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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2114575-02.2014.8.26.0000, da Comarca de São 

Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VINHEDO e 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO.

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE 

EM PARTE, COM MODULAÇÃO. V.U. SUSTENTOU ORALMENTE O ADV. 

DR. ELVIS OLIVIO TOMÉ.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

JOSÉ RENATO NALINI (Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, ANTONIO 

CARLOS VILLEN, ADEMIR BENEDITO, LUIZ ANTONIO DE GODOY, 

NEVES AMORIM, BORELLI THOMAZ, JOÃO NEGRINI FILHO, JOSÉ 

DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN, EROS PICELI, ELLIOT AKEL, 

GUERRIERI REZENDE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS 

MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, 

MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, ROBERTO MORTARI, LUIZ 

AMBRA, FRANCISCO CASCONI, PAULO DIMAS MASCARETTI E 

VANDERCI ÁLVARES.

São Paulo, 10 de dezembro de 2014.

Arantes Theodoro

RELATOR
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  ADIN  2114575-02.2014.8.26.0000

AUTOR  Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo

RÉUS                        Prefeito do Município de Vinhedo e 

Presidente da Câmara Municipal de Vinhedo

VOTO Nº 25.589 

EMENTA - Ação direta de 

inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 112/2011, do Município de 

Vinhedo, que criou cargos de provimento em comissão fora do perfil 

reclamado pelo regime constitucional, inclusive para prestação de 

consultoria e assistência jurídica, e adotou o regime celetista para 

cargos daquela natureza. Inconstitucionalidade reconhecida quanto 

àqueles cargos, ante o disposto no artigo 115, incisos II e V, da 

Constituição Estadual. Cabimento de interpretação conforme a 

constituição relativamente aos cargos de natureza jurídica. Ação 

parcialmente procedente, com modulação.

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade 

voltada contra a Lei Complementar nº 112, de 20 de dezembro de 2011, do 

Município de Vinhedo, relativamente à criação dos cargos de provimento em 

comissão e ao regime de contratação indicados na petição inicial.

O autor afirma que quanto àqueles tópicos o 

referido diploma contrariou os artigos 98 a 100, 111, 115 incisos II e V, 144 
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e 297 da Constituição de São Paulo. 

Assim, ele sustenta que os cargos apontados 

acham-se fora do perfil e limites traçados para o provimento sem concurso 

público e que a adoção do regime de contratação celetista é incompatível 

com a estrutura da Administração Pública, já que reprime a dispensa 

imotivada pela imposição de ônus financeiro.

Ao lado disso o autor enfatiza que as atividades 

institucionais da Secretaria de Negócios Jurídicos são inerentes à advocacia 

pública e, por isso, o preenchimento dos cargos deve ser reservado a 

profissionais investidos em regime de provimento efetivo da respectiva 

carreira recrutados em concurso público pelo sistema de mérito.

O Procurador-Geral do Estado manifestou-se no 

sentido de não haver interesse estadual na defesa do ato impugnado (fls. 

543/545).

O Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal 

prestaram informações, tendo sustentado a constitucionalidade da lei e 

justificado a redação dos dispositivos questionados (fls. 551/602 e 830/835).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se a 

respeito.

É o relatório.

O autor questiona a constitucionalidade da Lei 

Complementar nº 112 relativamente à criação de 56 cargos e empregos de 

provimento em comissão, situação que segundo os autos assim se 
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apresenta:

SECRETARIA

DENOMINAÇÃO
(Lei 

Complementar 
nº 112 de 2011)

UNIDADE/VAGAS/REFERENCIA 
SALARIAL SEM ADICIONAL 

PARA SERVIDOR
(Anexo III da Lei Complementar 

nº 112 de 2011)

COMPETENCIA, 
ATRIBUIÇÕES e 

REQUISITOS
(Anexo VI da Lei 

Complementar nº 112 de 
2011)

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

GOVERNO

Coordenador
(art. 60, XI)

Coordenadoria de Planejamento
(1 vaga  R$ 3.460,00)

fls. 407  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assessor Técnico 
(art. 60, XII)

Assessoria Técnica
(11 vagas  R$ 2.660,00)

fls. 407  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assistente 
Técnico (art. 60, 

XIII)

