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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade de Lei n° 042.606.0/3-00, da Comarca de São Paulo, em 

que é recorrente Prefeito do Município de São José dos Campos e recorrido 

Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos: 

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, por votação unânime, julgar procedente a ação, de 

conformidade com o voto do Relator, que fica fazendo parte integrante do 

presente julgado. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores 

DIRCEU DE MELLO (Presidente), MÁRCIO BONILHA, NIGRO 

CONCEIÇÃO, CUNHA BUENO, OETTERER GUEDES, DJALMA 

LOFRANO, CUBA DOS SANTOS, LUÍS DE MACEDO, JOSÉ OSÓRIO, 

HERMES P1NOTT1, GENTIL LEITE, ÁLVARO LAZZARINI, DANTE 

BUSANA, MOHAMED AMARO, LUIZ TÂMBARA, FRANCÍULLl 

NETTO, FONSECA TAVARES, PAULO SHINTATE, BORELL1 

MACHADO e GILDO DOS SANTOS. 

São Paulo, 1 de julho de 1998. 
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DIRCEU DEM ELLO 
Presidente 
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AL VES BRAGA 
Relator 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ÓRGÃO ESPECIAL 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI N° 
042.606.0/3-00 
Recte: Prefeito do Município de São José dos Campos 
Recdo: Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos 
VOTO N° 19.150 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE Lei Municipal, de 
iniciativa da Câmara Municipal, concedendo 
indenização aos ocupantes de cargos em comissão, 
quando exonerados de ofício ou a pedido -
Inconstitucionalidade do artigo 174, parágrafo 
único da Lei Orgânica do Município de São José 
dos Campos e artigos 211 e 212 do Estatuto do 
Servidor Público local - Em se cuidando de cargo 
exercido em comissão, livre a sua admissão e sua 
exoneração, sem nenhuma condição. 

4Í 
I - Diante da estrutura dos Municípios neste Estado, 

presume-se que todos eles, se não comportam Secretaria dos Negócios 

Jurídicos, tem condições de constituir procurador Geral do Estado. Desde 

que a Constituição do Estado prevê essa intervenção "no que couber" 

desvinculou a Procuradoria Geral do Estado da assistência obrigatória aos 

Municípios. 

No mérito, a inconstitucionalidade dos dispositivos 

da Lei Orgânica e do Estatuto do Servidor Público do Município é 

manifesta. 
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A Constituição do Estado, declarando o texto da 

Constituição da República, dispõe, em seu artigo 115, II que a investidura 

em cargo público depende de prévia aprovação em concurso... 

"ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarado em lei, 

de livre nomeação e exoneração". É o que diz o artigo 37, II, da 

Constituição da República. 

Quis o constituinte deixar claro que em se cuidando 

de ocupação transitória do cargo em comissão, portanto de confiança de 

quem nomeia, tanto a investidura como a exoneração se processarão 

livremente, sem condições. O oupante do cargo de confiança nele 

permanece, transitoriamente, enquanto bem servir. Vale isso dizer que 

nomeado livremente, sua exoneração se dará ad nutum de quem o 

nomeou. 

Ora, prevendo a Lei Orgânica do Município e o 

Estatuto do Servidor Público Municipal compensação às expensas do 

Erário, no caso de exoneração a pedido ou de ofício, em se tratando de 

cargo de confiança, estão a violar esses dispositivos o artigo 115, II, da 

Constituição Estadual. É que indenizar o ocupante de cargo em comissão, 

quando de sua exoneração a qualquer título, é descaracterizar a figura do 

cargo de confiança, cuja única condição para a nomeação e a 

confiabilidade que merece o nomeado de quem o nomeia, e na 

exoneração, a perda da confiança que determinou sua nomeação. 

II - Ante o exposto, meu voto acolhe o pedido inicial 

e reconhece e declara a inconstitucionalidade do artigo 174 da Lei 

Processo n° 042.606.0/3-00 
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Orgânica do Município de São José dos Campos e os artigos 211 e 212 

do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

Oficie-se ao Senhor Prefeito Municipal e a Colenda 

Câmara Municipal de São José dos Campos para, em cumprimento desta 

decisão, seja suspensa definitivamente a execução da lei declarada 

inconstitucional. 

/J-£-c^Ê^r 

AL VES BRÂG/A 

Relator 
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