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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 
EGRÉGIO TRIBINAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES E CONTROLDORES INTERNOS DO ESTADO 
DE MATO GROSSO – AUDICOM-MT, associação civil, com personalidade jurídica 
de direito privado, que representa os interesses da categoria dos Auditores e 
Controladores Internos dos municípios, inscrita no CNPJ 22.233.874/0001-21, 
situada à Rua R, nº 05, Quadra 28, Jardim Aclimacão, nesta cidade de Cuiabá-MT, 
neste ato representada por seu Presidente, Ângelo Silva de Oliveira, CPF nº 
698.001.381-53 e RG nº 13782053 SSP-MT, devidamente representado por 
procurador, vêm, perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 124 e 
seguintes da Constituição do Estado de Mato Grosso e Lei nº 9.868/99, propor a 
presente  
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Com pedido de “Medida Cautelar” 

 
em face de a) MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, pessoa jurídica de direito 
público, por seu Prefeito José Carlos Junqueira de Araujo, domiciliado à Avenida 
Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, 78740-022, Rondonópolis/MT, b) CAMARA 
MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS, representada por seu Presidente Cláudio 
Antonio de Carvalho, sito a Rua Cafelândia, 434 Bairro: La Salle Rondonópolis - 
CEP 78.710-050 - MT, todos órgãos/autoridades responsáveis pela elaboração e 
promulgação da Lei Compl. nº 059/07 – ROO e alteração pela Lei Compl. 
089/10 –ROO, com base nos fatos e fundamentos a seguir circunscritos: 
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PROLEGÓMENOS 
 

De início, como requerente A AUDICOM-MT, entidade 
associativa de caráter profissional, representante da categoria dos Auditores e 
Controladores Internos dos municípios de Mato Grosso, de abrangência 
Estadual. 

 
As mesmas, buscando bem cumprir seu mister resolvem 

pleitear em juízo declaração de inconstitucionalidade de Norma Legal em 
abstrato, tendo em vista a afronta por parte do Legislador a preceitos da 
Constituição do Estado de Mato Grosso. 

 
Competência Originária do TJMT 

 
Na Constituição temos a competência privativa do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para analise desta demanda, haja vista se 
tratar de “representações sobre inconstitucionalidade de leis”: 

 
Constituição do Estado de Mato Grosso 
Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:  
I – processar e julgar, originariamente: 
d) as representações sobre inconstitucionalidade de leis 
ou ato normativo estaduais ou municipais;, 
 
Assim, deve ser processado e julgado originariamente 

neste Egrégio Tribunal Local. 
 

Da Legitimidade Ativa 
 
Em nossa Constituição Estadual, temos a previsão, em 

simetria a Constituição Federal, dos legitimados a questionar a validade 
constitucional em abstrato, de norma jurídica, Controle de Constitucionalidade. E 
nesta Autorização constitucional, vemos as entidades de classe de âmbito 
estadual:  

 
Constituição do Estado de Mato Grosso 
Do Controle da Constitucionalidade  
Art. 124 São partes legítimas para propor a ação direta 
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
estadual ou municipal em face desta Constituição: 
VIII - federação sindical ou entidade de classe de 
âmbito estadual; 
 
E as requerentes são entidades associativas de classe 

que conforme artigo 5°, inciso XXI e 8°, inciso III da Constituição Federal de 1988, 
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“quando expressamente autorizadas” possuem “legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente” e buscar “a defesa 
dos direitos e interesse coletivos ou individuais da categoria”. 

 
Esta entidade, com personalidades jurídicas perfeitas e 

acabadas, constituída em 2016, atuando na defesa das prerrogativas, direitos e 
interesses da classe de Auditores e Controladores Internos Municipais do Estado 
de Mato Grosso, possui sua autorização registradas no Estatuto Social, como se 
depreende no parágrafo único do art. 1º; e inciso II do art. 5º destacados do seu 
Estatuto: 

 
AUDICON- Art. 1º, Parágrafo único: A AUDICOM-MT 
envidará todos os esforços necessários não somente 
para a instalação, mas sim, o efetivo funcionamento e 
independente de Unidades de Controle Interno em 
todos os Municípios de Mato Grosso, lutando pela 
preservação de suas prerrogativas e visando garantir 
aos profissionais o maior respaldo possível e apoio 
necessário notadamente junto a Órgãos de Controle 
Externo (Art. 1º do estatuto AUDICOM-MT). 
 
