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Ação direta de inconstitucionalidade n. 8000108-88.2016.8.24.0000, de Biguaçu
Relator: Des. Jânio Machado

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGO 1º, INCISO I, DA RESOLUÇÃO N. 07, DE 
26.3.2013, E ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO N. 09, DE 
24.6.2014, AMBAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIGUAÇU. 
NORMAS QUE CRIARAM OS CARGOS DE PROVIMENTO 
EM COMISSÃO DE "DIRETOR ADMINISTRATIVO", 
"DIRETOR FINANCEIRO", "PROCURADOR", 
"CONTROLADOR INTERNO", "ASSESSORIA DA MESA 
DIRETORA", "ASSESSORIA DAS COMISSÕES", 
"ASSESSORIA DE INFORMÁTICA", "COORDENADOR DE 
SETOR DE COMPRAS", "CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS", 
"DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS" E "ASSESSORIA 
DE CERIMONIAL". ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
PREVISTAS NO ANEXO II DAS NORMAS IMPUGNADAS 
QUE NÃO SÃO COMPATÍVEIS COM AS FUNÇÕES DE 
"DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO". ATIVIDADES 
DESEMPENHADAS QUE SÃO MERAMENTE TÉCNICAS E 
BUROCRÁTICAS. RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE OS 
SERVIDORES PÚBLICOS NOMEADOS E A AUTORIDADE 
COMPETENTE PARA A NOMEAÇÃO QUE TAMBÉM NÃO 
ESTÁ DEMONSTRADA. CARGOS QUE SOMENTE PODEM 
SER OCUPADOS POR SERVIDORES EFETIVOS, EM 
FACE DA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO 
PÚBLICO. ARTIGO 16, "CAPUT", E ARTIGO 21, INCISOS I 
E IV, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, COM EFEITOS EM 
180 (CENTO E OITENTA) DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO 
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação direta de 
inconstitucionalidade n. 8000108-88.2016.8.24.0000, da comarca de Biguaçu (1ª 
Vara Cível), em que são requerentes o Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina, representado pela Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos 
Jurídicos, o Coordenador do Centro de Apoio Operacional do Controle de 
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Constitucionalidade – CECCON e o promotor de justiça em exercício na 3ª 
Promotoria de Justiça da comarca de Biguaçu e, requerido, o Presidente da 
Câmara de Vereadores de Biguaçu:

O Órgão Especial decidiu, por votação unânime, julgar procedente o 
pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso I, da 
Resolução n. 07, de 26.3.2013, e do artigo 1º da Resolução n. 09, de 24.6.2014, 
ambas da Câmara Municipal de Biguaçu, na parte em que criou os cargos de 
provimento em comissão de "Diretor Administrativo", "Diretor Financeiro", 
"Procurador", "Controlador Interno", "Assessoria da Mesa Diretora", "Assessoria 
das Comissões", "Assessoria de Informática", "Coordenador de Setor de 
Compras", "Chefe de Serviços Gerais", "Diretor de Recursos Humanos" e 
"Assessoria de Cerimonial", com efeitos em 180 (cento e oitenta) dias após a 
publicação do acórdão. Custas na forma da lei.

O julgamento, realizado no dia 21 de junho de 2017, foi presidido 
pelo desembargador Torres Marques, com voto, e dele participaram os 
desembargadores Raulino Jacó Brüining, Ricardo Roesler, Rodrigo Collaço, 
Sebastião César Evangelista, Pedro Manoel Abreu, Cláudio Barreto Dutra, 
Newton Trisotto, Luiz Cézar Medeiros, Sérgio Roberto Baasch Luz, Monteiro 
Rocha, Fernando Carioni, Rui Fortes, Cesar Abreu, Ricardo Fontes, Salim 
Schead dos Santos, Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Cid Goulart, Jaime Ramos, 
Alexandre d'Ivanenko, Jorge Schaefer Martins e Sérgio Izidoro Heil.

Funcionou como representante do Ministério Público o procurador 
de justiça Durval da Silva Amorim.

Florianópolis, 5 de julho de 2017.

