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PODER JUDICIÁRIO
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
  

TRIBUNAL PLENO
 

Sessão do dia 09 de setembro de 2020.
 
Nº Único: 0801396-62.2019.8.10.0000
 
Ação Direta de Inconstitucionalidade – São João Batista (MA)
 
Requerente : Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão
 
Requerido  : Município de São João Batista/MA
 
Advogados : Carlos Sérgio de Carvalho Barros (OAB/MA nº 4.947) e outros
 
Interessado : Câmara Municipal de São João Batista/MA
 
Procurador-Geral: Jucelino Lindoso Júnior(OAB/MA nº 20.124)
 
Relator      : Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida
 

EMENTA
 

Constitucional. Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 23/2018, de 26
de abril de 2018, do município de São João Batista/MA. Alegação de vício material de
inconstitucionalidade. Criação de cargos de provimento em comissão. Ausência de
especificação das competências e atribuições dos cargos de direção, chefia e
assessoramento. Excessivo número de cargos comissionados. Desproporcionalidade com
o número de cargos efetivos. Ofensa ao art. 19, caput, incisos II e V, da Constituição do
Estado do Maranhão. Parcial procedência. Modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte)
dias, a contar do julgamento da presente ação, nos termos do art. 27, da Lei nº 9.868/99.
 
1. Em respeito aos princípios da impessoalidade e moralidade, a regra de acesso ao
funcionalismo depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, configurando-se uma exceção a criação de cargos de provimento em comissão.
 
2. Consoante a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.041.210/SP,
cuja repercussão geral foi reconhecida - Tema nº 1010): a) “o número de cargos
comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam
suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que
os criar”; e b) “as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma
clara e objetiva, na própria lei que os instituir”.
 
3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com modulação dos efeitos.
 

DECISÃO
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas,
ACORDAM os Senhores Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, por unanimidade e em parcial acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
em julgar procedente, em parte, a presente ação, com efeito ex nunc, nos termos do
desembargador Relator.
 
Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Luiz Oliveira
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de Almeida (Relator), José Jorge Figueiredo dos Anjos, Luiz Gonzaga de Almeida Filho, Tyrone
José Silva, José de Ribamar Castro, João Santana Sousa, Marcelino Chaves Everton, Ricardo
Tadeu Bugarin Duailibe, Raimundo José Barros de Sousa, Kleber Costa Carvalho, Vicente de
Paula Gomes de Castro, José de Ribamar Fróz Sobrinho, José Bernardo Silva Rodrigues,
Raimundo Nonato Magalhães Melo, Jaime Ferreira Araújo, Paulo Sérgio Velten Pereira. Anildes
de Jesus Bernardes Chaves Cruz, Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, Cleones Carvalho
Cunha, Jorge Rachid Mubárack Maluf e Antônio Fernando Bayma Araújo.
 
Ausentes, justificadamente, os desembargadores Jamil de Miranda Gedeon Neto, Antonio
Guerreiro Junior, Cleonice Silva Freire, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Marcelo Carvalho
Silva, Maria das Graças Castro Duarte Mendes e Angela Maria Moraes Salazar, além do
Desembargador Josemar Lopes Santos, em período de férias.
 
Presente pela Procuradoria-Geral de Justiça a Drª Regina Maria da Costa Leite.
 
São Luís(MA), 09 de setembro de 2020.
 

DESEMBARGADOR Lourival de Jesus Serejo Sousa-PRESIDENTE
 

DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida-RELATOR
 
 
 

RELATÓRIO
 

 
  
O Sr. Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida (relator): Trata-se de ação direta de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, por seu
procurador-geral de justiça, na qual se questiona a validade constitucional da Lei nº 23/2018, do
município de São João Batista/MA, na parte em que trata dos cargos em comissão, por suposta
ofensa ao art. 19, caput, incisos II e V, da Constituição do Estado do Maranhão[1].
 
De acordo com a parte requerente (id. 2994696), a inconstitucionalidade material da referida lei
municipal se manifesta, em primeiro lugar, em razão da excessiva quantidade de cargos
comissionados, uma vez que, conforme o Anexo II, do citado diploma legal, foram criados 393
(trezentos e noventa e três) cargos, para um município que possui uma população de 20.235
(vinte mil, duzentos e trinta e cinco) habitantes[2], e que, segundo informações do IBGE – censo
de 2012, tem 611 (seiscentos e onze) servidores públicos, não se preocupando o legislador em
instituir nenhum cargo de provimento efetivo.
 
