
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2011.071426-8, de São Lourenço do 
Oeste. 
Relator: Des. Jaime Ramos 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 
COMPLEMENTAR N. 130/2011, DO MUNICÍPIO DE SÃO 
LOURENÇO DO OESTE – REFORMULAÇÃO DA 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, PLANO DE CARGOS, 
CARREIRA E VENCIMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL – 
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO INDEPENDENTE E 
AUTÔNOMA (ART. 9º, § 1º) – OFENSA AO ART. 62, DA 
CE/1989 – INEXISTÊNCIA – NÍVEIS DE VENCIMENTOS 01, 
02, 03 E 05 DO ANEXO II, SUPERIORES AOS DO PODER 
EXECUTIVO – CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA 
DE NORMA PARADIGMA DE CONFRONTO – VEDAÇÃO 
PREVISTA NA CF/1988 (ART. 37, XII) – IMPOSSIBILIDADE 
DE CONTROLE CONCENTRADO PELA VIA DA AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NESTA PARTE – 
CARGO DE NÍVEL MÉDIO TRANSFORMADO EM CARGO 
DE NÍVEL SUPERIOR (SUBITEM 5.3, DO ANEXO III) – 
APROVEITAMENTO DO RESPECTIVO OCUPANTE – 
VIOLAÇÃO DO ART. 21, INCISO I, DA CE/1989 – OFENSA 
CONFIGURADA – PEDIDOS PARCIALMENTE 
PROCEDENTES.  

O controle interno é exercido pelo Poder controlador 
(Executivo, Legislativo e Judiciário) sobre órgãos, agentes e 
atos do mesmo Poder, vale dizer, é o autocontrole ou a 
autotutela exercida por cada um dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Desse modo, 
não é inconstitucional o § 1º do art. 9º, da Lei Complementar 
n. 130/2011, do Município de São Lourenço do Oeste, que 
assegura à Unidade de Controle Interno da Câmara de 
Vereadores a independência e a autonomia em relação ao 
Controle Interno do Poder Executivo Municipal, porque entre 
as unidades de controle interno de um e de outro Poder não 
há subordinação, embora deva haver harmonia e integração. 

A Constituição Estadual de 1989, na sua atual redação, 
ao contrário do previsto no art. 37, inciso XII, da Carta 
Magna, nada dispõe sobre a impossibilidade de os 
vencimentos dos Poderes Legislativo e Judiciário serem 
superiores aos do Poder Executivo, de sorte que, ausente a 
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norma paradigma estadual de confronto, não pode este 
Tribunal de Justiça, no controle concentrado de 
constitucionalidade, examinar o pedido de 
inconstitucionalidade dos níveis de vencimentos ns. 01, 02, 
03 e 05, previstos no Anexo II, da LC n. 130/2011 do 
Município de São Lourenço do Oeste. 

A transformação de cargo de nível médio em cargo de 
nível superior (subitem 5.3, do Anexo III, da LCM n. 
130/2011), com o aproveitamento do respectivo ocupante, é 
inconstitucional porque ofende o disposto no inciso I do art. 
21, da Constituição Estadual de 1989. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 2011.071426-8, da Comarca de São Lourenço do Oeste, 
em que é requerente o Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste, e requerida 
a Câmara Municipal de Vereadores de São Lourenço do Oeste: 

O Órgão Especial decidiu, por votação unânime, julgar parcialmente 
procedente o pedido inicial, apenas para declarar a inconstitucionalidade do 
subitem 5.3, do Anexo III, da Lei Complementar n. 130/2011, do Município de 
São Lourenço do Oeste, com efeito "ex nunc". Custas na forma da lei. 

Do julgamento realizado em 18/04/2012, presidido pelo Exmo. Sr. 
Desembargador Cláudio Barreto Dutra, com voto, participaram os Exmos. Srs. 
Desembargadores Lédio Rosa de Andrade, João Henrique Blasi, Jânio Machado, 
Jaime Luiz Vicari, José Inácio Schaefer, Pedro Manoel Abreu, Newton Trisotto, 
Sérgio Paladino, Eládio Torret Rocha, José Volpato de Souza, Sérgio Roberto 
Baasch Luz, Fernando Carioni, Torres Marques, Ricardo Fontes e Salim Shead 
dos Santos. 

Florianópolis, 18 de abril de 2012. 

 

Jaime Ramos 
RELATOR 
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RELATÓRIO 

O Prefeito do Município de São Lourenço do Oeste ajuizou a 

presente Ação direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, 

para suspender a eficácia e, ao final, declarar a inconstitucionalidade do art. 9º, § 

1º; dos níveis de vencimentos ns. 01, 02, 03 e 05, do Anexo II; do subitem 5.3, do 

Anexo III; e do art. 42, da Lei Complementar Municipal n. 130, de 18/07/2011, 

vetados pelo Chefe do Poder Executivo, mas promulgados pelo Presidente da 

Câmara de Vereadores após a derrubada do veto; por suposta ofensa aos arts. 

16, "caput", 21, inciso I, 23, inciso IV, 26, § 1º e 62, da Constituição Estadual de 

1989 (arts. 37, "caput", incisos II e XII, 39, § 1º, incisos I e III, e 74, da Carta 

Magna). 

Sustenta que o § 1º do art. 9º, da LCM n. 130/2011, que dispõe 

sobre a reformulação da estrutura administrativa, plano de cargos, carreira e 

vencimentos da Câmara Municipal, ao prever que "a unidade de controle interno 

atuará de forma totalmente independente e autônoma, não podendo sofrer 

qualquer interferência do Controle Interno instituído e instalado pelo Poder 

Executivo Municipal [...]", afronta o art. 62, da Carta Política Estadual (art. 74, da 

CF/1988); que os níveis de vencimentos ns. 01, 02, 03 e 05, previstos no Anexo 

II,  da LCM n. 130/2011, contrariam o art. 23, inciso IV, da Constituição Estadual 

(art. 37, inciso XII, da CF/988), porque são superiores aos fixados pelo Poder 

Executivo Municipal para cargos de mesma natureza, grau de responsabilidade, 

complexidade e requisitos para investidura; que a Lei Complementar n. 130/2011 

transformou tacitamente a escolaridade exigida para o cargo de Secretário 

Executivo, de nível médio para nível superior, conforme consta no subitem 5.3, 

do Anexo III, mas manteve as mesmas atribuições e condições para ingresso 

previstas no item 4, do Anexo III, da LCM n. 83/2007, e majorou o vencimento em 

65%, o que não se coaduna com o art. 21, inciso I, da Constituição Estadual (art. 