Assessoria Técnica
(2 vagas  R$ 1.430,00)

fls. 407/408  livre 
nomeação pelo Chefe do 

Poder Executivo

SECRETARIA DE 
NEGÓCIOS 
JURÍDICOS

Chefe de 
Gabinete

(art. 62, I) 

Gabinete do Secretário
(1 vaga  R$ 4.800,00)

fls. 408  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Diretor
(art. 62, III)

Diretoria de Assessoria Jurídica 
a Licitações e Contratos 

Administrativos
(1 vaga  R$ 4.800,00)

fls. 408/409  livre 
nomeação pelo Chefe do 
Poder Executivo,  nível 
superior em direito ou 

ciências jurídicas

Diretor
(art. 62, V)

Diretoria Jurídica de Execuções 
Fiscais

(1 Vaga  R$ 4.800,00)

fls. 410  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo,  nível superior 
em direito ou ciências 

jurídicas

Diretor
(art. 62, VII)

Diretor de Processo 
Administrativo

(1 vaga  R$ 4.800,00)

fls. 411  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo,  nível superior 
em direito ou ciências 

jurídicas

Diretor
(art. 62, VIII)

Diretoria Judicial e Extrajudicial
(1 vaga  R$ 4.800,00)

fls. 411  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo,  nível superior 
em direito ou ciências 

jurídicas

Diretor
(art. 62, X)

Diretoria de Defesa do 
Consumidor  Procon
(1 vaga  R$ 4.800,00)

fls. 412  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo,  nível superior 
em direito ou ciências 

jurídicas

Coordenador
(art. 62, XII)

Coordenadoria de Pesquisas e 
Técnica Legislativa

(1 vaga  R$ 3.460,00)

fls. 412/413  livre 
nomeação pelo Chefe do 
Poder Executivo,  nível 
superior em direito ou 

ciências jurídicas  
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Assessor Técnico
(art. 62, XIII)

Assessoria Técnica
(1 vaga  R$ 2.660,00)

fls. 413  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assistente 
Técnico

(art. 62, XIV)

Assessoria Técnica
(4 vagas  R$ 1.430,00)

fls. 413  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO

Coordenador
(art. 68, V)

Coordenadoria de Recursos 
Humanos

(1 vaga  R$ 3.460,00)

fls. 418  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Coordenador
(art. 68, VIII)

Coordenadoria Pedagógica
(1 vaga  R$ 3.460,00)

fls. 419  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assessor Técnico
(art. 68, XXI)

Assessoria Técnica
(2 vagas  R$ 2.660,00)

fls. 426  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assistente 
Técnico

(art. 68, XXII)

Assessoria Técnica
(1 vaga  R$ 1.430,00)

fls. 426  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

FAZENDA

Coordenador
(art. 69, 

parágrafo único, 
IX)

Coordenadoria de Políticas 
Financeiras

(1 vaga  R$ 3.460,00)

fls. 430  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assessor Técnico
(art. 69, 

parágrafo único, 
X)

Assessoria Técnica
(1 vaga  R$ 2.660,00)

fls. 430  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assistente 
Técnico

(art. 69, 
parágrafo único, 

XI)

Assessoria Técnica
(3 vagas  R$ 1.430,00)

fls. 430  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO

Coordenador
(art. 70, 

parágrafo único, 
XXX)

Coordenadoria de Projetos 
Educacionais

(1 vaga  R$ 3.100,00)

fls. 445  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo  

Assessor Técnico
(art. 70, 

parágrafo único, 
XXXI)

Assessoria Técnica
(2 vagas  R$ 2.660,00)

fls. 445  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assistente 
Técnico

(art. 70, 
parágrafo único, 

XXXII)

Assessoria Técnica
(7 vagas  R$ 1.430,00)

fls. 445  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

SAÚDE

Coordenador
(art. 71, 

parágrafo único, 
XLVIII)

Coordenadoria de Políticas de 
Saúde Pública

(1 vaga  R$ 3.100,00)

fls. 462  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo
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Coordenador
(art. 71, 

parágrafo único, 
XLIX)

Coordenadoria de Estudos e 
Pesquisas

(1 vaga  R$ 3.100,00)

fls. 463  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo  

Assessor Técnico 
(art. 71, 

parágrafo único, 
L)

Assessoria Técnica
(2 vagas  R$ 2.2660,00)

fls. 463  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assistente 
Técnico (art. 71, 
parágrafo único, 

LI)

