de 
ate duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposiriio, utilizando-a para sua mo-
radia ou de sua familia, adquirir-lhe-a o dominio, des de que 
niio seja proprietario de outro im6vel urbano ou rural". 
"Artigo 191. Aquele que, niio sendo proprietario de im6vel 
rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininter-
ruptos, sem oposiriio, area de terra, em zona rural, niio su-
perior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu 
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trabalho ou de sua familia, tendo nela sua moradia, adqui-
rir-lhe-a a propriedade ". 
19. Enfim, to rna a Constitui9iio a fazer da pauta dos 5 anos 
rejerencia para a prescri9ii0 em tema de credito trabalhista, 
in verbis: "artigo 7~ inciso XXIX· a9iio, quanta aos creditos 
resultantes das rela9oes de trabalho, com prazo prescricio-
nal de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, 
ate o limite de dais anos ap6s a extim;iio do contrato de tra-
balho." 
20. Bem vistas as coisas, entiio, percebe-se que o Tribunal 
de Contas da Uniiio niio poderia, passados onze anos da im-
plementa9iio do ato de ascensiio funcional do autor, sim-
plesmente anula-lo, pena de ferimento ao principia da segu-
ran9a juridic a. 
21. Por jim, tenho por inaplicavel ao caso concreto a AD! 
83 7. E que o ato de ascensiio funcional questionado niio se 
lastreou em nenhuma das normas cuja eficacia foi sus pens a 
em 11 de fevereiro de 1993, por este Supremo Tribunal Fe-
deral. Ainda que assim niio fosse, o julgamento da a9iio di-
reta de inconstitucionalidade niio implica automatica des-
constitui9iio dos atos concretos em desconformidade com 
ele. E imperioso que a Administra9iio Publica o ja9a, respei-
tando, porem, as chamadas clausulas de preclusiio, ate 
mesmo para salvaguardar o principia constitucional da se-
guran9a juridic a. 
22. Ante o exposto, acompanho o Ministro-relator e concedo 
a seguran9a. " 

42. Em outra oportunidade1 o Supremo Tribunal 
Federal determinou a modula~ao dos efeitos1 para declarar a 
inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Vejamos: 

"AD! 3791 I OF - DISTRITO FEDERAL 
A(AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator(a): Min. AYRES BRITTO 
Julgamento: 16/o6/2o1o 
Orgao Julgador: Tribunal Plena 
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DJe-159 DIVULG 26-o8-2o1o PUBLIC 27-08-2010 

EMENT VOL-02412-01 PP-ooo23 

RT v. 99, n. 901, 2010, p. 115-124 
LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 65-80 

Parte(s) 

: GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL 
: PGDF- MARCOS SOUSA E SILVA 

REQTE.(S) 
ADV.(A/S) 
REQDO.(A/S) 
FEDERAL 
REQDO.(A/S) 

: CAMARA LEG/SLAT/VA DO DISTRITO 

: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 

£menta 

£MENTA: CONSTITUC/ONAL. A~AO DIRETA DE 
INCONSTITUC/ONALIDADE. LEI DISTRITAL 935, DE 11 DE 
OUTUBRO DE 1995, QUE AUTORIZA 0 GOVERNO DO 
DISTRITO FEDERAL A CONCEDER AOS POLIC/AIS 
MIL/TARES E BOMBEIROS MIL/TARES A GRA TIFICA~AO DE 

RISCO DE VIDA. 1. Ao instituir a chamada "gratifica~fio por 
risco de vida" dos policiais e bombeiros militares do Distrito 

Federal, o Poder Legislativo distrital usurpou a competencia 
material da Unifio para "organizar e manter a polfcia civil, a 
polfcia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito 
Federal, bem como prestar assistencia financeira ao Distrito 
Federal para a e x ecu~fio de servi~os publicos, por meio de 
Jundo proprio" (inciso XIV do art. 21 da Constitui~fio Federal). 

lncidencia da Sumula 647 do STF. 2. A Lei distrital 935/95 
padece tambem de vfcio de iniciativa. Dispondo sobre a 

remunera~fio de pessoal da Admini s tra~fio Publica direta, teve 
a deflagr6.-la proposta parlamentar. 0 que se contrapoe a 
alfnea "a" do inciso II do § 1° do art. 61 da Constitui~fio 

Federal, que preve, no caso, a iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo. 3· Tendo em conta a natureza alimentar da 

gratifica~fio e a presun~fio de boaje, a operar em favor dos 
militares do Distrito Federal, atribui-se a declara~fio de 

inconstitucionalidade ef eitos prospectivos (ex nunc). 4· A~fio 
direta que se julga procedente." 
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43· Em vista do exposto, cabivel no presente caso 
concreto a aplicac;ao de Modulac;ao dos Efeitos de eventual declarac;ao 
de inconstitucionalidade da legislac;ao referente ao premio-incentivo, 
nos termos do artigo u da Lei Federal 9882, de 03 de dezembro de 
1999, abaixo transcrito: 

"Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo, no processo de argOiqao de descumprimento de 
preceito fundamental, e tendo em vista razoes de seguranqa 
juridica ou de excepcional interesse social, podera o Supremo 
Tribunal Federal, par maioria de dais terqos de seus membros, 
restringir os efeitos daquela declaraqao ou decidir que ela s6 
tenha eficacia a partir de seu transito em julgado ou de outro 
momenta que venha a ser fix ado. " 

44· Considerando o principia constitucional da 
seguranc;a juridica, combinado com aquele que assegura a 
irredutibilidade de vencimentos, impoe-se a manutenc;ao da percepc;ao 
do premio-incentivo pelos servidores publicos municipais de Ribeirao 
Preto, posto que essa gratificac;ao tern sido paga ha 22 (vinte e dois) 
anos, pacificamente, consolidando-se como direito desses 
profissionais. 

Ill- DO PEDIDO 

Em face do exposto, requer respeitosamente a 
Vossa Excelencia, que sejam recebidas estas informac;oes, para afinal 
concluir pela improcedencia da presente ac;ao direta de 
inconstitucionalidade. 

Se este nao for esse o entendimento desse 
colendo Orgao Especial, pugna pela concessao de EFEITO 
MODULADOR de eventual declarac;ao de inconstitucionalidade (com a 
qual nao concorda), para o fim de atender ao principia fundamental da 
seguranc;a juridica, mantendo o pagamento do "premio-incentivo" aos 
9.ooo (nove mil) servidores publicos municipais de Ribeirao Preto. 

18 

l 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 

1-Mandato; 
2 - Procura<;ao; 

Estado de Sao Paulo 
Secretaria dos Neg6cios Juridicos 

Seguem anexos os seguintes documentos: 

3- Termo de investidura; 
4-Relatorio sabre o premio-incentivo; 
5 - Lei Municipal n. 3.181/76; 
6- Lei Complementar n. 1439/2003; 
7-Lei Complementar n. 2515/2012. 

Termos em que, 
P. e E. Deferimento 
Ribeirao Preto, 28 de junho de 2017. 

19 