Jânio Machado
RELATOR 
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RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, representado 

pela Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, o Coordenador 

do Centro de Apoio Operacional do Controle de Constitucionalidade – CECCON 

e o promotor de justiça em exercício na 3ª Promotoria de Justiça da comarca de 

Biguaçu ajuizaram ação direta de inconstitucionalidade impugnando o artigo 1º, 

inciso I, da Resolução n. 07, de 26.3.2013, que "Dispõe sobre a reorganização 

do quadro de servidores da Câmara Municipal de Biguaçu e dá outras 

providências", e o artigo 1º da Resolução n. 09, de 24.6.2014, que "Dispõe sobre 

a criação de cargos de provimento em comissão na Câmara Municipal de 

Biguaçu e dá outras providências", ambas da Câmara Municipal de Biguaçu. 

Sustentaram, em síntese, que: a) as normas impugnadas, ao criarem os "cargos 

de provimento em comissão de 'Diretor Administrativo', 'Diretor Financeiro', 

'Procurador', 'Controlador Interno', 'Assessoria da Mesa Diretora', 'Assessoria das 

Comissões', 'Assessoria de Informática', 'Coordenador de Setor de Compras', 

'Chefe de Serviços Gerais', 'Diretor de Recursos Humanos' e 'Assessoria de 

Cerimonial'", "com o intuito de executar atividades técnicas ou para desempenhar 

funções burocráticas e rotineiras", violaram o disposto no artigo 21, inciso I, da 

Constituição Estadual, que exige a aprovação prévia em concurso público para a 

investidura em cargo público cujas atribuições "não se amoldam à natureza de 

direção, chefia e assessoramento" e b) a circunstância de ter sido outorgada aos 

cargos as denominações "Chefe", "Diretor", "Assessor" ou "Supervisor", por si só, 

não é suficiente para que se tenha por satisfeita a exigência prevista no inciso IV 

do artigo 21 da Constituição Estadual se, no caso concreto, não se verifica a 

"necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e os servidores 

nomeados".

O presidente da Câmara de Vereadores de Biguaçu, notificado (fl. 

47), prestou informações (fls. 48/87) sustentando a inexistência de vício material 
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nas normas impugnadas, pois os cargos públicos criados "contemplam em suas 

atribuições poderes de direção, chefia e assessoramento", estando presente "a 

relação de confiança entre o Presidente da Câmara de Vereadores e seus 

nomeados".

A procuradora-geral do Município foi intimada (fl. 96), certificando-

se a fluência do prazo sem manifestação (fl. 100).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do 

pedido inicial (fls. 103/111) e os autos vieram para julgamento.

VOTO

A inexistência de defesa das normas impugnadas (fl. 100), embora 

a procuradora-geral do município de Biguaçu tenha sido notificada para os fins 

do artigo 8º da Lei n. 12.069/2001 (fl. 96), não justifica uma nova notificação, com 

idêntica finalidade, ou mesmo a nomeação de curador especial, conforme o que 

já se decidiu no Órgão Especial: ação direta de inconstitucionalidade n. 

2014.062471-7, da Capital, de minha relatoria, j. em 1º.7.2015, e ação direta de 

inconstitucionalidade n. 2014.053812-4, de Brusque, relator o desembargador 

Ricardo Fontes, j. em 3.6.2015.

A presente ação foi proposta com o objetivo de ver declarada a 

inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso I, da Resolução n. 07, de 26.3.2013, e 

do artigo 1º da Resolução n. 09, de 24.6.2014, ambas da Câmara Municipal de 

Biguaçu, que criaram, dentre outros, os cargos de provimento em comissão de 

"Diretor Administrativo", "Diretor Financeiro", "Procurador", "Controlador Interno", 

"Assessoria da Mesa Diretora", "Assessoria das Comissões", "Assessoria de 

Informática", "Coordenador de Setor de Compras", "Chefe de Serviços Gerais", 

"Diretor de Recursos Humanos" e "Assessoria de Cerimonial", porque as suas 

atribuições seriam típicas de cargos de provimento efetivo e inexistiria a relação 

de confiança entre o servidor público nomeado e a autoridade nomeante, o que 

estaria violando os artigos 16, "caput", e 21, incisos I e IV, ambos da Constituição 
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Estadual.