Assessoria Técnica
(7 vagas  R$ 1.430,00)

fls. 463  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

ASSISTENCIA 
SOCIAL

Coordenador
(art. 72, 

parágrafo único, 
XVIII)

Coordenadoria de Elaboração e 
Avaliação de Pesquisas Públicas

(1 vaga  R$3.100,00)

fls. 470  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assessor Técnico
(art. 72, 

parágrafo único, 
XIX)

Assessoria Técnica
(1 vaga  R$ 2.660,00)

fls. 471  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assistente 
Técnico

(art. 72, 
parágrafo único, 

XX)

Assessoria Técnica
(2 vagas  R$ 1.430,00)

fls. 471  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

OBRAS

Coordenador
(art. 73, 

parágrafo único, 
IX)

Coordenadoria de Políticas 
Urbanísticas e Sistemas Viários

(1 vaga  R$3.100,00)

fls. 474/475  livre 
nomeação pelo Chefe do 

Poder Executivo

Assessor Técnico
(art. 73, 

parágrafo único, 
X)

Assessoria Técnica
(2 vagas  R$ 2.660,00)

fls. 475  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assistente 
Técnico

(art. 73, 
parágrafo único, 

XI)

Assessoria Técnica
(1 vaga  R$ 1.430,00)

fls. 475  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E 
AGRICULTURA

Coordenador
(art. 74, 

parágrafo único, 
III)

Coordenadoria de Elaboração e 
Avaliação de Políticas 

Econômicas
(1 vaga  R$ 3.100,00)

fls. 476  ser servidor 
lotado em cargo efetivo, 

nível médio ou técnico

Coordenador
(art. 74, 

parágrafo único, 
IV)

Coordenadoria de 
Desenvolvimento Tecnológico e 

da Força de Trabalho
(1 vaga  R$ 3.100,00)

fls. 476    ser servidor 
lotado em cargo efetivo, 

nível médio ou técnico
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Coordenador
(art. 74, 

parágrafo único, 
VI)

Coordenadoria de Estudos 
Agropecuários

(1 vaga  R$ 3.100,00)
____

Coordenador
(art. 74, 

parágrafo único, 
VIII)

Coordenadoria de Estudos 
Microeconômicos

(1 vaga  R$ 3.100,00)

fls. 478   ser servidor 
lotado em cargo efetivo, 

nível médio ou técnico

Assessor Técnico
(art. 74, 

parágrafo único, 
XII)

Assessoria Técnica
(2 vagas  R$ 2.660,00)

fls. 480  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assistente 
Técnico

(art. 74, 
parágrafo único, 

XIII)

Assessoria Técnica
(1 vaga  R$ 1.430,00)

fls. 480  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

CULTURA E 
TURISMO

Coordenador
(art. 75, 

parágrafo único, 
XXI)

Coordenadoria de Estudos do 
Patrimônio Histórico, 
Arquitetônico e Cultural
(1 vaga  R$ 3.100,00)

fls. 486/487  livre 
nomeação pelo Chefe do 

Poder Executivo

Assessor Técnico
(art. 75, 

parágrafo único, 
XXII)

Assessoria Técnica
(2 vagas  R$ 2.660,00)

fls. 487  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assistente 
Técnico

(art. 75, 
parágrafo único, 

XXIII)

Assessoria Técnica
(21 vagas  R$ 1.430,00)

fls. 487  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

SECRETARIA DE 
TRASNPORTE E 
DEFESA SOCIAL

Coordenador
(art. 76, 

parágrafo único, 
XVII)

Coordenadoria de Estudos de 
Segurança Pública

(1 vaga  R$ 3.100,00)

fls. 494  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assessor Técnico
(art. 76, 

parágrafo único, 
XVIII)

Assessoria Técnica
(2 vagas  R$ 2.660,00)

fls. 494  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assistente 
Técnico

(art. 76, 
parágrafo único, 

XIX)

Assessoria Técnica
(2 vagas  R$ 1.430,00)

fls. 495  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

SERVIÇOS

Assessor Técnico
(art. 77, 

parágrafo único, 
X)

Assessoria Técnica
(2 vagas  R$ 2.660,00)

fls. 499/500  livre 
nomeação pelo Chefe do 

Poder Executivo
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Assistente 
Técnico

(art. 77, 
parágrafo único, 

XI)