37, inciso II, da CF/1988); que, em virtude da inconstitucionalidade dos níveis de 
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vencimentos mencionados, é indispensável que se declare a 

inconstitucionalidade do art. 42, da LCM n. 130/2011, a fim de que a LCM n. 83, 

de 15/05/2007, permaneça em vigor. 

Requereu a concessão da medida cautelar (art. 10, § 3º, da Lei 

Estadual n. 12.069/2001) para suspender a vigência do art. 9º, § 1º; dos níveis de 

vencimentos ns. 01, 02, 03 e 05, do Anexo II; do subitem 5.3, do Anexo III; e do 

art. 42, todos da Lei Complementar Municipal n. 130, de 18/07/2011, bem como a 

procedência do pedido, ao final, para declarar a inconstitucionalidade dos 

mencionados dispositivos legais. 

Adotado o rito sumário previsto no art. 12, da Lei Estadual n. 

12.069, de 27/12/2001, o Presidente da Câmara de Vereadores prestou 

informações defendendo a constitucionalidade dos dispositivos legais, haja vista 

que a Lei Complementar Municipal n. 130/2011, que diz respeito à reformulação 

da estrutura administrativa da Câmara Municipal, foi editada em harmonia com as 

Constituições Federal e Estadual e com a Lei Orgânica Municipal; que o 

Secretário Executivo continuou exercendo as mesmas funções de antes, uma vez 

que possui nível superior, sendo desnecessária a abertura de novo concurso. 

A Procuradora-Geral do Município, de igual modo, prestou 

informações dizendo que o art. 9º, § 1º, da LCM n. 130/2011, é inconstitucional 

porque o controle interno do Poder Legislativo deve ser exercido de forma 

integrada com o do Poder Executivo, como determina o art. 62, da Constituição 

Estadual (art. 74, da CF/1988), e não de modo independente e autônomo; que a 

inconstitucionalidade dos níveis de vencimentos ns. 01, 02, 03 e 05, do Anexo II, 

da LCM n. 130/2011, reside no fato de que são superiores àqueles fixados pelo 

Poder Executivo Municipal para cargos e funções iguais ou assemelhadas, o que 

ofende os arts. 16, "caput", 23, inciso IV e 26, § 1º, da Constituição Estadual (art. 

37, "caput", inciso XII, e 39, § 1º, incisos I a III, da CF/988). 

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em 

parecer da lavra da Exma. Sra. Dra. Walkyria Ruicir Danielski, opinou pela 
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procedência parcial do pedido, apenas para que seja declarada a 

inconstitucionalidade do Anexo III, subitem 5.3, da Lei Complementar n. 

130/2011, do Município de São Lourenço do Oeste, por ofensa ao art. 21, inciso I, 

da Constituição do Estado de Santa Catarina. 

VOTO 

1. Registre-se, inicialmente, que o processo já se encontra 

devidamente instruído e, portanto, a causa aqui debatida está madura, devendo 

ser julgada imediata e definitivamente pelo Órgão Especial, como autoriza o art. 

12, da Lei Estadual n. 12.069, de 27/12/2001, sem necessidade de concessão de 

medida cautelar liminar. 

2. O autor da ação direta de inconstitucionalidade alega que o § 1º 

do art. 9º, da Lei Complementar Municipal n. 130, de 18/07/2011, promulgada 

pelo Presidente da Câmara de Vereadores, que dispõe sobre a reformulação da 

estrutura administrativa, plano de cargos, carreira e vencimentos da Câmara 

Municipal, afronta o art. 62, da Carta Política Estadual (art. 74, da CF/1988), 

porque atribui à Unidade de Controle Interno do Legislativo independência e 

autonomia em relação ao Poder Executivo, quando, na verdade, o sistema de 

controle interno dos Poderes Legislativo e Executivo deve atuar de forma 

integrada. 

Disse, ainda, que "cabe ao órgão central (controle interno do Poder 

Executivo) ajudar a estruturar, orientar o funcionamento e fiscalizar, 

periodicamente, a adequação e o funcionamento dos controles internos dos 

demais Poderes" (fl. 08). 

Contudo, razão não lhe assiste. 

O dispositivo legal impugnado tem a seguinte redação: 

"Art. 9º - [...] 

"§ 1º - A unidade de controle interno atuará de forma totalmente 

independente e autônoma, não podendo sofrer qualquer interferência do Controle 
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Interno instituído e instalado pelo Poder Executivo Municipal, devendo atuar em 

harmonia com o mesmo nos termos do previsto na presente Lei". 

Por sua vez, o art. 62, da Constituição Estadual de 1989, que 

reproduz, na essência, o art. 74, da Constituição da República, está assim 

redigido: 

"Art. 62 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, 

de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

"I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano Plurianual, 

a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado; 

"II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia 

e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração estadual, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado; 

"III - exercer o controle das operações de crédito, avais e outras 

garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado; 

"IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão 

institucional. 

"§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao 

Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. 

"§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato e 

parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 

perante o Tribunal de Contas". 

JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, tecendo comentários sobre o art. 74, da 

Carta Magna (art. 62, da CE/1989), ensina que "além do controle externo, 

exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da 

União (art. 71), a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial da União e das entidades da Administração direta e indireta, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 



 

Gabinete Des. «Relator atual do processo sem tratamento» 

subvenções e renúncias de receitas, é exercida pelo sistema de controle 

interno de cada Poder (art. 70). Cada Poder mantém, assim, sistema próprio 

de controle interno, de per se, e os três Poderes, em conjunto, manterão, de 

forma integrada, o controle global das contas internamente controladas [...]. 