O Anexo II das resoluções impugnadas estabeleceu as atribuições 

dos cargos públicos identificados acima, a saber:

"2 DIRETOR ADMINISTRATIVO
Executar atividades gerais de administração, relativas a registro, controle 

e atendimento ao público;
Realizar atividades de apoio administrativo e assessoramento ao 

Presidente, Mesa, Vereadores e Secretário de Administração;
Manter contato com servidores, munícipes, instituições privadas, 

pessoalmente ou por telefone, atendendo a consultas, prestando informações e 
coletando dados relacionados a área de atuação;

Revisar e confrontar cadastro, dirimindo dúvidas e incompatibilidades 
existentes;

Organizar e manter atualizado os arquivos, fichários e cadastro e mapas 
de controle;

Realizar levantamentos das necessidades materiais permanente e de 
consumo, listando as prioridades de compras em conjunto com o Coordenador 
do Setor de Compras;

Acompanhar e aplicar, sob supervisão e orientação, a legislação geral e 
específica, relacionada com o desempenho do cargo;

Analisar documentação constante de processos;
Devolver Projetos, Requerimentos e Indicações aos autores quando 

necessário;
Executar outras tarefas correlatas.
13 DIRETOR FINANCEIRO
Realizar atividades de apoio de assessoramento ao Secretário Financeiro;
Escriturar analiticamente os atos administrativos, efetuando os 

correspondentes lançamentos contábeis para possibilitar e controle contábil e 
orçamentário;

Promover a prestação, acertos e conciliação de contas bancárias em 
geral, conferindo os saldos, localizando e retificando possíveis erros, para 
assegurar a correção das operações contábeis;

Emitir empenhos de despesas, verificando a classificação e a existência 
de recursos nas dotações orçamentárias para o pagamento dos compromissos 
assumidos;

Elaborar demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e 
anuais, relativos a execução orçamentária e financeira, em consonância com 
leis, regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados da situação 
patrimonial, econômica e financeira;

Realizar os procedimentos do departamento de pessoal;
Amparar legalmente e emitir pareceres à comissão de licitações para 

aquisição de materiais, execução de obras e serviços, de acordo com a 
legislação pertinente;

Realizar outras atividades.
17 PROCURADOR
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Assessorar os vereadores e demais funcionários do legislativo nos 
assuntos jurídicos da Câmara;

Defender, judicial ou extrajudicial os interesses e direitos da Câmara;
Emitir parecer sobre consultas formuladas pelo Presidente, demais 

vereadores ou pelos Órgãos da Câmara, sob aspecto jurídico e legal;
Examinar projetos de leis, resoluções, justificativas de vetos, emendas, 

regulamentos, contratos e outros atos de natureza jurídica;
Emitir pareceres sobre editais de licitações, dispensa e inexibilidade, bem 

como os contratos a serem firmados pela Presidência;
Exercer outras atividades correlatas que forem determinadas pelo 

Presidente da Câmara, tais como auxiliar quanto ao aspecto jurídico a Mesa 
Diretora nos trabalhos legislativos;

Orientar quanto ao aspecto jurídico, os processos administrativos e 
sindicâncias instauradas pela Presidência;

Atender aos pedidos de informações da Mesa Diretora, secretário de 
administração e demais vereadores;

Auxiliar as comissões nos trabalhos legislativos, quanto aos aspectos 
jurídicos e legais.