Assessoria Técnica
(1 vaga  R$ 1.430,00)

fls. 500  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE 
URURBANISMO

Coordenador
(art. 78, 

parágrafo único, 
V)

Coordenadoria de Agenda 
Verde e Azul

(1 vaga  R$ 3.100,00)

fls. 502/503  livre 
nomeação pelo Chefe do 

Poder Executivo  

Coordenador
(art. 78, 

parágrafo único, 
IX)

Coordenadoria em Pesquisa de 
Conservação Ambiental
(1 vaga  R$ 3.100,00)

fls. 504/505  livre 
nomeação pelo Chefe do 

Poder Executivo

Assessor Técnico
(art. 78, 

parágrafo único, 
X)

Assessoria Técnica
(1 vaga  R$ 2.660,00)

fls. 505  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assistente 
Técnico

(art. 78, 
parágrafo único, 

XI)

Assessoria Técnica
(1 vaga  R$ 1.430,00)

fls. 505  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO

Coordenador
(art. 79, 

parágrafo único, 
VI)

Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Políticas 

Habitacionais
(1 vaga  R$ 3.100,00)

fls. 508   ser servidor 
lotado em cargo efetivo, 
nível médio ou técnico  

Assessor Técnico
(art. 79, 

parágrafo único, 
VIII)

Assessoria Técnica
(1 vaga  R$ 2.660,00)

fls. 508/509  livre 
nomeação pelo Chefe do 

Poder Executivo

Assistente 
Técnico

(art. 79, 
parágrafo único, 

IX)

Assessoria Técnica
(1 vaga  R$ 1.430,00)

fls. 509  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

ESPORTES E 
LAZER

Coordenador
(art. 80, 

parágrafo único, 
XIV)

Coordenadoria de 
Desenvolvimento da Prática 

Esportiva
(1 vaga  R$ 3.100,00)

fls. 513  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assessor Técnico
(art. 80, 

parágrafo único, 
XV)

Assessoria Técnica
(1 vaga  R$ 2.660,00)

fls. 514  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo

Assistente 
Técnico

(art. 80, 
parágrafo único, 

XVI)

Assessoria Técnica
(11 vagas  R$ 1.430,00)

fls. 514  livre nomeação 
pelo Chefe do Poder 

Executivo
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Adianta-se que o inconformismo do autor em 

parte procede. 

Simetricamente ao que prevê o artigo 37, incisos I 

e V, da Constituição da República, a Carta bandeirante anuncia que como 

regra “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos” (artigo 115, 

inciso II).

A exceção, pois, são os cargos de confiança, que 

são declarados em lei de livre nomeação ou exoneração e se destinam 

exclusivamente “às atribuições de direção, chefia e assessoramento” (art. 

115, inciso V).

Conforme registra Márcio Cammarosano, as 

atribuições de tais cargos justificam exigir dos seus ocupantes “não apenas 

o dever elementar de lealdade às instituições constitucionais e 

administrativas a que servirem, comum a todos os funcionários, como 

também um comprometimento político, uma fidelidade às diretrizes 

estabelecidas pelos agentes políticos, uma lealdade pessoal à autoridade 

superior.” (Provimento de cargos públicos no Direito Brasileiro, RT, 1984, p. 

95).

Esse tem sido o entendimento externado no 

Órgão Especial, como mostra julgado assim ementado:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Criação de 

cargos em comissão não relacionados às funções de chefia, direção e 

assessoramento Cargos de atribuições ordinárias, técnicas e profissionais, a 

serem preenchidos por servidores aprovados em concurso público. Vínculo 

especial de confiança inexistente - Afronta à exigência constitucional da 
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realização de certame público Exceção feita aos cargos de Assessor de 

Gabinete e Diretor de Tesouraria - Precedentes do E. STF e deste C. Órgão 

Especial. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos, nos termos 

do art. 27 da Lei nº 9.868/99 - Deve ser julgada procedente direta de 

inconstitucionalidade que tem como objeto leis criadoras de cargos em 

comissão de atribuições técnicas, despidos do vínculo de confiança entre a 

autoridade nomeante e o servidor nomeado exigido.” (ADIN n.º 

0155172-81.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz Ganzerla, j. 23/10/2013).

É indispensável, portanto, que a lei especifique as 

atribuições de modo a deixar claro que se cuida de cargo típico de direção, 

chefia ou assessoramento e não, assim, meramente burocrático, sem 

qualquer demanda de especial vínculo de confiança com os níveis elevados 

da Administração. 