O próprio Poder, cujos agentes guardam e empregam dinheiros e valores 

públicos, exerce essa modalidade de controle, ao passo que o controle 

externo é o exercido pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas da 

União" (Comentários à Constituição 1988. 2.ed., vol. V, Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1997, p. 2.832/2833 – destaque aposto). 

JOSÉ AFONSO DA SILVA, acerca da matéria, adverte que "a 

Constituição estabelece que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

manterão, de forma integrada, o controle interno. Trata-se de controle de 

natureza administrativa, exercido sobre funcionários encarregados de executar os 

programas orçamentários e da aplicação de dinheiro público, por seus superiores 

hierárquicos: ministros, diretores, chefes de divisão etc., dentro das estruturas 

administrativas de qualquer dos Poderes. De sorte que não é mais um controle 

só do Poder Executivo, como diziam as Constituições passadas; e é lógico, 

porque, se a Constituição alarga a autonomia administrativa dos outros 

Poderes, é coerente que também exija de cada um deles o exercício do 

controle interno, que tem como uma de suas finalidades apoiar o controle 

externo no exercício de sua missão institucional" (Comentário contextual à 

Constituição. 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 476). 

O Controle Interno, segundo HELY LOPES MEIRELLES, "é todo 

aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade 

controlada, no âmbito da própria Administração. Assim, qualquer controle 

efetivado pelo Executivo sobre seus serviços ou agentes é considerado 

interno, como interno será também o controle do Legislativo ou do 

Judiciário, por seus órgãos de administração, sobre seu pessoal e os atos 

administrativos que pratique. 
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"A Constituição de 1988 determina que os três Poderes de Estado 

mantenham sistema de controle interno de forma integrada. E, mais, que os 

responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer 

irregularidade, dela deverão dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de 

responsabilidade solidária (art. 74 e § 1º)" (Direito administrativo brasileiro. 37. 

ed., São Paulo: Malheiros, 2011, p. 715 – original sem grifo). 

Note-se, então, que o controle interno é exercido pelo Poder 

controlador (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário) sobre órgãos, agentes e 

atos do mesmo Poder, vale dizer, é o autocontrole ou a autotutela exercida por 

cada um dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, daí porque se pode concluir que o controle interno da Câmara de 

Vereadores é independente e autônomo em relação ao do Poder Executivo 

Municipal, ou seja, entre as unidades de controle interno de um e de outro Poder 

não há subordinação, o que afasta a alegada inconstitucionalidade do § 1º do art. 

9º, da Lei Complementar Municipal n. 130, de 18/07/2011, promulgada pelo 

Presidente da Câmara de Vereadores. 

A autonomia e a independência, ou seja, a inadmissibilidade de 

subordinação entre os controles internos dos Poderes Legislativo e Executivo, 

não eliminam a necessidade de harmonia, aliás, prevista na Lei Complementar 

Municipal n. 130/11, e a integração constitucional entre eles. 

Como ensina HELY LOPES MEIRELLES, "o governo municipal no 

Brasil é de funções divididas, cabendo à Câmara as legislativas e ao prefeito as 

executivas. Mas não há entre ambos qualquer subordinação administrativa 

ou política. O que existe entre os dois ramos do governo local é, apenas, 

entrosamento de funções e de atividades político-administrativas. 

Estabelece-se, assim, no plano municipal o mesmo sistema de 

relacionamento governamental que assegura a harmonia e independência 

dos Poderes nos âmbitos federal e estadual" (Direito municipal brasileiro. 16. 

ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 616/617). 
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Aliás, como disseram a Dra. Walkyria Ruicir Danielski, Procuradora 

de Justiça, e o Dr. Maury Roberto Viviani, Promotor de Justiça, "de outro vértice, 

a Constituição Federal, no art. 51, III, garante à Câmara de Deputados a 

competência privativa para elaborar seu regimento interno, o que, pelo princípio 

da simetria, confere à Câmara de Vereadores uma autonomia para regulamentar 

os assuntos de natureza íntima daquele Poder. 

"Logo, o fato de o Chefe do Poder Executivo pretender 'estruturar', 

'orientar o funcionamento' e 'realizar avaliações periódicas' em um órgão 

pertencente a outro Poder não configura harmonia entre Poderes, mas sim, 

verdadeira ingerência, conduta vedada por meio do art. 32, da Constituição 

Estadual: 

"'Art. 32. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

"'Parágrafo único. Salvo as expressas exceções previstas nesta 

Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar competências'. 

"Anote-se, ainda, que a leitura do dispositivo impugnado deixa claro 

que a Unidade de Controle, um comitê de fiscalização interno, apesar de prezar 

por uma atuação autônoma e sem ingerência, não descarta a atribuição de 

operação conjunta e harmônica com outros Poderes, estando, portanto, em 

conformidade com a previsão constitucional. 

"Tanto é que os inciso V e VI, pertencentes ao art. 9º da Lei 

Complementar n. 130/2011, ordenam que a Unidade de Controle faça 'remessa 

ao Poder Executivo das informações necessárias à consolidação das contas' e, 

ainda, prevê a necessidade de 'colaborar com os demais órgãos na execução de 

suas atividades'. 

"Dessa maneira, não se coaduna a assertiva do autor de que o 

dispositivo combatido seria incompatível com os ditames presentes na 

Constituição Federal e Estadual" (fls. 496/497). 

O controle interno, na ensinança de MARÇAL JUSTEN FILHO, 
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"consiste na atividade de controle desenvolvida por um Poder relativamente 

à própria atividade. Já o controle externo é aquele desempenhado por um 

Poder quanto aos atos de outro Poder" (Curso de Direito Administrativo. 4. ed., 

São Paulo: Saraiva, 2009, p. 985/986). 