16 CONTROLADOR INTERNO
Acompanhamento e o controle, cabendo-lhe, analisar e avaliar, quanto à 

legalidade, eficiência e economicidade, os registros contábeis, os atos de 
gestão, entre eles: os processos licitatórios, a execução de contratos, convênio 
e similares, o controle e guarda de bens patrimoniais da Câmara, o 
almoxarifado, os atos de pessoal, incluídos os procedimentos de controle de 
frequência, concessão e pagamentos de diárias e vantagens, elaboração de 
folha das folhas de pagamento dos Vereadores, servidores ativos e inativos (se 
for o caso), controle de uso, abastecimento e manutenção do(s) veículo(s) 
oficial(is), uso de telefone fixo e móvel (celular);

Execução da despesa pública em todas suas fases (empenhamento, 
liquidação e pagamento);

A observância dos limites constitucionais no pagamento de Vereadores e 
dos servidores da Câmara;

A assinatura do Relatório de Gestão Fiscal, junto com o Presidente da 
Câmara (art. 54 da LPF), assim como, a fiscalização prevista no art. 59 da LRF;

Alertar a autoridade administrativa sobre imprecisões e erro de 
procedimentos, assim como sobre a necessidade de medidas corretivas, a 
instauração de tomada de contas especial e/ou de processo administrativo;

Executar as tomadas de contas especiais determinadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado;

Comunicar ao Tribunal de Contas do Estado irregularidades ou 
ilegalidades de que tenha conhecimento, acerca das quais não foram adotadas 
quaisquer providências pela Autoridade Administrativa, sob pena de 
responsabilidade solidária;

Fazer a remessa ao Poder Executivo das informações necessárias à 
consolidação das contas, na forma, prazo e condições estabelecidas pela 
legislação vigente.
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5 ASSESSORIA DA MESA DIRETORA
Exercer atividades de assessoramento à Mesa Diretora, referentes ao 

planejamento e organização da Câmara Municipal, que requerem 
conhecimentos, tecnológicos e metodológicos, visando desenvolver e implantar 
sistemas de tratamentos de informações adequados e eficientes de acordo com 
as necessidades detectadas;

Assessorar a Presidência em todas as atividades realizadas no Plenário;
Fiscalizar e executar os serviços determinados pela Presidência;
Zelar pela ordem no andamento dos trabalhos administrativos.
6 ASSESSORIA DAS COMISSÕES
Assessorar os membros das Comissões Permanentes em todas as suas 

atividades;
Zelar pela ordem no andamento dos trabalhos administrativos;
Executar demais atividades pertinentes bem como as demais atribuições 

que lhe forem destinadas.
14 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA
Ao Chefe de Informática, compete, sobre as orientações do Diretor Geral, 

realizar estudos, fixar normas e procedimentos para o desenvolvimento e 
operação dos sistemas informatizados;

Coordenar e promover estudos de aprimoramento organizacional, análise 
funcional e estrutural, bem como sobre o aperfeiçoamento do fluxo de 
informações e operações, assessorar o Presidente e a Mesa Diretora nos 
assuntos relacionados ao seu trabalho.

10 COORDENADOR DO SETOR DE COMPRAS
Auxiliar a abertura de licitações para realização de compras, contratação 

de obras e serviços, bem como alienações;
Controlar a gestão e fiscalizar a execução de contratos;
Realizar levantamentos das necessidades de material permanente e de 

consumo, listando as prioridades de compras em conjunto com o Diretor 
Administrativo;

Realizar a elaboração dos orçamentos, bem como repassá-los ao 
Secretário da Administração e Secretário Financeiro, com base em relatório, 
informando ainda a necessidade de aquisição de bens e serviços;

Encaminhar os pedidos de fornecimento de materiais, bem como as 
ordens de serviço, fiscalizando seu cumprimento;

Praticar demais atividades correlatas que lhe forem determinadas.
9 CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS
Acompanhamento e (realização quando necessário) dos serviços de 

limpeza e copa;
Coordenar equipe;
Garantir qualidade dos serviços em todos os ambientes;
Executar as demais tarefas correlatas que lhe forem determinadas.
1 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
Realiza atividades de apoio e assessoramento ao Controlador Interno, 

bem como, em alguns aspectos complementar junto ao Secretário de Finanças;
Auxilio na contratação e exoneração de servidores, entrevistas, aplicação 
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de treinamento e reunião de documentação;
Auxílio na cobrança e controle de frequência dos servidores;
Preparar e controlar a escala de férias e banco de horas dos servidores 

legislativos municipais;
Acompanhamento e controle da produtividade dos servidores, trazendo 

inovações para que a atuação e o atendimento ao público seja cada vez de 
melhor qualidade;