Não atende a essa exigência, evidentemente, o 

uso de expressões genéricas ou imprecisas. 

A falta, generalidade ou insuficiência dessa 

indicação impede validar a criação de cargos de livre nomeação..

Essa a orientação do Supremo Tribunal Federal:

“Para que a lei criadora de cargos comissionados 

se ajuste à exceção disposta no art. 37, inc. V, da Constituição da 

República, necessariamente terá de prever as atribuições dos cargos, as 

quais terão de corresponder à função de direção, chefia e assessoramento. 

Entendimento contrário resultaria em afronta sistemática ao art. 37, inc. I, da 

Constituição, pela deliberada omissão na lei criadora quanto às atribuições 

viabilizadoras da criação dos cargos”. (AgReg no RE 752.769, rel. Min. 

Carmen Lúcia, j. de 8.10.13)

Na mesma linha tem decidido este Órgão 
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Especial:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Anexo I da 

Lei Complementar nº 442, de 14 de novembro de 2008; Anexo I do inciso I 

do art. 1º e Anexo III do art. 2º, ambos da Lei Complementar nº 5, de 4 de 

maio de 2009; Anexo 5 da Lei Complementar nº 4, de 4 de maio de 2009, e 

da Lei Complementar nº 10, de 18 de abril de 2011, todas do Município de 

Alambari, que criaram cargos de provimento em comissão na estrutura 

administrativa municipal. Falta de descrição das respectivas atribuições que 

impede a verificação do atendimento dos pressupostos constitucionais para 

validade dessa forma de provimento. Impossibilidade, outrossim, de 

supressão dessa omissão por parte do Executivo, o que equivaleria à 

criação de novos cargos sem amparo em lei. Precedentes do STF. (...).” 

(ADIN nº 2036944-79.2014.8.26.0000, rel. Des. Paulo Dimas Marcaretti).

Pois no caso concreto a lei municipal não atendeu 

àquela exigência.

Com efeito, no tocante aos diversos cargos de 

“Coordenador” o § 2º do artigo 55 do referido diploma anunciou que suas 

funções eram as indicadas no Anexo VI.

Mas o fato é que aquele rol não apontava 

atribuições de direção, chefia ou assessoramento, mas incumbências de 

caráter meramente burocrático e que não demandavam especial relação de 

confiança e lealdade com o agente político.

Note-se que a só circunstância de a lei ter feito 

uso do vocábulo “coordenador” não posicionava o cargo no patamar da 

direção superior da Administração, isto é, não bastava para se inferir que tal 

cargo atendia aos requisitos para livre provimento.

Além disso, o teor do citado Anexo evidenciava 
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que houve justaposição de competências e atribuições entre cargos de 

coordenação e de direção, eis que lhes conferiu o mesmo “status” na 

estrutura hierárquica, colocando-os a responder ao mesmo superior. 

Certo, ainda, que no tocante ao cargo de 

Coordenador da Coordenadoria de Estudos Agropecuários da Secretaria 

Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura a aludida lei nem indicou as 

respectivas competências e atribuições (artigo 74 § único, inciso VI), falta 

que como antes se consignou impedia validar a opção pelo livre provimento.

Por isso, a lei incorreu em desconformidade com 

a disciplina constitucional quanto aos cargos de coordenador posicionados 

na Coordenadoria de Planejamento da Secretaria Municipal de Governo,  

Coordenadoria de Recursos Humanos e da Coordenadoria Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Administração, Coordenadoria de Políticas 

Financeiras da Secretaria Municipal da Fazenda, Coordenadoria de Projetos 

Educacionais da Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria de 

Políticas de Saúde Pública e Coordenadoria de Estudos e Pesquisas da 

Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadoria de Elaboração e Avaliação 

de Pesquisas Públicas da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Coordenadoria de Políticas Urbanísticas e Sistemas Viários da Secretaria 

Municipal de Obras, Coordenadoria de Elaboração e Avaliação de Políticas 

Econômicas, Coordenadoria de Desenvolvimento Tecnológico e da Força de 

Trabalho e Coordenadoria de Estudos Microeconômicos, todas da 

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, Coordenadoria de 

Estudos do Patrimônio Histórico Arquitetônico e Cultural da Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo, Coordenadoria de Estudos de Segurança 

Pública da Secretaria de Transporte e Defesa Social, Coordenadoria de 

Agenda Verde e Azul e Coordenadoria em Pesquisa de Conservação 

Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Políticas Habitacionais da Secretaria 
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Municipal de Habitação e Coordenadoria de Desenvolvimento da Prática 

Esportiva da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e, por fim, 

Coordenadoria de Estudos Agropecuários da Secretaria Municipal de 

Indústria, Comércio e Agricultura.