Portanto, como se viu, não é inconstitucional o § 1º do art. 9º, da 

Lei Complementar Municipal n. 130, de 18/07/2011, promulgada pelo Presidente 

da Câmara de Vereadores. 

3. O autor pretende que se declare a inconstitucionalidade dos 

níveis de vencimentos ns. 01, 02, 03 e 05, previstos no Anexo II,  da Lei 

Complementar Municipal n. 130/2011, sob o fundamento de que contrariam os 

arts. 23, inciso IV, e 26, § 1º, da Constituição Estadual, e o art. 37, inciso XII, da 

Constituição Federal de 1988; ao argumento de que os valores ali contidos são 

maiores do que os dos níveis de vencimentos dos cargos similares do Poder 

Executivo, o que não poderia ocorrer, segundo o Alcaide. 

Entretanto, no controle concentrado de constitucionalidade, tal 

pretensão não pode ser analisada por este Tribunal de Justiça. 

Na sua redação original, os arts. 23, inciso IV, e 26, § 1º, da 

Constituição Estadual de 1989, que teriam sido violados pela norma municipal, 

previam o seguinte, respectivamente: 

"Art. 23 – A remuneração dos servidores da administração pública 

de qualquer dos Poderes atenderá ao seguinte: 

"[...] 

"IV – os vencimentos dos cargos e as gratificações pelo exercício de 

função de confiança do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 

superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

"[...] 

"Art. 26 – O Estado instituirá para os servidores públicos da 

administração direta, autarquias e fundações públicas: 

"§ 1º - É assegurada aos servidores da administração direta 
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isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do 

mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas a 

natureza ou ao local de trabalho". 

No entanto, estes dispositivos constitucionais tiveram suas redações 

alteradas pela Emenda Constitucional n. 38, de 20/12/2004, portanto, antes do 

advento da Lei Complementar Municipal n. 130/11, questionada: 

"Art. 23 - A remuneração e o subsídio dos servidores da 

administração pública de qualquer dos Poderes, atenderão ao seguinte:  

"I - a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de 

índices;  

"II - os Poderes publicarão anualmente os valores dos subsídios e 

da remuneração dos cargos e empregos públicos; 

"III - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções 

e empregos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de 

quaisquer dos Poderes, dos detentores de mandatos eletivos e dos demais 

agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 

percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de 

qualquer outra natureza, observarão o limite máximo estabelecido no art. 37, XI, 

da Constituição Federal; 

"IV - a lei poderá estabelecer relação entre a maior e a menor 

remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto 

no inciso III; 

"V - para a efetividade do disposto no inciso II somente a lei 

determinará, no âmbito de cada Poder, os seus valores e as suas alterações 

posteriores; 

"VI - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 

remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público; 

"VII - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não 
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serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos 

ulteriores; e 

"VIII - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e 

empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos III e VII, 

deste artigo, nos arts. 23-A e 128, II, desta Constituição e no art. 153, III e § 2°, I, 

da Constituição Federal. 

"Parágrafo único. A remuneração dos servidores públicos 

organizados em carreiras poderá ser fixada nos termos do art. 23-A. (NR)" 

"[...] 

"Art. 26 - O Estado instituirá conselho de política de administração e 

remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos 

Poderes.  

"§ 1º - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 

componentes do sistema remuneratório observará:  

"I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos 

cargos componentes de cada carreira;  

"II - os requisitos para a investidura; e  

"III - as peculiaridades dos cargos". 

O art. 37, inciso XII, da Constituição da República, que também, 

segundo o autor, teria sido violado pela norma municipal impugnada, está assim 

redigido: 

"Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

e, também, ao seguinte: 

"[...] 

"XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo". 

Assim é que, com o advento da Emenda Constitucional Estadual n. 
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38/2004, vigente à época da edição da Lei Complementar Municipal n. 130/2011, 

não mais se reproduziu, na Constituição Estadual, a norma da Constituição 

Federal. 

Diz a Constituição da República que cabe ao Supremo Tribunal 

Federal processar e julgar, originariamente, "a ação direta de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação 

declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal" (art. 102, I, 

"a", da CF/88); e aos Tribunais de Justiça dos Estados a competência que for 

definida na Constituição do Estado, abrangendo a ação direta de 

inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais 

contestados em face da Constituição Estadual (art. 125, §§ 1º e 2º, da CF/88; e 

arts. 83, inciso XI, letra "f"; e 84, da Constituição do Estado de Santa Catarina). 

ALEXANDRE DE MORAES ensina que "o controle concentrado ou 

abstrato de constitucionalidade surgiu no Brasil por meio da Emenda 

Constitucional n. 16, de 6-12-1965, que atribuiu ao Supremo Tribunal Federal 

competência para processar e julgar originariamente a representação de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, apresentada 

pelo procurador-geral da República, apesar da existência da representação 

interventiva desde a Constituição de 1934. 

"[...] 

"Por meio desse controle, procura-se obter a declaração de 

inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em tese, independentemente da 

existência de um caso concreto, visando à obtenção da invalidação da lei, a fim 

de garantir-se a segurança das relações jurídicas, que não podem ser baseadas 

em normas inconstitucionais. 

"[...] 

"Em relação às leis ou atos normativos municipais ou estaduais 

contrários às Constituições Estaduais, compete ao Tribunal de Justiça local 

processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade. 
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"Ressalte-se que esta previsão é da própria Constituição Federal, 

ao dispor no art. 125, § 2º, que os Estados organizarão sua Justiça cabendo-lhes 

a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 

estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição 

da legitimação para agir a um único órgão. 

"Note-se que, se a lei ou ato normativo municipal, além de contrariar 

dispositivos da Constituição Federal, contrariar, da mesma forma, previsões 

expressas do texto da Constituição Estadual, mesmo que de repetição obrigatória 

e redação idêntica, teremos a aplicação do citado art. 125, § 2º, da CF, ou seja, 

competência do Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro" (Direito 

constitucional. 27.ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 755/762). 