Art. 5º, inciso II – defender e representar os direitos 
individuais homogêneos e coletivos dos seus associados 
perante autoridades administrativas, judiciárias e 
políticas, em consonância com os seus princípios e 
objetivos (Art. 5º do estatuto AUDICOM-MT). 
 
Portanto, atuando como REPRESENTANTE 

PROCESSUAL da categoria, de AMBITO ESTADUAL, a Requerente é legítima para 
propor a presente demanda, que visa a declaração de inconstitucionalidade do 
Art.9º, ª 1º e §3º da Lei Compl. nº 059/07 – ROO, Art.1º da Lei Compl. 089/10 –
ROO, considerando que criou cargos em comissão de Auditores e Controladores 
Internos em confronto a ditames Constitucionais. 
 
 

DOS FATOS 
 
 

No município de Rondonópolis, foram criados cargos de 
provimento em comissão de Auditor Geral, Auditor Público e Gerente de 
Núcleo para compor a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura 
Municipal. A norma Impugnada é o Art.9º, § 1º e §3º da Lei Compl. nº 059/07 – 
ROO, Art.1º da Lei Compl. 089/10 –ROO, que criou dentro de Rondonópolis o 
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. 
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Ocorre que, os cargos de Auditor Geral e Auditores 
Públicos possuem atribuições meramente técnicas, burocráticas, permanentes, 
próprias de cargos efetivos, que não demandam qualquer relação de confiança 
com a autoridade nomeante. Já os cargos de Gerente de Núcleo não possuem 
atribuições expressamente definidas na lei que os criou, configurando, assim, em 
inconstitucionalidade material da respectiva norma. 

 
Eis o teor dos dispositivos impugnados: 
 

LEI COMPLEMENTAR 089 DE 05 DE AGOSTO DE 2010. 
 
Art.1º Fica alterada a Lei Complementar nº 059, de 20 de dezembro de 
2007, passando a vigorar com a seguinte redação: 
“Art.9º Fica criado no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal, na 
forma dos Anexos I e II desta Lei, cargos que compõem a Unidade 
Central de Controle Interno, cujas atribuições estão descritas no 
Anexo III desta Lei. 
§1º Os cargos Auditor Geral e de Gerente de Núcleo serão de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo 
Prefeito Municipal. 
§2º Os ocupantes dos cargos de Auditor Geral e Auditores Públicos 
deverão ter formação em nível superior nas áreas de Ciências 
Contábeis, Administração, Direito, Economia, Análise de Sistemas, 
Informática ou curso compatível com as funções desempenhadas, bem 
como demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, 
financeira, contábil, legislação vigente e dominar conceitos 
relacionados ao controle interno e à atividade de auditoria.  
§3º Os cargos de Auditores Públicos deverão ser ocupados, 
preferencialmente, por servidores efetivos. 
§4º Os ocupantes dos cargos de Gerente de Núcleo deverão ter 
formação de nível superior ou experiência comprovada na área de 
atuação. 
...” 
(...) 
ANEXO II QUADRO DE CARGOS DA UCCI 
DENOMINAÇÃ

O DOS 
CARGOS 

 

REMUNERAÇÃ
O 

QUANTIDAD
E 

SIGL
A 

ESCOLARIDAD
E 

Auditor Geral 
 

R$ 6.530,50 01 DAS-
1 

Nível Superior 
(Art.9º §2º) 

Auditor 
Público 
 

R$ 3.249,07 03 DAS-
3 

Nível Superior 
(Art.9º,§2º) 

Gerente de R$ 1.591,90 04 DAS- Nível Superior 
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Núcleo 5 ou experiência 
comprovada 
na área de 
atuação 