A inconstitucionalidade se apresentava também 

quanto aos cargos de “Assessor Técnico” e “Assistente Técnico”.

Isto porque ao descrever as atribuições de tais 

cargos em seu artigo 57 e no Anexo VI a Lei fez uso de expressões 

genéricas e imprecisas, o que não bastava para validar a dispensa de 

concurso. 

Além disso, como se via no aludido Anexo, ambos 

os cargos detinham atribuições idênticas, típicas dos escalões subalternos 

da Administração, não restando qualquer condição distintiva a sustentar o 

provimento de um ou outro sem concurso público, havendo mera alternância 

das palavras “assessor” e “assistente”.

Isto é, não se cuidava de cargos que exigissem 

especial vínculo de confiança entre governante e servidor.

E como enfatizou a Procuradoria de Justiça não 

se podia desconsiderar que, apesar da identidade de funções e da falta dos 

requisitos subjetivos que justificassem o preenchimento de um ou outro, 

havia entre aqueles cargos diferença remuneratória, o que evidenciava a 

artificialidade da adoção do regime de livre provimento:

“Ao lado do Secretário da Pasta e do Adjunto, 

além dos Conselhos Setoriais  'órgãos colegiados de assessoramento', nos 

termos do § 3º do art. 52  atuam: os diretores de departamento (art. 55), 

coordenadores (55, §2º), gerentes de departamento (art. 56), chefes e 

encarregados (art. 56). Nesse sentido, além dos 241 servidores, todos 

comissionados, frise-se, é inverossímil crer que o governo ainda necessite 
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de outros 98 assessores e assistentes para desempenhar as atividades 

típicas de política.” (fls. 79).

Tal quadro tornava patente a contrariedade aos 

artigos 39 § 1º da Constituição da República,  144 e 297 da Constituição 

paulista, eis que à luz de tais dispositivos não se justificava aquela 

diferenciação puramente remuneratória.

Logo, pelos motivos indicados caso é de se 

reconhecer que violou o regime constitucional (artigos 37 incisos I e V da 

Constituição da República e 115 da Constituição paulista) a criação de 33 

cargos de Assessor Técnico e de 65 cargos de Assistente Técnico para as 

Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Negócios 

Jurídicos, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal da 

Fazenda, Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal de Saúde, 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Obras, 

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria de Transporte e Defesa Social, 

Secretaria Municipal de Serviços, Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Urbanismo, Secretaria Municipal de Habitação e Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer.

Mas motivo não havia para se reputar ofendido o 

regime constitucional no tocante ao cargo de “Chefe de Gabinete da 

Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos”.

De fato, conforme mostravam os autos as 

atribuições daquele cargo não correspondiam às incumbências típicas de 

assessor jurídico, nem se resumiam a atividades meramente burocráticas e 

rotineiras.

Cuidava-se, sim, conforme estava anunciado, de 
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“elemento de confiança” subordinado diretamente ao Secretário e incumbido 

de lhe prestar ampla assistência, estando nisso compreendido o 

acompanhamento da execução do Plano de Governo (fls. 408).

Cargo com aquela especificação recomendava 

mesmo preenchimento por livre nomeação, como, aliás, ainda recentemente 

concluiu este Órgão Especial acerca de situação similar (ADIN nº 

213782-63.2014.8.26.000, rel. Des. Borelli Thomaz, 19.11.2014).

Por outro lado, quanto aos cargos de índole 

jurídica há que se ter em mente o artigo 132 da Constituição da República, 

segundo o qual o exercício das funções de consultoria jurídica e de 

representação judicial dos entes federados é exclusivo dos Procuradores 

organizados em carreira, na qual o ingresso depende necessariamente de 

concurso público de provas e de títulos.

Assim se dá, lembre-se, para assegurar a 

qualificação do corpo jurídico do ente público e, também, garantir a 

independência funcional de seus integrantes mediante preservação da 

imparcialidade.