Não há dúvida alguma, portanto, que é do Tribunal de Justiça local 

a competência para processar e julgar, originariamente, as ações que tenham por 

objeto a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal ou 

estadual contrários à Constituição Estadual. 

Todavia, na espécie, a Constituição do Estado de Santa Catarina, 

ao contrário do que prevê o art. 37, inciso XII, da Carta Magna, nada dispõe 

sobre a impossibilidade de "os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 

Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo" 

(art. 37, inciso XII, da CF/1988). 

Desse modo, em se tratando dispositivo de lei municipal que, em 

princípio, contraria o texto da Constituição Federal de 1988, não pode este 

Tribunal de Justiça, no controle concentrado de constitucionalidade, analisar o 

pedido de inconstitucionalidade dos níveis de vencimentos ns. 01, 02, 03 e 05, 

previstos no Anexo II,  da Lei Complementar Municipal n. 130/2011. 

Isso porque, como adverte ALEXANDRE DE MORAES, "a 

Constituição Federal, nas previsões dos arts. 102, I, a, e art. 125, § 2º, somente 

deixa em aberto uma possibilidade, relacionada à competência para processar e 

julgar as ações diretas de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 
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municipais contrários, diretamente, à Constituição Federal. 

"Nestas hipóteses, será inadmissível ação direta de 

inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal ou perante o 

Tribunal de Justiça local, inexistindo, portanto, controle concentrado de 

constitucionalidade, pois o único controle de constitucionalidade de lei e de 

ato normativo municipal em face da Constituição Federal que se admite é o 

difuso, exercido incidenter tantum, por todos os órgãos do Poder 

Judiciário, quando do julgamento de cada caso concreto. 

"O Supremo Tribunal Federal entende não ser possível nessa 

hipótese o controle concentrado pelo Tribunal de Justiça, pois tendo as decisões 

efeitos erga omnes, no âmbito estadual, a elas estaria vinculado o próprio 

Supremo Tribunal Federal, que deixaria de exercer sua missão constitucional de 

guardião da Constituição" (Direito constitucional. 27.ed., São Paulo: Atlas, 2011, 

p. 762/763 – grifo aposto). 

Portanto, a análise da constitucionalidade dos níveis de 

vencimentos ns. 01, 02, 03 e 05, previstos no Anexo II,  da Lei Complementar n. 

130/2011, do Município de São Lourenço do Oeste, em face da Constituição 

Federal, somente poderá ser exercida pelo Poder Judiciário no controle difuso, 

quando do julgamento de cada caso concreto, sendo inviável tal análise no 

controle concentrado de constitucionalidade das leis, ou seja, pela via de ação 

direta de inconstitucionalidade. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO. ART. 74, XI. CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE LEI OU ATO 

NORMATIVO MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

PROCEDÊNCIA.  

"É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, antes e 

depois de 1988, no sentido de que não cabe a tribunais de justiça estaduais 



 

Gabinete Des. «Relator atual do processo sem tratamento» 

exercer o controle de constitucionalidade de leis e demais atos normativos 

municipais em face da Constituição federal. Precedentes. Inconstitucionalidade 

do art. 74, XI, da Constituição do Estado de São Paulo. Pedido julgado 

procedente" (STF – ADI n. 347/SP, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 

20/10/2006, p. 0048). 

"DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, EM 

FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: CABIMENTO ADMITIDO PELA 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE ATRIBUI 

COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSÁ-LA E 

JULGÁ-LA. INADMISSIBILIDADE.  

"1. O ordenamento constitucional brasileiro admite Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade de leis ou atos normativos municipais, em face da 

Constituição estadual, a serem processadas e julgadas, originariamente, pelos 

Tribunais de Justiça dos Estados (artigo 125, parágrafo 2° da C.F.).  

"2. Não, porém, em face da Constituição Federal.  

"3. Aliás, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal tem competência 

para Ações dessa espécie, pois o art. 102, I, "a", da C.F. só a prevê para Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Não, 

assim, municipal.  

"4. De sorte que o controle de constitucionalidade de leis ou atos 

normativos municipais, diante da Constituição Federal, só se faz, no Brasil, pelo 

sistema difuso, ou seja no julgamento de casos concretos, com eficácia, "inter 

partes", não "erga omnes".  

"5. Precedentes.  

"6. Ação Direta julgada procedente, pelo S.T.F., para declarar a 

inconstitucionalidade das expressões "e da Constituição da República" e "em 

face da Constituição da República", constantes do art. 106, alínea "h", e do 

parágrafo 1° do art. 118, todos da Constituição de Minas Gerais, por conferirem 
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ao respectivo Tribunal de Justiça competência para o processo e julgamento de 

A.D.I. de lei ou ato normativo municipal, em face da Constituição Federal.  

"7. Plenário. Decisão unânime" (STF – ADI n. 508/MG, Rel. Ministro 

Sydney Sanches, DJ de 23/05/2003, p. 0030). 

Nesse passo, tendo sido alteradas as redações dos arts. 23, inciso 

IV e 26, § 1º, da Constituição Estadual de 1989, vale dizer, não mais existindo na 

Carta Política do Estado de Santa Catarina a proibição de que os vencimentos 

dos Poderes Legislativo e Judiciário sejam superiores àqueles pagos pelo Poder 

Executivo (ausência de norma paradigma de confronto), não pode este Tribunal 

de Justiça, no controle concentrado de constitucionalidade, examinar o pedido de 

inconstitucionalidade dos níveis de vencimentos ns. 01, 02, 03 e 05, previstos no 

Anexo II,  da LCM n. 130/2011 de São Lourenço do Oeste. 

4. Assiste razão ao Prefeito autor quando alega que a Lei 

Complementar Municipal n. 130/2011 transformou tacitamente, de nível médio 

para nível superior, a escolaridade exigida para o provimento do cargo de 

Secretário Executivo, ao estabelecer tal habilitação no subitem 5.3, do Anexo III, 

mas manteve as mesmas atribuições e condições para ingresso (item 4, do 

Anexo III, da LCM n. 83/2007), e majorou o vencimento em 65%, o que não se 

coaduna com o art. 21, inciso I, da Constituição Estadual de 1989, nem com o art. 