 
ANEXO III  
 
ATRIBUIÇÕES 
 
a) Auditor Geral: Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema 
de Controle Interno da Prefeitura Municipal, abrangendo a 
administração Direta e Indireta, promover a integração operacional e 
orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos 
de controle; alertar formalmente a autoridade administrativa 
competente para que instaure imediatamente, sob pena de 
responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou 
fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem 
em prejuízo ao erário, praticadas por agentes públicos, ou quando não 
forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio 
de dinheiro, bens ou valores públicos; representar ao TCE-MT, sob 
pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e 
ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não-apurados 
integralmente pelas medidas adotadas pela administração; emitir 
parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela 
administração. 
b) Auditor Público (Departamento de Auditoria): Medir e avaliar a 
eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno, através das 
atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante 
metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas 
administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo a administração 
Direta e Indireta, expedindo relatórios com recomendações para o 
aprimoramento dos controles; avaliar o cumprimento dos 
programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações 
descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos do 
Orçamento Fiscal e de Investimentos; aferir a destinação dos recursos 
obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições 
constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal; acompanhar a 
divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos 
termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de 
Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de 
tais documentos; revisar e emitir parecer sobre os processos de 
Tomadas de Contas Especiais instauradas, inclusive sobre as 
determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado; 
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c) Auditor Público (Departamento do APLIC): Apoiar o controle 
externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e 
auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal 
de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e 
informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de 
diligências. Elaboração de respostas, tramitação dos processos e 
apresentação dos recursos; propor a melhoria ou implantação de 
sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as 
atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar 
os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das 
informações; instituir e manter sistema de informações para o 
exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno; 
d) Auditor Público (Departamento de Controle Interno): 
Assessorar a administração nos aspectos relacionados com o 
controle interno e externo e quanto à legalidade dos atos de 
gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos; 
interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à 
execução orçamentária, financeira e patrimonial; exercer o 
acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, 
da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais 
instrumentos legais; estabelecer mecanismos voltados a 
comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e 
avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e 
economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e 
operacional, bem como, na aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado; participar do processo de 
planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária; 
manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da 
regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa 
ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, 
contratos e outros instrumentos congêneres;  

 
Como se vê, trata-se de cargos de provimento em 

comissão para compor a Unidade de Controle Interno do Município de 
Rondonópolis-MT. 

 
Diante deste fato, criação de cargos em comissão para 

função de Controle Interno, o que não é respaldado pela Constituição Federal e 
em simetria a do Estado de Mato Grosso, pois não encerram atividades que 
careçam de vínculo de confiança com a autoridade nomeante e o respectivo 
nomeado. 
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Ante o exposto, depreende-se que as hipóteses para 
provimento em comissão previstas nas Leis ora vergastadas, burlaram a 
exigência constitucional do concurso para acesso ao serviço público, por isso esta 
demanda Constitucionalista. 
 
 

DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

Fundamentos Constitucionais 
 
Desta demanda, pode-se observar que trata de 

Inconstitucionalidade por afronta ao inciso II do artigo 37 da Constituição 
Federal, que como regra geral determina o acesso a cargos públicos pela 
necessária aprovação em concurso público.  

 
Art.37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do DF e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 
 (...) 
II – a investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração;  

 
Como exceção a exigência de concurso, o mesmo 

dispositivo Constitucional afirma ser possível a nomeação para cargo em 
comissão, de livre nomeação e exoneração, os de direção chefia e assessoramento, 
senão vejamos:  

 
Art.37. (...) 
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente 
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos 
em comissão, a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento; 
 
Por simetria a Constituição de Mato Grosso, prevê no 

inciso II do artigo 129 a mesma regra e exceção: 
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Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de 
qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e, também, ao seguinte: 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração; 
 
E ainda, dispõe a Carta Estadual que somente é possível 

a criação de cargos em comissão quando houver justificada necessidade baseada 
em relação pessoal e de confiança com a autoridade superior, conforme seu artigo 
136: 

 
Art.136. Somente poderão ser criados cargos em 
comissão quando houver justificada necessidade 
baseada em relação pessoal e pública de confiança. 