Afinal, a capacitação técnica para desempenho 

de atividade jurídica somente pode ser aferida por meio da realização de 

concurso público de provas ou de provas e títulos. A dispensa desse 

recrutamento, com o provimento do cargo baseado tão somente na 

confiança, retrata claro desvio de finalidade, o que o ordenamento jurídico 

repele.

Ora, a Carta bandeirante incorporou tais preceitos 

ao dispor sobre a Procuradoria Geral do Estado (artigos 98 a 102) e os 

estendeu aos municípios como se vê nos artigos 144 e 297.

Por isso, quanto aos cargos incumbidos da 
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assessoria jurídica, para os quais a lei impugnada exige habilitação em 

Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, o aludido diploma 

ofendeu o regime constitucional ao prever livre nomeação.

Nesta parte, contudo, a melhor solução para o 

caso não é invalidar os citados cargos, mas adotar uma interpretação 

conforme a Constituição, isto é, no sentido de que a nomeação deve 

necessariamente recair entre os integrantes da chamada advocacia pública, 

ocupantes de cargos preenchidos por meio de concurso pelo sistema de 

mérito.

Assim se dá no tocante aos cargos de Diretor da 

Diretoria de Assessoria Jurídica a Licitações e Contratos Administrativos, 

Diretoria Jurídica de Execuções Fiscais, Diretoria de Processo 

Administrativo, Diretoria Judicial e Extrajudicial, Diretoria de Defesa do 

Consumidor e Coordenador da Coordenadoria de Pesquisas Técnica e 

Legislativa, todos alocados na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos.

O pleito do autor também procede quanto à 

insurgência contra o artigo 4º inciso III do diploma aqui impugnado.

Por definição cargo de provimento em comissão é 

de livre nomeação e exoneração conforme anuncia o artigo 115 inciso II da 

Constituição de São Paulo.

Por isso, a sujeição de cargos ou funções 

comissionados ao regime celetista importa em carrear ao Administrador 

inadmissível restrição à liberdade de livre exoneração na medida em que a 

dispensa, por aquele regime, condiciona-se ao custeio de encargos 

financeiros específicos, não ocorrentes no regime público de livre 

nomeação.

Nesse sentido o entendimento firmado neste 
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Órgão Especial:

“(...) Adoção do regime celetista para os titulares 

dos cargos em comissão de Assessor Jurídico, Chefe de Gabinete e 

Procurador Judicial. Inadmissibilidade. A principal característica do cargo em 

comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, é a 

precariedade. Impossível a adoção do regime celetista porque os cargos em  

omissão têm como natureza jurídica a instabilidade. Não há nas 

Constituições Federal e Estadual amparo à sujeição dos ocupantes de 

cargos comissionados ao regime celetista, sendo ambos inconciliáveis. 

Inteligência dos incisos II e V do artigo 37 da Constituição Federal e incisos 

II e V do artigo 115 da Constituição Bandeirante. (...).” (ADIN nº 

2029106-85.2014.8.26.0000, rel. Des. Guerrieri Rezende).

Logo, manifesta a contrariedade do citado 

dispositivo letal ao mandamento constitucional, o que ora se reconhece.

Em suma, inevitável se mostra proclamar a 

inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 112/2011 do Município de 

Vinhedo relativamente aos cargos de provimento em comissão indicados, 

assim como ao regime celetista de contratação, conferindo-se 

interpretação conforme aos cargos jurídicos antes apontados. 

Consigna-se que o artigo 215 do citado diploma 

não é afetado por essa proclamação, o que dispensa a Corte de se 

manifestar sobre a inconstitucionalidade por arrastamento dos cargos 

criados pela Lei nº 2.103, de 21 de outubro de 1.993.

Afigura-se razoável modular os efeitos dessa 

proclamação, como permite o artigo 27 da Lei nº 9.868/99, de modo a 

preservar a segurança jurídica relativamente aos atos já verificados sob o 

regime legal original e em face da necessidade de implantação de nova 
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estrutura administrativa no Município. Assim, a inconstitucionalidade aqui 

declarada só terá eficácia depois de 120 dias da data deste julgamento.

Pelos motivos indicados julga-se parcialmente 
procedente a ação.

(assinado digitalmente)

ARANTES THEODORO

Relator


		2014-12-11T14:43:53+0000
	Not specified