37, inciso II, da Constituição Federal de 1988. 

A Lei Complementar Municipal n. 83, de 15/05/2007, que dispôs 

sobre a estrutura administrativa e plano de cargos e vencimentos da Câmara 

Municipal, em relação ao cargo de Secretário Executivo, previa o seguinte: 

"Art. 11 - Os cargos de provimento efetivo do Poder Legislativo 

Municipal estão classificados no Grupo Ocupacional I (CPE) e são os seguintes: 

"I – Secretário Executivo; II – Técnico Legislativo; III – Auxiliar 

Administrativo; IV – Serviços Gerais. 

"§ 1º - O nível, código e vencimento dos cargos descritos neste 

artigo são os constantes no Anexo II da presente Lei Complementar. 
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"§ 2º - A carga horária, condições para o provimento, habilitação 

exigida, número de vagas e atribuições estão descritos no Anexo III da presente 

Lei Complementar". 

O cargo de Secretário Executivo, de acordo com o Anexo II, da LCM 

n. 83/2007, possuía nível 04, código 4001, e o vencimento era de R$ 2.300,00. 

No Anexo III, da supracitada LCM n. 83/2007, consta que existe um 

(01) cargo de Secretário Executivo (subitem 4.4); com jornada de trabalho de 40 

horas semanais (subitem 4.1). O provimento se dará por concurso público de 

provas (escrita ou escrita e prática – subitem 4.2), devendo os candidatos 

possuírem, no mínimo, o ensino médio (subitem 4.3). 

A descrição das atribuições do cargo está nos subitens 4.5 e 

seguintes do Anexo III, da Lei Complementar Municipal n. 83/2007. 

Sobreveio, então, a Lei Complementar Municipal n. 130, de 

18/07/2011, que revogou a LCM n. 83/2007 (art. 42), e em relação ao cargo de 

Secretário Executivo dispôs o seguinte: 

"Art. 13 - São cargos de provimento efetivo (CPE) do Poder 

Legislativo Municipal e estão classificados da seguinte forma:  

"I - Grupo Ocupacional I – Superior: 

"a) Secretário Executivo; b) Contador [...]. 

"§ 1º - O nível, código e vencimento dos cargos descritos neste 

artigo são os constantes no Anexo II da presente Lei Complementar. 

"§ 2º - A carga horária, condições para o provimento, habilitação 

exigida, número de vagas e atribuições estão descritos no Anexo III da presente 

Lei Complementar". 

De acordo com o Anexo II, da LCM n. 130/2011, o cargo de 

Secretário Executivo passou a ser de nível 05, código 5001, com vencimento de 

R$ 4.510,00 (fl. 127). 

O Anexo III, da LCM n. 130/2011, prevê a existência de um (01) 

cargo de Secretário Executivo (subitem 5.4); com jornada de trabalho de 40 horas 
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semanais (subitem 5.1); provimento por concurso de provas (escrita ou escrita e 

prática – subitem 5.2); devendo os candidatos possuir ensino superior (subitem 

5.3). 

A descrição das atribuições do cargo está inserta nos subitens 5.5 e 

seguintes do Anexo III, da Lei Complementar Municipal n. 130/2011, e são 

idênticas àquelas previstas no Anexo III (subitens 4.5 e seguintes) da Lei 

Complementar n. 83/2007, do Município de São Lourenço do Oeste. 

Constata-se, portanto, que as atribuições do cargo de Secretário 

Executivo, com o advento da Lei Complementar Municipal n. 130/2011, 

permaneceram inalteradas, ou seja, são as mesmas previstas na lei revogada 

(LCM n. 83/2007). Todavia, enquanto a LCM n. 83/2007 exigia o ensino médio 

para o exercício do cargo, a nova LCM n. 130/2011, passou a exigir o ensino 

superior, e foi majorado o vencimento básico, obviamente em razão dessa 

exigência de habilitação. 

O Presidente da Câmara de Vereadores, nas informações que 

prestou, disse o seguinte: 

"Não há que se falar em transformação tácita da titulação 

exigida para o cargo de 'secretário executivo', mas sim de efetiva mudança 

quanto a esse requisito para admissão de servidor ocupante de tal cargo. A 

mudança de exigência acerca do grau de instrução se deu justamente em 

decorrência das responsabilidades e das atribuições que acometem o servidor 

que ocupa ou virá a ocupar o referido cargo [...]. Ou seja, no entender do 

Legislativo tal cargo efetivamente demanda a formação do servidor que irá 

ocupá-lo no ensino superior. 

"Essa alteração não está relacionada com o vencimento fixado, o 

qual já fora objeto de explanação acima, mas sim com o requisito para ingresso 

da pessoa que vindo a ocupar o cargo de 'secretário executivo' irá ser 

responsável, em síntese, pela direção e coordenação da Casa de Leis. 

"De fato, antes da Lei, referido cargo já se encontrava 
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preenchido pelo servidor Éderson Hermann, o qual foi admitido através de 

regular concurso público [...] e continua ocupando a vaga, até porque não 

existem razões que imponham ou justifiquem sua exoneração e, tampouco, 

outro cargo para o qual pudesse ser remanejado dentro da estrutura 

administrativa da Casa. Ademais, constitucionalmente seria vedado qualquer 

ato dessa natureza. Todavia, o novo servidor que futuramente vier a ocupar 

referido cargo, após regular aprovação em concurso público, deverá 

preencher também o requisito do ensino superior" (fls. 230/231 – grifo 

aposto). 

Ora, é evidente que a alteração da escolaridade exigida para o 

exercício do cargo de Secretário Executivo (de nível médio para nível superior),  

ainda que mantidas as mesmas atribuições e a denominação do cargo, por si só, 

não implica nenhuma inconstitucionalidade. 