 
Como se observa no artigo legal impugnado é a criação 

de cargos e estrutura de Controle Interno do Município de Rondonópolis, se 
utilizando de Cargos em Comissão, se omitindo a realização e concurso, 
preferindo se valer de comissionados de livre nomeação, fato este gravíssimo 
para a manutenção da fiscalização e controle interno da Municipalidade. 
 

E mais, os cargos de AUDITOR PÚBLICO INTERNO e/ou 
CONTROLADOR INTERNO, criados para compor as Unidades de Controle Interno 
da administração direta e indireta ou Controladorias Gerais dos Municípios, são 
cargos meramente técnicos, burocráticos, permanentes, próprias de cargos 
efetivos, que não demandam qualquer relação de confiança com a autoridade 
nomeante, não sendo permitido pela Constituição Federal considera-los como 
exceção. 

 
Isso porque para bem fiscalizar os atos da 

administração, é fundamental que possuam autonomia e independência, o que 
somente pode ser assegurado quando preenchidos por servidores efetivos e 
selecionados por impessoal e objetivo concurso público.  

 
Além disso, a nomeação em cargo comissionado de 

servidor efetivo, para exercer “cargo” e atribuições de Auditor/Controlador 
Interno é ilegítima, tendo em vista a obrigatoriedade do concurso público.  

 
O que se tem, também é a colocação em cargo criado 

como comissão, de servidor aprovado para outros cargos, causando verdadeira 
transposição, assunção de novo cargo, sem concurso, isso porque não sendo 
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assessoramento e chefia, referido cargo pelas suas atribuições burocráticas, são 
pela jurisprudência entendidos como verdadeiro provimento. 

 
Tanto que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 

Vinculante nº 43, de seguinte teor: 
 
É inconstitucional toda modalidade de provimento 
que propicie ao servidor investir-se, sem prévia 
aprovação em concurso público destinado a seu 
provimento, em cargo que não integra a carreira na 
qual anteriormente investido (Grifo nosso). 
 
Ademais, a Suprema Corte brasileira já se manifestou no 

seguinte sentido: 
 
“O provimento de cargos públicos tem sua disciplina 
traçada, com vigor vinculante, pelo constituinte 
originário, não havendo que se falar, nesse âmbito, em 
autonomia organizacional dos entes federados.” (STF, 
RTJ 154/45) 
 
A análise dos diplomas legais transcritos permite 

verificar, que os cargos ali previstos não possuem o vínculo de confiança exigido 
de assessores, chefes ou diretores, requisito essencial dos cargos de provimento 
em comissão. 

 
Nesse passo, considerando que o cargo de Auditor 

Público Interno possui caráter eminentemente fiscalizador, não possuindo 
qualquer tipo de atribuição de direção, chefia ou assessoramento que justifique a 
relação jurídica por comissão ou função gratificada, o Superior Tribunal 
Federal na Adin n. 3.602/GO julgou inconstitucional Lei Estadual que criava 
cargos em comissão de Auditor de Controle Interno, conforme segue: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 
37, II E V. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. LEI 
15.224/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. 
INCONSTITUCIONALIDADE. É inconstitucional a 
criação de cargos em comissão que não possuem 
caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não 
demandam relação de confiança entre o servidor 
nomeado e o seu superior hierárquico, tais como os 
cargos de Perito Médico-Psiquiátrico, Perito Médico-
Clínico, Auditor de Controle Interno, Produtor 
Jornalístico, Repórter Fotográfico, Perito Psicológico, 
Enfermeiro e Motorista de Representação. Ofensa ao 
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artigo 37, II e V da Constituição federal. Ação julgada 
procedente para declarar a inconstitucionalidade dos 
incisos XI, XII, XIII, XVIII, XIX, XX, XXIV e XXV do art. 16-
A da lei 15.224/2005 do Estado de Goiás, bem como do 
Anexo I da mesma lei, na parte em que cria os cargos em 
comissão mencionados. 
 
