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Gabinete Desembargador Pedro Manoel Abreu

Direta de Inconstitucionalidade n. 9151833-44.2015.8.24.0000
Relator: Desembargador Pedro Manoel Abreu

Ação direta de inconstitucionalidade. Município de Monte 
Carlo. Criação do cargo de Controlador Adjunto Interno, de 
livre nomeação e exoneração. Omissão quanto à natureza 
do cargo e falta de indicação de que o cargo deveria ser  
provido por servidor dos quadros de carreira. LCM n. 
58/2013. Ofensa aos arts. 21, I e IV e 39, VII, da Constituição 
Estadual, consonantes com os arts. 37, II e IV e 48, X, da 
Constituição da República. Violação da regra do concurso 
público. Curador Especial nomeado para a ação. Honorários 
devidos pela Fazenda Municipal, na forma do art. 85, § 8.º, 
do NCPC. Ação direta procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de 
Inconstitucionalidade n. 9151833-44.2015.8.24.0000, da comarca da Capital 
Tribunal de Justiça em que é Requerente Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina e Requerido Prefeito do Município de Monte Carlo e outro.

O Órgão Especial decidiu, por unanimidade, julgar procedente a 
demanda, para declarar a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, da LCM n. 
58/2013, de Monte Carlo, e fixar honorários advocatícios em favor do curador 
especial na ordem de R$ 7.000,00, forte no art. 85, § 8.º, NCPC. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 18 de outubro de 2017, foi presidido 
pelo Exmo. Sr. Desembargador Torres Marques, e dele participaram os Exmos. 
Srs. Desembargadores Pedro Manoel Abreu – Relator, Newton Trisotto, Luiz 
Cézar Medeiros, Sérgio Roberto Baasch Luz, Fernando Carioni, Torres Marques, 
Marcus Tulio Sartorato, César Abreu, Ricardo Fontes, Maria do Rocio Luz Santa 
Ritta, Jaime Ramos, Alexandre D'Ivanenko, Jorge Schaefer Martins, Joel Figueira 
Júnior, Jânio Machado, Raulino Jacó Brüning, Ronei Danielli, Ricardo Roesler e 
Rodrigo Collaço.

Florianópolis, 25 de outubro de 2017.

Desembargador Pedro Manoel Abreu
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Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, por meio do 

Coordenador do Centro de Apoio Operacional do Controle de 

Constitucionalidade, aforou ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei 

Complementar n. 58, de 21 de fevereiro de 2013, do Município de Monte Carlo, 

por afronta aos arts. 21, I e IV e 39, VII, ambos da Constituição do Estado de 

Santa Catarina, que são reproduções dos arts. 37, II e V e 48, X, da Constituição 

Federal. 

Sustenta o autor, em síntese, que a Lei em testilha criou o cargo de 

provimento em comissão de "Controlador Interno Adjunto", quando as 

Constituições Federal e Estadual restringem a criação de cargos de provimento 

em comissão apenas para o desempenho de funções de direção, chefia e 

assessoramento, sendo que as atribuições dos cargos criados devem estar 

especificadas em Lei, sob pena de ofensa aos, arts. 21, I e IV e 39, VII, da 

Constituição Estadual. 

Para o Ministério Público, a exigência do concurso público para a 

investidura em cargo público deve ser interpretada com o máximo de rigor, de 

modo que o provimento em comissão se restrinja somente aos cargos de 

direção, chefia e assessoramento e que demandem especial vínculo de 

confiança entre nomeante e nomeado, sob pena de burla ao princípio do 

concurso público. Acrescenta que não vale o nome dado ao cargo e sim as 

funções realizadas pelo ocupante, que devem ser compatíveis com o permissivo 

constitucional, sob pena de violar a Carta da República e a Carta Estadual. Por 

isso, a seu sentir a ausência de descrição das funções desempenhadas pelo 

Controlador Adjunto vulnera a regra do concurso público. 

Ao final, pugnou pela declaração de inconstitucionalidade da Lei 

Complementar n. 58, de 21 de fevereiro de 2013, do Município de São Carlo. 
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Notificados os responsáveis pela edição do ato impugnado, estes 

deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação, consoante se vê das 

certidões de fls. 27 e 33. 