Prossegue dizendo que a lei foi omissa na descrição específica das atribuições e competências
dos aludidos cargos comissionados, os quais, se bem analisados, evidenciam características
essencialmente técnicas, voltadas para atividades de rotinas administrativas, e que deveriam ser
preenchidos, portanto, por servidores efetivos.
 
Assim, com fulcro nos argumentos acima delineados, requer:
 
I – a procedência da presente ação para que esta eg. Corte de Justiça declare “a
inconstitucionalidade da Lei nº 23/2018 do Município de São João Batista (MA), em face de
que tal norma macula o artigo 19, caput, incisos II e V, da Constituição do Estado do
Maranhão e o artigo 37, caput, inciso II, da Constituição da República” (id. 2994696 – pág.
11); e
 
II – que seja dado à declaração de inconstitucionalidade “efeito ex tunc, devendo o Município
de São João Batista, exonerar todos os servidores comissionados contratados, cujos
dispositivos estão sendo atacados nesta via direta” (id. 2994696 – pág. 11).
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Vieram-me os autos conclusos e, devido à relevância do tema versado na presente ação direta de
inconstitucionalidade, antes de examinar o pedido de urgência, determinei a audiência prévia dos
órgãos e autoridades dos quais emanou a Lei Municipal nº 23/2018.
 
O município de São João Batista/MA, na manifestação de id. 3148982, pugna pelo indeferimento
do pedido de concessão da medida cautelar, tendo em vista a ausência dos requisitos
autorizadores, bem como o manifesto risco de dano reverso, grave e irreparável ao interesse
público.
 
A Câmara Municipal de São João Batista/MA, por sua vez, representada por seu procurador-
geral, na manifestação de id. 3697126, informa não possuir interesse quanto à pretensão cautelar
pretendida pela parte requerente, bem como nada tem a declarar sobre a legalidade da Lei
Municipal nº 23/2018.
 
Os autos vieram-me novamente conclusos, consoante certidão id. 3697627.
 
Na sessão do dia 14 de junho de 2019, por unanimidade, a medida cautelar foi indeferida,
conforme certidão de id. 3852452.
 
Petição protocolada pela parte requerente (id. 4305996), pugnando pela designação de data para
realização de audiência de autocomposição, com a intimação do prefeito e do procurador-geral de
São João Batista/MA, eis que estes, segundo consta da ata nº 03/2019 (id. 4305998), “
manifestaram inequívoca vontade de realizarem autocomposição” (pág. 3).
 
Manifestação do município de São João Batista/MA (id. 4630737), no sentido de que seja julgada
improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.
 
Termo de audiência de conciliação e proposta formulada pela parte requerida, no sentido de
reduzir, voluntariamente, 50 (cinquenta) cargos em comissão (id’s. 4692187 e 5480460,
respectivamente).
 
Manifestação da parte requerente rejeitando a proposta de acordo, bem como pugnando pelo
prosseguimento da presente ação (id. 5751978).
 
Decisão de conversão do julgamento em diligência, com fulcro no disposto no art. art. 9º, § 1º, da
Lei 9.868/99[3], c/c art. 358, do RITJMA[4].
 
Juntada de novos documentos, demonstrando o número de cargos efetivos (ocupados e vagos),
a partir de março de 2018, do quadro de pessoal do município de São João Batista/MA (id’s.
7050343, 7050346, 7050348, 7050350, 7050351, 7050352, 7050353, 7050355, 7050357,
7050358, 7050359, 7050360, 7050362, 7050363, 7050364, 7050366, 7050367, 7050368,
7050370, 7050372, 7050373, 7050374, 7050376, 7050377, 7050379, 7050380, 7050381 e
7050382).
 
Éo relatório.
 

VOTO 
  

 
 
O Sr. Desembargador José Luiz Oliveira de Almeida (relator): Conforme relatado, a Lei nº 23,
de 26 de abril de 2018, do município de São João Batista/MA, reorganizou toda a estrutura
administrativa, funcional e institucional daquele município, estabelecendo, em seu Anexo II, um
demonstrativo dos cargos de provimento em comissão por órgão, bem como seus respectivos
quantitativos e símbolos, conforme se vê no id. 2994774 – págs. 37/44.
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A questão constitucional albergada na presente ação cinge-se em saber se a aludida lei municipal
viola o disposto no art. 19, caput, incisos II e V, da Constituição do Estado do Maranhão[1].
 
Segundo o Ministério Público Estadual, a inconstitucionalidade material da referida lei municipal
se manifesta, em primeiro lugar, em razão da excessiva quantidade de cargos comissionados,
uma vez que, conforme Anexo II, do citado diploma legal, totalizam 393 (trezentos e noventa e
três) cargos, para um município que possui uma população de 20.235 (vinte mil, duzentos e trinta
e cinco) habitantes[2], e que, segundo informações do IBGE – censo de 2012, tem 611
(seiscentos e onze) servidores públicos, não se preocupando o legislador em instituir nenhum
cargo de provimento efetivo.
 