Extrai-se do voto proferido pelo ministro Joaquim 

Barbosa, por ocasião do julgamento da ADI nº 3.602/GO: 
 

A lei impugnada, dentre outros, criou os cargos em 
comissão de Perito Médico-Psiquiátrico, Perito Médico-
Clínico, Auditor de Controle Interno, Produtor 
Jornalístico, Repórter Fotográfico, Perito Psicológico, 
Enfermeiro e Motorista de Representação. Como se vê, 
trata-se de cargos com atribuições estritamente 
técnicas para cujo exercício não há necessidade de 
qualquer relação de confiança entre o servidor 
nomeado e seu superior hierárquico. 
A toda evidência, são cargos que devem ser preenchidos 
por servidores regularmente admitidos após aprovação 
em concurso público, como determina o art. 37, II da 
Constituição Federal. 
Ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem 
interpretado essa norma constitucional do art.37, II 
como exigência de que a exceção à regra do 
provimento de cargos por concurso público só se 
justifica concretamente com a demonstração- e a 
devida regulamentação por lei – de que as 
atribuições de determinado cargo sejam mais bem 
atendidas por meio do provimento em comissão, no 
qual se exige a relação de confiança entre a 
autoridade competente para efetuar a nomeação e o 
servidor nomeado (ADI 1.141, te. Min, Ellen Gracie, 
Pleno DJ de 29.08.203; ADI 2.427-MC, rel. Min. Nelson 
Jobim, Pleno DJ de 08.08.2003; ADI 1.269/MC, rel. Min. 
Carlos Velloso, DJ de 25.08.1995). Esse entendimento já 
se consolidara sob a vigência da Constituição anterior 
(Rp 1.368, rel. Min. Moreira Alves, Pleno, j. 21.05.1987; 
Rp 1.282, rel. Min. Octavio Gallotti, Pleno, j.12.12.1985). 
 
Este cuidado tem justificativa de ser, para Ademais, 

corroborando com o entendimento exposto acima, o Tribunal de Contas do 
Estado – TCE/MT, manifestou-se no seguinte sentido: 
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“para garantir a independência, autonomia de 
atuação e a eficiência e continuidade na proposição de 
ações de controle interno, o auditor público interno 
deverá ser nomeado para o exercício de CARGO 
EFETIVO, o que exige a realização de concurso”. 
(Perguntas Frequentes e Respostas aos Fiscalizados, 3ª 
ed., revista atualizada e ampliada) 

 
E ainda, a Corte de Contas também consolidou tal 

entendimento com a publicação da Súmula 08/2015, segundo a qual: 
 

 “SÚMULA Nº 08: O cargo de controlador interno 
deve ser preenchido por servidor efetivo, aprovado 
por meio de concurso público destinado à carreira 
específica do controle interno.  

 
Das Atribuições dos Cargos Criados – Ausência - Inconstitucionalidade 
 

A Lei Complementar Municipal nº 89/2010 que 
alterou a Lei Compl. nº 059/07 criaram cargos de provimento em comissão de 
Auditor Geral, Auditor Público, com atribuições técnicas, próprias de cargos 
efetivos, cujas atividades estão relacionadas ao controle interno e à auditoria 
interna. 

 
Com efeito, da legislação sob comento, infere-se que não 

se compatibiliza com o quanto assentado no inciso V do artigo 37 da Constituição 
Federal na medida em que esta cláusula constitucional determina que tais cargos 
comissionados são direcionados tão-somente para as atribuições de 
assessoramento, chefia e direção. 

 
Ao estabelecer que os cargos em comissão somente 

poderiam ser direcionados à direção, chefia e assessoramento, a Constituição da 
República, assim como a Constituição Estadual, vinculou o legislador 
infraconstitucional, que não conta com a faculdade de criá-los com atribuições de 
sua conveniência. Devem estas ser previstas e especificadas em lei e ter aqueles 
objetivos. 