Por conta da inércia dos Poderes envolvidos, nomeou-se curador 

para a defesa da norma hostilizada à fl. 51, que peticionou à fl. 65, sustentando, 

em síntese: a) a Lei n. 439, de 28 de abril de 2005, referenciada na Lei em sob 

ataque, criou no Município de Monte Carlo o Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo, trazendo em seu art. 2.º, a descrição dos objetivos básicos de 

"assegurar a boa gestão dos recursos públicos e apoiar o controle externo na 

sua missão institucional de fiscalizar os atos da Administração relacionados à 

execução contábil, financeira, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas" 

(fl. 69); b) os objetivos específicos do Sistema de Controle Interno estão 

definidos no art. 3.º, da Lei n. 439/2005; c) a Lei atacada definiu em seu art. 5.º 

que a Controladoria-Geral está vinculada ao Gabinete do Prefeito, e no § 1.º que 

o Cargo de Controlador Geral, a nível de Direção e Assessoramento, tem suas 

atribuições previstas na mesma Lei; d) as atribuições da Controladoria-Geral 

estão definidas no art. 6.º, da Lei Municipal; e) as atribuições do Controlador 

Interno foram definidas no art. 27, da Lei Municipal n. 49/2011. Assim, ao 

contrário do propalado na exordial, a Lei estabelece um vasto rol de atribuições 

ao cargo de controlador interno adjunto; f) a dicção constitucional sobre o que 

seja direção, chefia e assessoramento é vaga; g) as atribuições do cargo são de 

nítido caráter de assessoramento, resultando claro também que se trata de cargo 

de confiança, demissível ad nutum.

Por fim, requereu a improcedência da demanda, reconhecendo-se a 

constitucionalidade do dispositivo atacado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. 

Durval da Silva Amorim, manifestou-se pela procedência do pedido.

Este é o relatório.
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VOTO

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade detonada pelo 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina em face da Lei Complementar 

Municipal n. 58, de 21 de fevereiro de 2013, do Município de Monte Carlo.

Centra-se a celeuma no fato de que a referida Lei, ao criar o cargo 

de Controlador Interno Adjunto, atribuiu-lhe a modalidade de provimento em 

comissão, sem, entretanto, em tese, descrever em Lei quais atribuições lhe 

seriam destinadas, o que, no sentir do autor, violaria o disposto nos arts. 21, I e 

IV e 39, VII, da Constituição do Estado de Santa Catarina. A norma atacada 

assim dispõe:

Art. 1.º Fica criado o cargo de Controlador Interno Adjunto, com 
qualificação em nível superior, integrante da estrutura de cargos de provimento 
em Comissão e Confiança do Poder Executivo Municipal de Monte Carlo, com 
01 (uma) vaga definida por essa Lei Complementar a ser provida por livre 
nomeação do Chefe do Poder Executivo e lotado no Gabinete do Prefeito, com 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único. Compete ao Controlador Interno Adjunto, com formação 
em nível superior, praticar todos os atos previstos na Lei Municipal n. 439, de 
28 de abril de 2005, e no art. 27, da Lei Complementar n. 49, de 7 de outubro 
de 2011.

Art. 2.º Ficam alterados os Anexos I e II da Lei Complementar Municipal n. 
49, de 7 de outubro de 2011, os quais passam a vigorar acrescidos das 
alterações constantes dos quadros adiante transcritos.

A controvérsia assume linhas tênues neste ponto. Argumenta o 

Ministério Público que as atribuições do cargo de Controlador Interno Adjunto 

não estão descritas em Lei alguma. Por outro lado, o curador especial nomeado 

por esta Corte, Dr. Marco Rotta Pucci, demonstrando zelo pela causa, afirmou 

que a referência contida no parágrafo único da Lei Complementar Municipal n. 

58/2013, deixou claro que o dito controlador poderia praticar todos os atos 

previstos na Lei Municipal n. 439/2005 e aqueles previstos no art. 27, da Lei 

Complementar n. 49/2011. Esses dispositivos possuem a seguinte redação:

Lei Complementar n. 439/2005
Art. 5.º A Controladoria Geral, qualificada como unidade administrativa, 

integra a estrutura organizacional da Prefeitura, vinculada diretamente ao 
Gabinete do Prefeito, com as atribuições definidas nesta Lei.
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§ 1.º Fica criado o Cargo em Comissão e Confiança de "Controlador 
Geral", a nível de Direção e Assessoramento, com as atribuições previstas 
nesta Lei e com remuneração mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Art. 6º.  À Controladoria Geral compete:
I. Elaborar as normas de Controle Interno para os atos da Administração a 

serem aprovados por decreto ou decreto legislativo no âmbito de cada Poder;
II. Propor aos Chefes dos Poderes, quando necessário, atualização e 

adequação das normas de Controle Interno para os atos da administração;
III. Programar e organizar auditorias nas Unidades Operacionais, com 

periodicidade pelo menos anual;
IV. Programar e organizar auditorias nas entidades ou pessoas 

beneficiadas com recursos públicos;
V. Manifestar-se, expressamente, sobre as contas anuais do Prefeito, 

com atestado do Chefe do Poder Executivo Municipal que tomou conhecimento 
das conclusões nela contida;