Aplicação de palestras motivacionais de forma a estimular o 
aproveitamento dos servidores em sua atividade, além de estar sempre 
conferindo o desempenho do quadro de funcionários;

Realizar o armazenamento e atualização dos dados cadastrais dos 
servidores, sejam eles comissionados, contratados temporariamente, e 
servidores públicos efetivos;

Análise de documentos para aquisição e manutenção do Plano de Saúde 
e na busca de melhores planos de mercado;

Auxílio na elaboração e sugestões de novos Planos de Cargos e Salários;
Controle dos afastamentos dos servidores como, atestados, perícias, 

férias, licença prêmio;
Auxílio no controle e na manutenção dos benefícios dos servidores como, 

vale-transporte e auxílio alimentação.
Executar outras atividades inerentes ao cargo.
3 OFICIAL DE CERIMONIAL
Auxiliar o Chefe de Cerimoniais nas sessões solenes e especiais 

promovidas pela Câmara de Vereadores;
Acompanhar a agenda interna de eventos;
Organizar e/ou participar de promoções, eventos e cerimônias, no âmbito 

da Câmara;
Elaborar e manter atualizada a lista de autoridades do Governo e da 

Prefeitura; Promover contatos com o público externo, prestando informações de 
interesse coletivo;

Organizar a recepção, elaboração e expedição de convites para os 
eventos promovidos pela Câmara de Vereadores;

Articular junto aos órgãos técnicos da Prefeitura, para efetiva participação 
dos setores nos eventos realizados." (o grifo está no original) (fls. 22/29 e 
80/81).

O exame destas atribuições revela que, a despeito da denominação 

dos cargos eleita pelo chefe do Poder Legislativo Municipal corresponder àquela 

destinada às funções de "direção, chefia e assessoramento" (artigo 21, inciso IV, 

da Constituição Estadual), nenhuma delas pressupõe para o seu bom exercício a 

criação de cargos de provimento em comissão. Pelo contrário, por se tratarem de 

atribuições técnicas e burocráticas relacionadas ao funcionamento da Câmara de 

Vereadores, elas devem ser exercidas, necessariamente, por servidores públicos 
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efetivos, que foram investidos no cargo público após a aprovação em "concurso 

público de provas ou de provas e títulos" (artigo 21, inciso I, da Constituição 

Estadual). Não bastasse, a criação de cargos de provimento em comissão ainda 

pressupunha a existência da relação de confiança entre a autoridade competente 

para a nomeação, no caso, o presidente da Câmara de Vereadores, e o servidor 

público nomeado, o que inexiste se as atribuições deste estão relacionadas ao 

funcionamento da instituição e não às funções desempenhadas pela autoridade 

que o nomeou.

A respeito da criação de cargos de provimento em comissão, Hely 

Lopes Meirelles leciona:

"A instituição de tais cargos é permanente, mas seu desempenho é 
sempre precário, pois quem os exerce não adquire direito à continuidade na 
função, mesmo porque a exerce por confiança do superior hierárquico; daí a 
livre nomeação e exoneração. Nestas hipóteses, a nomeação, embora livre, fica 
condicionada à observância dos requisitos previstos na lei federal, estadual, 
distrital ou municipal.

Neste campo, o legislador deve ter presente, sempre, advertência e alerta 
do STF no sentido de que 'a criação de cargo em comissão em moldes 
artificiais e não condizentes com as praxes de nosso ordenamento jurídico e 
administrativo só pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da 
exigência constitucional do concurso' – ou, por extensão, agora, da exigência 
de um percentual mínimo para os servidores de carreira, isto é, concursados." 
(Direito administrativo brasileiro. 38. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 472).