Ainda de acordo com a parte requerente, a inconstitucionalidade da lei, igualmente se revela, em
razão da falta de especificação das atribuições e competências dos referidos cargos em
comissão, os quais, se bem analisados, evidenciam características essencialmente técnicas,
voltadas para atividades de rotinas administrativas, e que deveriam ser preenchidos por
servidores efetivos.
 
Assim, com fulcro nos argumentos acima delineados, a parte autora requer:
 
I – a procedência da presente ação para que esta eg. Corte de Justiça declare “a
inconstitucionalidade da Lei nº 23/2018 do Município de São João Batista (MA), em face de
que tal norma macula o artigo 19, caput, incisos II e V, da Constituição do Estado do
Maranhão e o artigo 37, caput, inciso II, da Constituição da República” (id. 2994696 – pág.
11); e
 
II – que seja dado à declaração de inconstitucionalidade “efeito ex tunc, devendo o Município
de São João Batista, exonerar todos os servidores comissionados contratados, cujos
dispositivos estão sendo atacados nesta via direta” (id. 2994696 – pág. 11).
 
Pois bem.
 
De início, devo anotar que, em respeito aos princípios da impessoalidade e moralidade, a regra
de acesso ao funcionalismo depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos.
 
Todavia, não obstante a regra ser a obrigatoriedade da realização de concurso público, admite-se
a nomeação direta de qualquer pessoa para os chamados cargos em comissão que, de acordo
com o texto constitucional[3], deverão ser exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei.
 
Ao tratar do tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina que:
 

[...] Os cargos em comissão, ao contrário dos tipos anteriores, são de ocupação transitória. Seus
titulares são nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade
nomeante. Por isso é que na prática alguns os denominam de cargos de confiança. A natureza

desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro lado, assim como a
nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em concurso público, a exoneração do

titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade
nomeante. Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e exoneração (art. 37, II,

CF).
 

É importante acentuar que cargos em comissão somente podem destinar-se a funções de
chefia, direção e assessoramento, todas elas de caráter específico dentro das funções
administrativas. Resulta daí, por conseguinte, que a lei não pode criar tais cargos para
substituir outros de cunho permanente e que devem ser criados como cargos efetivos,

Num. 7897436 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: JOSE LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA - 21/09/2020 19:23:44
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092119234377100000007585640
Número do documento: 20092119234377100000007585640



exemplificando-se com os de perito, auditor, médico, motorista e similares. Lei com tal
natureza é inconstitucional por vulnerar a destinação dos cargos em comissão, concebida

pelo Constituinte (art. 37, V, CF).
 

O texto constitucional anterior estabelecia que os cargos em comissão e as funções de confiança
deveriam ser exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica
ou profissional. A EC n o 19/1998, da reforma do Estado, todavia, alterando o inciso V do art. 37,
restringiu essa investidura, limitando o exercício de funções de confiança a servidores ocupantes

de cargo efetivo e a investidura em cargos em comissão a servidores de carreira, nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei, devendo as atribuições de tais funções e
cargos destinar-se apenas à chefia, direção e assessoramento. A norma ora vigente limita a

investidura, em cargos em comissão, de pessoas que não pertencem aos quadros públicos, com
o que se procurará evitar tantos casos de imoralidade e nepotismo existentes em todos os

setores da Administração. [...][4].
 

(Sem destaques no texto original)
 

Nos Tribunais Superiores existem diversos precedentes nesse sentido, com destaque para o
julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.041.210/SP, cuja repercussão geral foi reconhecida
(Tema nº 1010)[5], onde o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, no sentido de
que a criação de cargos em comissão “somente se justifica para o exercício de funções de
direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades
burocráticas, técnicas ou operacionais”.
 
No mesmo julgado, a Suprema Corte fixou, também, as seguintes teses:
 
I – que “o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a
necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos
efetivos no ente federativo que os criar”; e
 
II – que “as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e
objetiva, na própria lei que os instituir”.
 
Portanto, a par dessas premissas fundamentais, de se notar que não basta a simples
denominação de cargos como sendo de coordenador, supervisor, chefe, diretor ou assessor, para
que se abra uma exceção à regra do concurso público, e se justifique seu provimento em
comissão.
 