VI. Encaminhar ao Tribunal de Contas Relatório de Auditoria e 
manifestação sobre as contas anuais do Prefeito, com indicação das 
providências adotadas e a adotar para corrigir as eventuais ilegalidades ou 
irregularidades, ressarcir danos causados ao erário, ou evitar a ocorrência de 
falhas semelhantes;

VII. Sugerir aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo a instauração 
de Tomada de Contas Especial nos casos de Identificação de ato ilegal, 
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;

VIII. Sugerir aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, que 
solicitem ao Tribunal de Contas a realização de auditorias especiais;

IX. Sugerir aos Chefes dos Poderes, no âmbito de suas competências, a 
instauração de Processo Administrativo no caso de descumprimento das 
normas de controle  interno caracterizado como grave infração a norma 
constitucional ou legal;

X. Dar conhecimento ao Tribunal de Contas sobre irregularidades ou 
ilegalidades apuradas em Tomada de Contas Especial realizadas, com 
indicação das providências adotadas ou a adotar para ressarcimento de 
eventuais danos causados ao erário e para corrigir e evitar novas falhas;

XI. Programar e sugerir aos Chefes dos Poderes a participação dos 
servidores em cursos de capacitação voltados para melhoria do controle 
interno;

XII. Assinar, por seu titular Relatórios de Gestão Fiscal de que tratam os 
artigos 54 e 55 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Nada obstante, o art. 27, da Lei Complementar n. 49/2011, ostenta 

a seguinte redação:

Art. 27. O Controle Interno será exercido sob a coordenação e supervisão 
do Departamento de Controle Interno, sendo sua função precípua a execução 
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, instituído pela Lei 
n. 439, de 28 de abril de 2005, que tem as seguintes competências:

I. Coordenar as atividades relacionadas ao Sistema de Controle Interno, 
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promover a sua integração operacional e expedir atos normativos sobre 
procedimentos de controle;

 II. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, 
centralizando, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas 
do Estado, respondendo pelo:

a) encaminhamento das prestações de contas anuais;
b) atendimento aos técnicos do controle externo;
c) recebimento de diligências e coordenação das atividades para a 

elaboração de respostas;
d) acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da 

apresentação de recursos.
III – assessorar a Administração Pública Municipal nos aspectos 

relacionados com os controles interno e externo e quando à legalidade dos atos 
de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV – interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação 
concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V – medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle 
interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através do processo de 
Auditoria a ser realizada nos sistemas de planejamento e orçamento, 
contabilidade e finanças, compras e licitações, obras e serviços, administração 
de recursos humanos e demais sistemas administrativos da Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional do Município, expedindo relatórios com 
recomendações para o aprimoramento dos controles;

(...).

Em que pese tenha o douto curador especial certa razão ao afirmar 

que a Lei culminou por referir as atribuições do cargo, ainda que genericamente, 

o fato é que a norma foi expressa ao dizer que o Controlador Adjunto Interno 

pode exercer todas as funções que a leis referidas especificam, muitas delas 

típicas de funções gratificadas, a exigir servidores de carreira, a exemplo da 

atividade de realização de auditorias nas entidades ou pessoas beneficiadas com 

recursos públicos ou até mesmo encaminhar relatórios ao Tribunal de Contas 

apontando irregularidades, sugerindo a adoção de medidas cabíveis, como a 

reparação de eventual dano causado ao erário (arts. 6.º, IV e X LC 439/2005). E, 

se algumas das funções podem efetivamente ser consideradas de chefia, direção 

ou assessoramento, há outras, porém, com caráter meramente administrativo, 

como a de acompanhamento da tramitação de processos. Sobre o tema, esta 

Corte decidiu:

   INCONSTITUCIONALIDADE - CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO 
- LEIS MUNICIPAIS - ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS NÃO CORRESPONDENTES 
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À CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - CE, ART. 21, INCS. I E IV - 
BURLA AO CONCURSO PÚBLICO - MODULAÇÃO TEMPORAL - 
POSSIBILIDADE - LEI N. 12.069/2001, ART. 17   "Presta-se a ação direta de 
inconstitucionalidade para invalidar lei que cria "cargos em comissão que não 
possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam 
relação de confiança" (STF, ADI n. 3.602, Min. Joaquim Barbosa; ADI n. 3.706, 
Min. Gilmar Mendes) e, ainda, cria cargos comissionados em quantidade 
manifestamente desproporcional com a estrutura administrativa do ente público 
e/ou com o número de servidores concursados (TJSC, ADI n. 2004.028305-3, 
Des. Luiz Carlos Freyesleben)" (ADI n. 2009.049321-9, Des. Newton Trisotto). 
(TJSC, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2011.095168-4, de Criciúma, rel. 
Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 04-07-2012).