 
A jurisprudência proclama a inconstitucionalidade de 

leis que criam cargos de provimento em comissão que possuem atribuições 
técnicas, burocráticas ou permanentes, ao exigir que elas demonstrem, de forma 
efetiva, que eles tenham funções de assessoramento, chefia ou direção. Neste 
sentido: 

 
“O Tribunal julgou procedente pedido formulado em 
ação direta ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem 
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dos Advogados do Brasil contra a Lei 1.939/98, do 
Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre criação de 
cargos em comissão do Tribunal de Contas estadual e ao 
Ministério Público a ele vinculado, para declarar a 
inconstitucionalidade dos seus artigos 1º (na parte que 
altera a redação dos artigos 3º e 14 e seu parágrafo 
único da Lei estadual 1.464/93); 2º; 3º e 7º, e do seu 
Anexo I, item I, quando trata do grupo operacional III; 
do seu Anexo II, quando trata do grupo operacional III; 
do  seu Anexo VI, Tabela III, quando trata do grupo 
operacional III; do seu Anexo VIII, quando trata do 
grupo operacional III do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas do Estado. Asseverando que os 
cargos criados possuem atribuições meramente 
técnicas, portanto, sem caráter de assessoramento, 
chefia ou direção, entendeu-se caracterizada, na 
espécie, a ofensa ao inciso II do art. 37, da CF, que 
exige, para investidura em cargo público, 
ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, 
a prévia aprovação em concurso público de provas, 
ou de provas e títulos, bem como ao seu inciso V, 
que estabelece que os cargos em comissão, a serem 
preenchidos por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos previstos em lei, 
destinam-se apenas às atribuições de direção, 
chefia e assessoramento.” (Supremo Tribunal Federal. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3706/MS. 
Pleno. Rel. Min. Gilmar Mendes. 15.08.2007) 
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 
6.600/1998 (ART. 1º, CAPUT E INCISOS I E II), 
7.679/2004 E 7.696/2004 E LEI COMPLEMENTAR 
57/2003 (ART. 5º), DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO 
DE CARGOS EM COMISSÃO. I - Admissibilidade de 
aditamento do pedido na ação direta de 
inconstitucionalidade para declarar inconstitucional 
norma editada durante o curso da ação. Circunstância 
em que se constata a alteração da norma impugnada 
por outra apenas para alterar a denominação de cargos 
na administração judicial estadual; alteração legislativa 
que não torna prejudicado o pedido na ação direta. II - 
Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal 
norma que cria cargos em comissão cujas atribuições 
não se harmonizam com o princípio da livre nomeação e 
exoneração, que informa a investidura em comissão. 
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Necessidade de demonstração efetiva, pelo 
legislador estadual, da adequação da norma aos fins 
pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra 
do concurso público para a investidura em cargo 
público. Precedentes. Ação julgada procedente” (ADI 
3.233, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 
14.9.2007) 
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com 
agravo. 2. Direito administrativo. 3. Criação de cargos 
em comissão por leis municipais. Declaração de 
inconstitucionalidade pelo TJRS por violação à 
disposição da Constituição estadual em simetria com a 
Constituição Federal. 3. É necessário que a legislação 
demonstre, de forma efetiva, que as atribuições dos 
cargos a serem criados se harmonizam com o 
princípio da livre nomeação e exoneração. Caráter 
de direção, chefia e assessoramento. Precedentes do 
STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para 
infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que 
se nega provimento” (STF, AgR-ARE 656.666-RS, 2ª 
Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 14-02-2012, v.u., DJe 
05-03-2012). 
(Grifou-se) 

 
Desta forma, a ausência de atribuição demonstrada na 

Lei Complementar Municipal nº 89/2010 que alterou a Lei Compl. nº 059/07, 
para o cargo de “Gerente de Núcleo”, o torna inadequado a Constituição, de 
forma que deve ser extirpado do sistema jurídico Brasileiro. Da forma que está, 
serve para ocultar a irregularidade, por isso a obrigatoriedade de descrever suas 
atribuições. 
 