Nada impede que o chefe do Poder Legislativo Municipal, em razão 

da natureza das atribuições e da responsabilidade do cargo, institua "funções de 

confiança", que serão "exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargos efetivos" (artigo 21, inciso IV, da Constituição Estadual), até mesmo para 

assegurar a integridade do quadro de servidores públicos da Câmara Municipal a 

cada legislatura, conforme adverte Marçal Justen Filho:

"Até se pode admitir que inúmeras funções exijam a confiança do 
governante, especialmente no tocante aos seus auxiliares diretos e imediatos. 
Mas não é possível generalizar a concepção de que todos os possíveis cargos 
em comissão deveriam ser investidos segundo um critério de simpatia pessoal 
do novo governante.

Se incumbe à lei determinar as hipóteses em que serão instituídos cargos 
em comissão, isso não significa a inviabilidade de submissão das decisões do 
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governante à observância de determinados requisitos. A restrição à 
competência de livre nomeação e livre exoneração, mesmo para cargos em 
comissão, retrata conquista política, e deriva da incorporação ao sistema 
jurídico de princípios mais elevados acerca da Administração estatal.

O princípio da democracia republicana significa não apenas a 
temporariedade dos mandatos eletivos, mas também a proteção do corpo 
administrativo contra a variação da identidade do governante. Um Estado 
Democrático tem de assegurar que a condição de agente estatal não dependa 
da filiação politica do sujeito, nem que a temporariedade dos mandatos se reflita 
na composição dos exercentes das atividades administrativas." (Curso de 
direito administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 758-759).

A inconstitucionalidade é formal "quando tais normas são formadas 

por autoridades incompetentes ou em desacordo com formalidades ou 

procedimentos estabelecidos pela constituição" e material "quando o conteúdo 

de tais leis ou atos contraria preceito ou princípio da constituição" (SILVA, José 

Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 

2008, p. 47).

O artigo 1º, inciso I, da Resolução n. 07, de 26.3.2013, e o artigo 1º 

da Resolução n. 09, de 24.6.2014, ambas da Câmara Municipal de Biguaçu, 

portanto, estão acometidos de vício material na parte em que instituíram cargos 

de provimento em comissão com atribuições meramente técnicas e burocráticas, 

além de inexistir a necessária relação de confiança com a autoridade competente 

para a nomeação, o que viola os princípios da impessoalidade, da moralidade e 

da legalidade (artigo 16, "caput", da Constituição Estadual) e o artigo 21, incisos I 

e IV, da Constituição Estadual.

A modulação temporal dos efeitos desta decisão, contudo, afigura-

se necessária, até porque a declaração da inconstitucionalidade destes artigos 

tem por consequência a extinção dos cargos atingidos, o que poderá resultar na 

interrupção dos serviços prestados por estes servidores. Assim, com fundamento 

no artigo 17 da Lei n. 12.069, de 27.12.2001, os efeitos da decisão terão início 

em 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação.

A respeito do que foi tratado, são encontrados precedentes no 

Órgão Especial, o que mais conforta o que se está a afirmar:
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"Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar Municipal n. 
230/2013, que alterou a estrutura organizacional da Prefeitura de Joaçaba. 
Criação de cargos de provimento em comissão. Alegado desempenho de 
funções de direção, chefia e assessoramento não demonstrado. Execução de 
atividades meramente técnicas e burocráticas, com exceção do cargo de 
Gerente de Gabinete do Vice-Prefeito, cuja função se assemelha a de chefe de 
gabinete, e, portanto, de chefia e assessoramento. Quanto aos demais cargos, 
a relação de estrita confiança entre nomeante e nomeado não restou 
configurada. Necessidade de realização de concurso público para respectivo 
provimento. Ofensa ao art. 21, I e IV da Constituição Estadual - que guarda 
consonância com o art. 37, II e V, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade 
manifesta. Demanda parcialmente procedente." (Ação direta de 
inconstitucionalidade n. 9177180-50.2013.8.24.0000, da Capital – Tribunal de 
Justiça, relator o desembargador Pedro Manoel Abreu, j. em 5.4.2017).