Ademais, consoante o consolidado entendimento acima exposto, é absolutamente imprescindível
que a lei descreva, de forma detalhada, as efetivas atribuições a serem desempenhadas pelos
comissionados, pois, somente assim, pode ser mensurado se realmente tais atribuições se
amoldam às funções de direção, chefia e assessoramento.
 
No caso em exame, observo que os cargos de provimento em comissão, constantes do Anexo II,
da Lei Municipal nº 23/2018, não descrevem, minimamente, suas respectivas competências e
atribuições, não se tendo como presumir ou entender que se trata, verdadeiramente, de cargos
de direção, chefia ou assessoramento, o que, por si só, já autoriza a declaração de
inconstitucionalidade da lei.
 
Como se não bastasse, existe flagrante excesso na criação dos sobreditos cargos de provimento
em comissão, em evidente afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos
no art. 19, da Constituição do Estado do Maranhão.
 
Isso porque, de acordo com a documentação acostada aos presentes autos[6], o município de
São João Batista/MA tinha, em março de 2018, um total de 556 (quinhentos e cinquenta e seis)
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cargos efetivos[7], quantitativo este que, no final do mês de junho de 2020, apesar de sofrer uma
pequena redução, ainda contava com 539 (quinhentos e trinta e nove) cargos efetivos.
 
No anexo II, da Lei nº 23/2018, consta a denominação de 418 (quatrocentos e dezoito) cargos[8].
Destes, mais de 390 (trezentos e noventa) são descritos pelo legislador municipal como sendo de
provimento em comissão, o que revela, sem dúvida nenhuma, uma desproporcionalidade com o
número de servidores efetivos do município de São João Batista/MA.
 
Desse modo, seja em decorrência da criação de cargos de provimento em comissão sem a
descrição de suas atribuições, seja em razão do excessivo número de cargos comissionados,
manifesta é a inconstitucionalidade material da Lei nº 23/2018, do município de São João
Batista/MA, o que deve ser declarada, hic et nunc.
 
Todavia, por razões de segurança jurídica e interesse social, impõe-se a modulação dos efeitos
desta decisão, nos termos do art. 27, da Lei nº 9.868/1999[9], na medida em que a eficácia ex
tunc, conforme pretendido pela parte requerente, poderia atingir situações consolidadas, sendo
razoável a concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados desta data, para o Poder
Público regularizar sua estrutura funcional, com nova proposta legislativa que seja compatível
com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a nova
realidade que se impõe em face desta decisão.
 
Com essas considerações, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados nesta ação
direta, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 23/2018, do município de São João
Batista/MA, na parte em que dispõe sobre todos os cargos em comissão, com a modulação dos
seus efeitos pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data deste julgamento,
nos termos do art. 27, da Lei nº 9.868/99.
 
Écomo voto.
 
Sala das Sessões Plenárias do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em São Luís, 09 de
setembro 2020.
 

DESEMBARGADOR José Luiz Oliveira de Almeida - RELATOR
   

[1]Art. 19. A Administração Pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes do
Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, razoabilidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]
 
II - a investidura em cargo ou emprego público estadual e municipal depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração; [...]
 
V - os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições
previstos em lei;
 
[2]Segundo informações do Ministério da Saúde – DATASUS.
 
[3]Art. 19, inciso V, da Constituição do Estado do Maranhão.
 
[4]In Manual de Direito Administrativo. 33. ed. – São Paulo: Atlas, 2019 págs. 990/991.
 
[5]DJe-107, divulgado em 21/05/2019, e publicado em 22/05/2019.
 
[6]Número de cargos efetivos (ocupados e vagos), a partir de março de 2018, do quadro de
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pessoal do Município de São João Batista/MA (id’s. 7050343, 7050346, 7050348, 7050350,
7050351, 7050352, 7050353, 7050355, 7050357, 7050358, 7050359, 7050360, 7050362,
7050363, 7050364, 7050366, 7050367, 7050368, 7050370, 7050372, 7050373, 7050374,
7050376, 7050377, 7050379, 7050380, 7050381 e 7050382).
 
[7]Professor I, II e III; Guarda-Municipal; Auxiliar de Serviços Diversos; Agente Administrativo;
Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Enfermagem; Agente Comunitário de Saúde; Eletricista; Vigia;
Encanador; Engenheiro Civil; Farmacêutico/Bioquímico; Técnico em Enfermagem; Técnico em
Raio X; Enfermeiro; Assistente Social; e Auxiliar de Consultório Dentário.
 
[8]Distribuídos entre os órgãos de representação, assessoramento, administração, planejamento
e controle; órgãos de ação governamental e políticas públicas; e órgãos de políticas de inclusão.
 
[9]Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, 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.
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