 
A criação de cargo comissionado sem estabelecer suas 

atribuições em lei fere o Princípio da Legalidade previsto no art. 37 da CF/88, 
configurando, assim, gera a inconstitucionalidade da respectiva lei. Conforme 
segue, a jurisprudência de nossos tribunais, é no sentido de que as atribuições de 
cargos em comissão sejam descritas na própria lei, senão vejamos: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 
MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS – LEIS 
MUNICIPAIS – CRIAÇÃO DE CARGOS 
COMISSIONADOS – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES DAS 
FUNÇÕES DOS RESPECTIVOS - ATRIBUIÇÕES DE 
DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO DE CARGO 
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DE COORDENADOR – RELAÇÃO DE CONFIANÇA – 
INEXISTÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE 
DECLARADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1 – 
Para a criação de cargos comissionados, apresenta-
se necessário que o legislador especifique as 
respectivas atribuições, tendo em vista a 
necessidade de demonstrar que se destinam às 
funções de assessoramento, chefia ou direção, além 
de demandarem relação de confiança entre o 
servidor nomeado e seu superior hierárquico. 2 – 
Padecem de vício de inconstitucionalidade as normas 
municipais do Município de Bonito de Minas, que 
preveem a criação de cargos comissionados que 
encerram funções eminentemente burocráticas, de 
supervisão e fiscalização, não caracterizando o exercício 
de atribuições de direção, chefia ou assessoramento, 
além de não exigirem a configuração do vínculo de 
confiança entre o servidor e a autoridade nomeante (...). 
(TJ-MG – Ação Direta Inconst: 10000140166232000 
MG, Relator: Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 
25/02/2015, Órgão Especial/ÓRGÃO ESPECIAL, Data de 
Publicação: 13/03/2015. (Grifo nosso) 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO DE 
CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO 
DAS ATRIBUIÇÕES CORRESPONDENTES. 
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA 
COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO 
PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. 
CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE 
INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO 
ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. A criação 
de cargos em comissão para o exercício de 
atribuições técnicas e operacionais pela 
Municipalidade exige a descrição de suas 
respectivas atribuições na própria lei. Precedentes: 
ADI 4.125, Rel. Min. Cármem Lúcia, Plenário, DJe 
15/02/2011. 2. Os princípios da ampla defesa, do 
contraditório, do devido processo legal e dos limites da 
coisa julgada, quando debatidos sob a ótica 
infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta 
a tornar o apelo externo admissível, consoante decidido 
pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 
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748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. A 
decisão judicial tem que ser fundamentada, sendo 
prescindível que o decisum se funde na tese suscitada 
pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/08/2010. 4. 
In casu, o acórdão recorrido assentou: “ Ação Direta de 
Inconstitucionalidade - Leis Complementares nºs 38 
(de 06 de agosto de 2008), 45 (27 de 27 de julho de 
2009), 55 (de 15 de março de 2010), do Município 
de Buritama (Dispõem sobre a criação de cargos de 
provimento em comissão” – Imprescindibilidade da 
descrição de atribuições para os cargos de 
assessoramento, chefia e direção – Afronta ao 
Princípio da Legalidade – Inconstitucionalidade 
declarada – Ação julgada procedente. 5. Agravo 
regimental DESPROVIDO” (RE 806436 Agr – Primeira 
Turma – Rel. Min. Luiz Fux – Dje 17/09/2014). (Grifo 
nosso) 
 
Dessa forma, é imprescindível que a lei descreva 

detalhadamente as atribuições dos cargos comissionados, pois a simples 
nomenclatura do cargo não é suficiente para definir a sua natureza jurídica e a 
respectiva relação com atividades de direção, chefia e assessoramento. 