No entanto, a inconstitucionalidade reside no fato de que a lei 

impugnada transformou, com o respectivo ocupante, o cargo de Secretário 

Executivo de nível médio, em cargo de nível superior, conforme confessou o 

Presidente do Parlamento Municipal, o que viola o inciso I do art. 21, da 

Constituição Estadual de 1989, e o inciso II do art. 37, da Constituição Federal de 

1988. 

O inciso II do art. 37, da Constituição da República, determina que 

"a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público 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". 

O inciso I do art. 21, da Carta Política Estadual, de igual modo, 

prevê que "a investidura em cargo ou a admissão em emprego da administração 

pública depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
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emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em 

comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração". 

Não se discute que a Administração Pública pode, por meio de lei, 

promover a transformação de cargos, de empregos ou de funções públicas, 

exigindo, como na espécie, no lugar do ensino médio, o ensino superior para o 

provimento do cargo de Secretário Executivo da Câmara de Vereadores, que 

teve a denominação mantida, mas alteradas as atribuições e o valor de 

vencimento. 

Todavia, como adverte HELY LOPES MEIRELLES, "se a 

transformação 'implicar em alteração do título e das atribuições do cargo, 

configura novo provimento', que exige o concurso público" (Direito administrativo 

brasileiro. 37. ed., São Paulo: Malheiros, 2011, p. 463). 

ALEXANDRE DE MORAES, sobre a matéria, anotou: 

"Importante, também, ressaltar que, a partir da Constituição de 

1988, a absoluta imprescindibilidade do concurso público não mais se 

limita à hipótese singular da primeira investidura em cargos, funções ou 

empregos públicos, impondo-se às pessoas estatais como regra geral de 

observância compulsória, inclusive nas hipóteses de transformação de 

cargos e a transferência de servidores para outros cargos ou para 

categorias funcionais diversas das iniciais, que, quando desacompanhadas 

da prévia realização do concurso público de provas ou de provas e títulos, 

constituem formas inconstitucionais de provimento no serviço público, pois 

implicam o ingresso do servidor em cargos diversos daqueles nos quais foi 

ele legitimamente admitido [...]" (Direito Constitucional. 27.ed., São Paulo: 

Atlas, 2011, p. 366 – original sem destaque). 

Na lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO "o que a Lei 

Magna visou com os princípios da acessibilidade e do concurso público foi, de um 

lado, ensejar a todos iguais oportunidades de disputar cargos ou empregos na 

Administração direta e indireta. De outro lado, propôs-se a impedir tanto o 
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ingresso sem concurso, ressalvadas as exceções previstas na 

Constituição, quanto obstar a que o servidor habilitado por concurso para 

cargo ou emprego de determinada natureza viesse depois se agraciado com 

cargo ou emprego permanente de outra natureza, pois esta seria uma forma 

de fraudar a razão de ser do concurso público" (Curso de Direito 

Administrativo. 28.ed., São Paulo: Malheiros, 2011, p. 281 – grifo aposto). 

É exatamente o que ocorre na espécie, haja vista que, em 

31/05/2007 (fls. 461/462), quando foram abertas as inscrições para o concurso 

público destinado ao provimento do cargo de Secretário Executivo, a Lei 

Complementar Municipal n. 83, de 15/05/2007, exigia que o candidato possuísse 

o ensino médio. 

Homologado o resultado, nomeado e empossado o candidato 

habilitado em 1º lugar (Éderson Hermann), sobreveio a Lei Complementar 

Municipal n. 130/2011, promulgada pelo Presidente da Câmara de Vereadores, 

exigindo o nível superior para o exercício do cargo de Secretário Executivo, ou 

seja, houve uma transformação do cargo de nível médio em cargo de nível 

superior, com aproveitamento do respectivo ocupante, o que contraria o inciso I 

do art. 21, da Constituição Estadual de 1989, e o inciso II do art. 37, da Carta 

Magna. 

O Supremo Tribunal Federal tem decidido que essa forma de 

provimento é inconstitucional: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DO 

ESTADO DO CEARÁ – PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS – 

INCONSTITUCIONALIDADE – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CF 

– AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

"I – São inconstitucionais os artigos da Lei 13.778/2006, do Estado 

do Ceará que, a pretexto de reorganizar as carreiras de Auditor Adjunto do 

Tesouro Nacional, Técnico do Tesouro Estadual e Fiscal do Tesouro Estadual, 

ensejaram o provimento derivado de cargos. 
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"II – Dispositivos legais impugnados que afrontam o comando do 

art. 37, II, da Constituição Federal, o qual exige a realização de concurso público 

para provimento de cargos na Administração estatal. 

"III – Embora sob o rótulo de reestruturação da carreira na 

Secretaria da Fazenda, procedeu-se, na realidade, à instituição de cargos 

públicos, cujo provimento deve obedecer aos ditames constitucionais. 

"IV – Ação julgada procedente" (STF – ADIN n. 3.857/CE, Rel. 

Ministro Ricardo Lewandowski, julgada em 18/12/2008). 

O eminente Ministro, nos fundamentos do voto, inscreveu: 

"Como bem ressaltou a Advocacia-Geral da União, os comandos 

normativos atacados nesta ação direta, a um só tempo, transformaram antigos 

cargos de Auditor Adjunto do Tesouro Estadual e Técnico do Tesouro Estadual e 

Fiscal da Receita Estadual, de nível médio, em cargos de Auditor Adjunto da 

Receita Estadual e Fiscal da Receita Estadual, para os quais se exige graduação 

em cursos de nível superior. 

"Com efeito, os cargos criados demandam, para o seu provimento, 

nível superior e escolaridade, observadas as respectivas especificidades, 

conforme prevê o Anexo I da Lei. Em consonância com essa exigência, a 

remuneração dos ocupantes dos cargos em comento é maior do que aquela paga 

aos que integram cargos para os quais se admite o nível médio de escolaridade. 

"[...] 