Ainda:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXO "I-E" DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 143/2009 DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE. DEFINIÇÃO 
DE COMISSIONADOS OS CARGOS DE SUBPROCURADOR E 
PROCURADOR ADJUNTO. ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS. FALTA DE 
ESPECIFICAÇÃO NA LEI QUE OS CRIOU. REGULAMENTAÇÃO POR 
DECRETO EXECUTIVO. VEDAÇÃO. ATRIBUIÇÕES NÃO COMPATÍVEIS 
COM AS FUNÇÕES DE CHEFIA, ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO. 
FUNÇÕES EMINENTEMENTE TÉCNICAS. ATIVIDADES TÍPICAS DA 
ADVOCACIA PÚBLICA QUE NÃO PRESSUPÕEM RELAÇÃO DE CONFIANÇA 
COM A AUTORIDADE NOMEANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PRÉVIO 
CONCURSO PÚBLICO. AFRONTA A ORDEM CONSTITUCIONAL. EXEGESE 
DO ART. 21, 'I' E 'IV', DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MODULAÇÃO TEMPORAL 
DOS EFEITOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

'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. Precedente: ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
Plenário, DJe 15/2/2011' (STF, RE n. 806436 AgR, rel. Min. Luiz Fux, j. em 2-
9-2014).

É inconstitucional a criação de cargos de provimento em comissão que, 
além de possuírem caráter eminentemente técnico, não ostentam atribuições de 
chefia, direção ou assessoramento, não possuindo, por consequência, a 
necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor 
nomeado." (ação direta de inconstitucionalidade n. 9172131-28.2013.8.24.0000, 
de Brusque, relator o desembargador Fernando Carioni, j. em 21.9.2016).

E, mais:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE 
REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE 
GUABIRUBA. INSTITUIÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. 
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS AUSENTES, À MÍNGUA DE 
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CONFIGURAÇÃO DA NATUREZA DE DIREÇÃO, CHEFIA OU 
ASSESSORAMENTO, ALÉM DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE 
CONFIANÇA ENTRE NOMEADO E AUTORIDADE NOMEANTE. VIOLAÇÃO 
AOS PRINCÍPIOS DO PRÉVIO CONCURSO. MORALIDADE, EFICIÊNCIA E 
RAZOABILIDADE, INSERTOS NO ART. 16 E 21, I, DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL. IMPERIOSA MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DESTA 
DECISÃO PARA QUE PASSE A VALER 6 (SEIS) MESES APÓS ESTE 
JULGAMENTO. PEDIDO PROCEDENTE.

A criação de cargos de provimento em comissão, exceção à regra do 
prévio concurso público, supõe se configure, na análise da lei ou das 
circunstâncias do caso, a natureza de chefia, direção ou assessoramento.

Nesse cenário, a lei que institui o cargo em comissão deve enumerar as 
atribuições cometidas ao servidor, sob pena de inviabilizar o controle da 
existência, no plano da norma, das características (de chefia, direção ou 
assessoramento) que permitem o afastamento da regra do prévio concurso 
para o provimento de cargo público. 

Na espécie, a leitura da legislação impugnada revela a ausência desses 
pressupostos constitucionais, já que os cargos de provimento em comissão por 
ela criados não pressupõem o exercício de atividades de direção, chefia e 
assessoramento, mas apenas funções de ordem técnica, burocrática e 
operacional, que prescindem de relação de confiança perante a autoridade 
nomeante." (ação direta de inconstitucionalidade n. 
9183371-14.2013.8.24.0000, da Capital, relatora a desembargadora Maria do 
Rocio Luz Santa Ritta, j. em 15.6.2016).

Com essas considerações, o artigo 1º, inciso I, da Resolução n. 07, 

de 26.3.2013, e o artigo 1º da Resolução n. 09, de 24.6.2014, ambas da Câmara 

Municipal de Biguaçu, são declarados inconstitucionais em relação à criação dos 

cargos de provimento em comissão de "Diretor Administrativo", "Diretor 

Financeiro", "Procurador", "Controlador Interno", "Assessoria da Mesa Diretora", 

"Assessoria das Comissões", "Assessoria de Informática", "Coordenador de 

Setor de Compras", "Chefe de Serviços Gerais", "Diretor de Recursos Humanos" 

e "Assessoria de Cerimonial", com efeitos em 180 (cento e oitenta) dias após a 

publicação do acórdão.
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