 
Portanto, a legislação municipal em comento ao criar 

cargos públicos de provimento em comissão, cuja natureza  das atribuições a 
serem exercidas não se caracterizam a toda evidência, como estritamente de 
direção, chefia e assessoramento, e ainda, sem atribuições expressamente 
definidas, padece do vício de inconstitucionalidade material, uma vez que 
consubstanciam afronta aos princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e da eficiência e burla ao Concurso Publico 
insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal e reproduzidos no artigo 129 da 
Constituição Estadual de Mato Grosso. 

 
 

DO PEDIDO 
 
Pelo exposto, o Requerente requer: 
 
a) Requer seja analisado preliminarmente os requisitos 

da interposição, antes das intimações de estilo, de forma a conceder prazo para a 
Emenda a Inicial, se for o caso, nos termos do Art. 321 do CPC; 

 
b) Requer sejam citados os entes  analisado 

preliminarmente os requisitos da interposição, antes das intimações de estilo, 
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de forma a conceder prazo para a Emenda a Inicial, se for o caso, nos termos do 
Art. 321 do CPC; 

 
c) a notificação do Exmo. Sr. PROCURADORIA GERAL 

DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS, representada por seu Procurador-Geral 
Anderson Flávio de Godoi, Rua Avenida Duque de Caxias, 526, Vila Aurora, 
Rondonópolis-MT, CEP n. 78740-032, para se manifestar sobre o mérito da 
presente ação, no prazo de quinze dias, nos termos do Art. 125, § 2º da 
Constituição do Estado de Mato Grosso; 

 
d) a notificação do Exmo. Sr. PROCURADOR-GERAL 

DE JUSTIÇA (Rua Quatro, s/nº, Centro Politico e Administrativo - Cuiabá/MT, 
CEP: 78049-921), para se manifestar sobre o mérito da presente ação, no prazo 
de quinze dias, nos termos do Art. 125, § 1º da Constituição do Estado de Mato 
Grosso; 

 
e) Requer seja julgado procedente o pedido de 

MÉRITO, para que seja declarada a inconstitucionalidade do o Art.9º, § 1º e §3º da 
Lei Compl. nº 059/07 – ROO, alterado pelo Art.1º da Lei Compl. 089/10 –ROO por 
ter criado cargos de Auditor Geral, Auditor Público e Gerente de Núcleo para 
compor a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal, porque 
foram criados como provimento em Comissão, mas possuem atribuições 
meramente técnicas, burocráticas, permanentes, próprias de cargos efetivos, e 
por não existir qualquer relação de confiança entre estes cargos de Controle 
Interno com a autoridade nomeante, pois aos efetivos de outro cargo, configura 
novo provimento (derivado), e para os Comissionados não efetivos, violando, pois, 
o princípio do acesso via concurso público, extirpando ditames da 
Constituição Federal e Estadual, conforme fundamentado. 

 
f) Por fim, no MÉRITO, nos termos do artigo 126, § 

U] nico da Constituição do Estado de Mato Grosso, requer seja também Declarada a 
Inconstitucionalidade por omissão do Art.9º, § 1º da Lei Compl. nº 059/07 – ROO, 
alterado pelo Art.1º da Lei Compl. 089/10, considerando a inexistência na Lei das 
atribuições do cargo de Gerente de Núcleo, dando ciência ao Municı́pio de 
Rondonópolis, na pessoa de seu Prefeito Municipal para a adoção das 
providências necessárias a se regulamentar por Lei as atribuições do cargo de 
Gerente de Núcleo, devendo fazê-lo em trinta dias. 

 
g) Protesta pela produção de provas porventura 

admitidas (art. 9º, §§ 1º e 3º da Lei 9.868).  
 
h) Seja condenado o Requerido a pagar custas 

processuais e honorários advocatícios, estes, pois, em valor arbitrado por 
Vossa Excelência (art. 85, §3º. do CPC). 
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i) Requer a intimação para realização de sustentação 
oral, por ocasião do julgamento do mérito; 

 
Dá-se à causa, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

meramente para os efeitos fiscais exigidos. 
 
Nestes termos,  
pede e espera deferimento. 
 
Cuiabá, 07 de Julho de 2019. 

 
 
 

MARCOS GATTASS 
OAB-MT 12.264 
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