Nada obstante, o servidor meramente comissionado,  demissível ad 

nutum, como previsto na Lei, jamais teria a autoridade necessária para 

encaminhar relatório fidedigno à realidade, conduta esta esperada do 

Controlador, que deve guardar certa autonomia e não ficar submetido ao jugo 

exclusivo do alcaide ou outro superior hierárquico. Por isso, os cargos da 

controladoria, quaisquer deles, devem ser exclusivos de servidores de carreira, 

sob pena de tornarem-se apenas mais um instrumento da vontade política 

expressa pelo Chefe do Poder Executivo. Há, no particular, inclusive 

recomendação do Tribunal de Contas do Estado nesse sentido.  

Assim,  embora alertado pelo Curador Especial que a Lei acomete 

ao Controlador Adjunto Interno todas as atribuições previstas nas Leis 439/2005 

e art. 27, da LCM 49/2011, a norma mantém a indevida indicação de que se trata 

de cargo comissionado, quando obrigatoriamente deveria estar caracterizado 

como função gratificada, própria de servidores de carreira.  

Não há dúvida que entre as atribuições previstas nas Leis em 

comento, existem atribuições de direção, chefia e até mesmo assessoramento. 

Essa conclusão pode ser extraída das atribuições do Controle Interno, como, por 

exemplo, a tarefa de "interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a 

legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial", 

prevista no art. 27, IV, da LC 49/2011. Há nítido caráter de assessoramento aqui, 

mas sem o rigor de especificidade exigido pelas Constituições Federal e 

Estadual. E além delas existem outras, contudo, a exigir interpretação diversa. É 
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aqui, aliás, que residem as circunstâncias aptas ao deslinde da controvérsia. 

Com efeito, estabelece o art. 21, I e IV, da Constituição Estadual:

Art. 21. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei, observado o seguinte:

I – 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 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração;

IV – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargos efetivos, 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.

In casu, não remanesce dúvida de que o cargo, tal qual delineado 

na Lei, é comissionado, demissível ad nutum, pois a Lei Municipal assim o 

declara desde logo. É preciso que haja uma Lei específica, tratando daquele 

cargo, e das suas atribuições exclusivas. 

Nos termos do art. 39, VII, da Constituição Estadual,

Art. 39. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador, 
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente 
sobre:

VII – criação, transformação e extinção dos cargos, empregos e funções 
públicas.

Tal regra fere o princípio do concurso público e as limitações 

impostas ao número de cargos de confiança, pois as Constituições Federal e 

Estadual exigem que tais cargos sejam estabelecidos em percentuais mínimos. É 

dizer: não podem suplantar os cargos de provimento efetivo. A criação de cargos 

meramente comissionados exige lei específica, com a descrição das funções e a 

natureza do cargo, conforme já decidiu esta Corte, in verbis:

   AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DE 
PARTE DAS LEIS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. 
RECONHECIMENTO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. CRIAÇÃO POR DECRETO. 
INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO. CONSELHOS 
MUNICIPAIS. CONSELHEIROS. CARGOS PÚBLICOS. EXEGESE QUE 
PERMITE A CRIAÇÃO POR INSTRUMENTO DIVERSO DA LEI. 
IMPOSSIBILIDADE. TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A 
CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 
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NECESSIDADE.   A revogação de parte das leis impugnadas faz a ação direta 
de inconstitucionalidade perder parte de seu objeto, na medida em que 
desaparece o interesse processual em relação ao texto revogado.   Nos termos 
do artigo 50, § 2º, II, da Constituição do Estado, os cargos públicos e a funções 
de confiança da Administração Direta devem ser criados por lei em sentido 
estrito, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.   Nos termos do artigo 17 da 
Lei n. 12.069/01, "ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e 
tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, 
poderá o Tribunal de Justiça, por maioria de dois terços de seus membros, 
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a 
partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado". 
(TJSC, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2009.072648-6, de São Miguel 
do Oeste, rel. Des. Salim Schead dos Santos, j. 03-07-2013).