"E ainda que se afirme que não foram instituídas novas carreiras e 

nem cargos distintos, como assinalado acima, tendo ocorrido apenas a unificação 

de cargos com funções assemelhadas, a realidade é que houve não só a 

mudança de nomenclatura, mas também de escolaridade exigida para o seu 

exercício, bem como de remuneração e atribuições. 

"Os dispositivos atacados, a pretexto de levar a efeito uma mera 

reorganização na carreira dos servidores que integram a administração 

fazendária do Estado, na verdade criaram novos cargos, permitindo o seu 
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provimento por simples transposição, em inequívoca burla à exigência 

constitucional de concurso público, que objetiva, em essência, dar concreção aos 

princípios abrigados no caput do art. 37 da Lei Maior, em especial aos da 

moralidade e impessoalidade" (STF – ADIN n. 3.857/CE, Rel. Ministro Ricardo 

Lewandowski, julgada em 18/12/2008). 

"CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DE 

EXATORIA E FISCAL DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO: ESTADO DE SANTA 

CATARINA.  

"Lei Complementar n. 81, de 10.03.93, do Estado de Santa 

Catarina.  

"I. - Transformação, com os seus ocupantes, de cargos de nível 

médio em cargos de nível superior. Espécie de aproveitamento. 

Inconstitucionalidade, porque ofensivo ao disposto no art. 37, II, da Constituição 

Federal.  

"II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, 

declarada a inconstitucionalidade dos Anexos I e II-55 e II-56 da Lei 

Complementar 81, de 10.03.93, do Estado de Santa Catarina" (STF – ADI n. 

1030/SC, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ de 13/12/1996, p. 50.158). 

Nesta Corte de Justiça a orientação não é distinta: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 1º DO ART. 2º 

DA LEI COMPLEMENTAR N. 112, DE 18-7-2005, DO MUNICÍPIO DE 

BRUSQUE. TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE "ASSISTENTE TÉCNICO" EM 

"GESTOR TÉCNICO", A SER PREENCHIDO PELO PRIMEIRO. ATRIBUIÇÕES, 

ESCOLARIDADE E VENCIMENTOS QUE NÃO GUARDAM 

VEROSSIMILHANÇA. ASCENSÃO - PASSAGEM DE UM NÍVEL FUNCIONAL 

PARA OUTRO - EM CARGO DIVERSO DAQUELE PARA O QUAL O 

SERVIDOR PRESTOU CONCURSO. PROVIMENTO DERIVADO QUE 

MALFERE O ART. 21, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 37, II, DA CF). 

AÇÃO PROCEDENTE" (TJSC – Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
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2009.015429-0, de Brusque, Rel. Des. Cesar Abreu, julgada em 07/10/2009). 

O aproveitamento admitido pela Constituição Federal de 1988 e 

pela Constituição do Estado de Santa Catarina é somente para outro cargo, 

quando extinto o ocupado pelo servidor estável (art. 41, § 3º, da CF/88; art. 29, § 

3º, da CE/89). Não é a hipótese em discussão nestes autos. 

O que a lei impugnada poderia ter previsto, mas não o fez, era uma 

regra para a possibilidade de transição, ou seja, ficaria estabelecido na lei que o 

cargo de Secretário Executivo, após a vacância, seria provido por candidato com 

nível superior, devidamente aprovado em concurso público. Assim, nada impedia 

que mantivesse o atual servidor ocupando o cargo, com o pagamento de uma 

vantagem pecuniária correspondente à diferença entre o vencimento por ele 

percebido e aquele fixado em lei para o nível superior, o que também poderia ter 

sido previsto na lei. Inexistindo essa regra de transição, não há como salvar o 

subitem 5.3 do Anexo III da pecha de inconstitucionalidade. 

Desse modo, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, é 

inconstitucional o subitem 5.3, do Anexo III, da Lei Complementar Municipal n. 

130/2011, que transformou o cargo de nível médio em cargo de nível superior, 

com o aproveitamento do respectivo ocupante, porque afronta o comando do art. 

21, inciso I, da Constituição Estadual. 

5. O autor alega que, "em razão da inconstitucionalidade dos níveis 

de vencimentos supra mencionados, faz-se necessária a declaração de 

inconstitucionalidade do art. 42, da Lei Complementar n. 130, de 18 de julho de 

2011, a fim de que a Lei Complementar Municipal n. 83, de 15 de maio de 2007, 

continue em vigor (doc. 11), continue em vigor garantindo-se aos servidores da 

Câmara de Vereadores a percepção dos vencimentos previstos na mencionada 

Lei". 

Contudo, razão não lhe assiste. 

Em primeiro lugar porque não indicou, como determina o art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual n. 12.069, de 27/12/2001, os fundamentos jurídicos do 
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pedido em relação à impugnação do art. 42, da Lei Complementar Municipal n. 

130/2011, ou seja, não disse qual a norma da Constituição Estadual teria sido 

violada. 

Segundo porque, como se viu alhures, o pedido de declaração de 

inconstitucionalidade dos níveis de vencimentos ns. 01, 02, 03 e 05, previstos no 

Anexo II, da Lei Complementar Municipal n. 130/2011, pagos aos servidores da 

Câmara de Vereadores, os quais, segundo o autor desta ação direta de 

inconstitucionalidade, seriam superiores aos valores pagos pelo Poder Executivo, 

não pode ser analisado por esta Corte de Justiça, no controle concentrado de 

constitucionalidade, porque ausente a norma paradigma de confronto na 

Constituição do Estado Catarinense. 

Logo, não tendo sido declarados inconstitucionais os níveis de 

vencimentos mencionados, está assegurado aos servidores da Câmara Municipal 

o pagamento dos seus vencimentos. 

Pelo exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos 

apenas para declarar a inconstitucionalidade, com efeito "ex nunc", do subitem 

5.3, do Anexo III, da Lei Complementar n. 130/2011, do Município de São 

Lourenço do Oeste, por ofensa ao inciso I do art. 21, da Constituição do Estado 

de Santa Catarina. 