Em caso análogo, esta Corte decretou a inconstitucionalidade de 

dispositivo de Lei com atribuição genérica, acórdão este da lavra do eminente 

Des. Jânio Machado, assim vazado:

   AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXOS I E II DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 142, DE 11.1.2013, COM A REDAÇÃO DADA PELAS 
LEIS COMPLEMENTARES N. 165, DE 23.12.2013, E N. 205, DE 24.2.2017, 
TODAS DO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA. CRIAÇÃO DE CARGOS DE 
PROVIMENTO EM COMISSÃO SEM A DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES OU 
COM ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS. ALTERAÇÃO DO ANEXO I DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 142, DE 11.1.2013, PELA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 205, DE 24.2.2017, REALIZADA APÓS O 
AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO QUE TAMBÉM DEIXOU DE INDICAR AS 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, MAS EXTINGUIU O CARGO DE "ASSESSOR" 
DO GABINETE DO VICE-PREFEITO. FATO SUPERVENIENTE QUE 
ACARRETA A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, NO PONTO. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO TOCANTE AO PEDIDO 
RELACIONADO A ESTE CARGO. POSSIBILIDADE DO EXAME, POR 
ARRASTAMENTO, DA CONSTITUCIONALIDADE DAS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 205, DE 
24.2.2017. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
DE PROVIMENTO EM COMISSÃO OU A DESCRIÇÃO DE MANEIRA 
GENÉRICA QUE INVIABILIZAM A CONSTATAÇÃO DA COMPATIBILIDADE 
DESTES COM AS FUNÇÕES DE "DIREÇÃO, CHEFIA E 
ASSESSORAMENTO", EXCETO QUANDO O EXERCÍCIO DESTAS 
ATRIBUIÇÕES É INERENTE AO CARGO, O QUE SE VERIFICA EM 
RELAÇÃO AOS CARGOS DE "SECRETÁRIO", "SECRETÁRIO ADJUNTO", 
"PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO", "DIRETOR DE GABINETE", 
"COORDENADOR DE GABINETE", "PRESIDENTE" E "DIRETOR 
PRESIDENTE". CARGOS CUJAS ATRIBUIÇÕES NÃO FORAM DESCRITAS 
OU O FORAM DE MANEIRA VAGA, MAS EXERCEM ATIVIDADES 
MERAMENTE TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS, QUE SOMENTE PODEM SER 
OCUPADOS POR SERVIDORES EFETIVOS, EM FACE DA EXIGÊNCIA 
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CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 16, "CAPUT", E 
ARTIGO 21, INCISOS I E IV, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, COM EFEITOS EM 180 
(CENTO E OITENTA) DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (TJSC, 
Direta de Inconstitucionalidade n. 8000065-20.2017.8.24.0000, de Barra Velha, 
rel. Des. Jânio Machado, j. 16-08-2017).

Urge a necessidade de fixar os honorários do douto Curador 

Especial, que, em atenção ao art. 85, § 8.º, determina a fixação pautada na 

equidade, in verbis:

   AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.038/2001, 
DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, QUE CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE 
REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.    PRELIMINARES 
DE PERDA DO OBJETO E DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADAS.    
MÉRITO. CRIAÇÃO DE "COTAS DE CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA" COM A 
NATUREZA JURÍDICA DE TAXA, VISANDO O CUSTEIO DE ÓRGÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA SUBORDINADO AO GOVERNADOR DO ESTADO. 
TEMA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
ESTADUAL. REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO UNIVERSAL E 
INDIVISÍVEL. AFRONTA AOS ARTS. 50, § 2º, INC. I, 108 E 125, INC. II, 
TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VÍCIOS DE 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. EFEITO 
REPRISTINATÓRIO AFASTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO CURADOR 
ESPECIAL NOMEADO PARA A DEFESA DA NORMA. VALOR ARBITRADO 
EM CONSONÂNCIA COM O CRITÉRIO DA EQUIDADE (ART. 85, § 8º, DO 
CPC/2015). ENCARGO DO MUNICÍPIO.    AÇÃO DIRETA JULGADA 
PROCEDENTE, COM EFEITOS "EX NUNC" E A PARTIR DA PUBLICAÇÃO 
DO ACÓRDÃO. (TJSC, Direta de Inconstitucionalidade n. 
8000341-85.2016.8.24.0000, de Itapiranga, rel. Des. Rodrigo Collaço, j. 
20-09-2017).

Tendo em conta o elevado grau de zelo profissional demonstrado 

pelo causídico, que elaborou peça jurídica com esmero, e provalmente sem 

apoio dos responsáveis pela edição do ato, urge fixar os honorários em R$ 

7.000,00, a serem suportados pelo Município de Monte Carlo.

Ante o exposto, o voto é pela declaração de inconstitucionalidade 

da LCM n. 58/2013, com efeitos ex tunc, fixando-se honorários advocatícios em 

favor do curador especial na ordem de R$ 7.000,00. 

Este é o voto.
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