
   São  Leopoldo,  11 de maio de 2019. 

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente 

José Ary Moura 

 

 

 

O Vereador Marcelo Buz está no gozo de licença para tratar de 

interesse particular, na forma do artigo 16, inciso II, do Regimento Interno,  pelo prazo 

de 120 dias.  A licença foi aprovada em 28 de janeiro de 2019 pela Comissão 

Representativa, conforme previsto pelo artigo 71 e seguintes do regimento. 

 

Nesta data,  novo requerimento aporta ao Legislativo, da lavra do 

Verereador Licenciado Marcelo Buz,  desta vez com base no artigo 16, inciso III do 

Regimento Interno. 

 

No documento o Vereador Marcelo Buz “vem requerer licença do 

cargo de vereador para assumir cargo de Diretor de Autarquia Federal no Instituto de 

Tecnologia da Informação”,  com opção pela remuneração do cargo federal.  

 

Numa ligeira análise fática,  anoto que o requerimento datado de 

24/04/2019 não seria para assumir cargo federal,  isso porque vem instruído com o 

Decreto de Nomeação  veiculado no Diário Oficial da União em 23/01/2019,  sendo que 



a posse ocorreu no dia 28 de janeiro de 2019
1
. Ou seja, trata-se de fato consumado,  pois 

o requerente já está investido no cargo. 

 

Da  base legal suscitada no requerimento: 

 

 

O Requerimento tem por base o art. 16, inciso III do Regimento 

Interno, in verbis: 

 

Art. 16 - O Vereador poderá licenciar-se mediante requerimento 

dirigido ao Presidente da Câmara Municipal:  

[...] 

III - para assumir cargo Federal, Estadual ou Municipal, de Ministro, 

Secretário de Estado ou Secretário Municipal, ou ainda Diretor de 

Autarquia em quaisquer das esferas, podendo o licenciado optar pela 

remuneração de um dos cargos. 

 

Enveredando para uma análise jurídica,  inicialmente destaco que a 

hipótese do inciso III,  do artigo 16 do Regimento Interno comporta análise  jurídica ao 

menos sobre dois aspectos. O primeiro diz com a necessidade ou não de deliberação 

pelo Plenário,  e o segundo diz com o dissenso estabelecido entre os artigos 16, III do 

Regimento Interno e o artigo 114, inciso I da Lei Orgânica. 

 

 

Da deliberação: 

 

De fato,  o caput artigo 16 do Regimento Interno refere que “O 

Vereador poderá licenciar-se mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal”.  Dentre as hipóteses de afastamento,  elencadas nos incisos I, II, III e IV,  

                                                             
1 https://www.iti.gov.br/noticias/indice-de-noticias/2485-iti-tem-novo-diretor-presidente Consultado 
em 28/04/2019. 

https://www.iti.gov.br/noticias/indice-de-noticias/2485-iti-tem-novo-diretor-presidente


apenas a licença para tratar de interesse particular é que se submete a deliberação pelo 

Plenário (inciso II). Todas as demais, tais como as licenças por motivo de saúde, licença 

maternidade,  e o afastamento quando o vereador é investido em cargo público são 

decididas pelo Presidente,  que apenas verifica se preenchidos os requisitos legais ao 

deferimento da licença,  e, assim sendo,  compete-lhe apenas o deferimento,  no 

exercício de suas funções administrativas.  

 

No âmbito do Município de São Leopoldo,  que acompanho há anos,  

ocorre que o Vereador simplesmente se afasta para ocupar cargo de secretário municipal 

ou diretor de autarquia. Não tenho notícias de algum vereador que tenha formalizado 

seu pedido de licença ao Presidente.  E,  uma vez exonerado do cargo,  simplesmente 

retorna à Câmara e reassume sua cadeira – a licença e o retorno tem ocorrido 

automaticamente,  com o respaldo dos fatos em si que são amplamente divulgados. 

 

Tenho que o Vereador Marcelo age acertadamente ao direcionar 

requerimento ao Presidente, cumprindo o Regimento, tornando público o seu 

afastamento e as razões pelas quais não estará a frente do mandato que lhe foi conferido 

pelo Povo de São Leopoldo. 

 

Portanto, o vereador não necessita obter licença pelo Colegiado 

Parlamentar,  pois uma vez investido  de forma legal em outro cargo público, insere-se 

em exceção às vedações constitucionais,  cabendo-lhe unicamente observar a regra da 

compatibilidade de horário, caso em que, não sendo possível o exercício concomitante,  

deverá afastar-se do mandato e  exercer a opção por uma das remunerações. 

 

Quando o constituinte originário entendeu necessária a “licença 

deliberada por plenário” assim o fez,  tal como se vê no inciso II, do art. 56 da CF – 

condição simetricamente estabelecida no artigo 16, inciso II do Regimento Interno. 

 



Nesse contexto,  entendo que a hipótese é de licença  não 

deliberada  pelo Plenário,  mas sim despachada pelo Presidente. A hipótese do 

inciso III, do artigo 16 do Regimento Interno,  combinado com o artigo 114, inciso II da 

Lei Orgânica é de “afastamento” sem perda do mandato, por ser exceção às 

incompatibilidades,  e não requer   deliberação do colegiado.  

 

 

Do dissenso ente o Regimento e a Lei Orgânica: 

 

O segundo aspecto jurídico a ser enfrentado,  e não há como passar 

desapercebido,  é que há flagrante dissenso entre as disposições do inciso III do art. 16 

do Regimento Interno,  e o inciso I, do artigo 114 da Lei Orgânica Municipal.  Para 

melhor análise transcrevemos os dispositivos: 

 

Lei Orgânica Municipal: 

 

Art. 114 - Não perderá o mandato o Vereador: 

 

I - investido em cargo de Secretário Municipal ou Diretor de 

autarquias do Município, quando poderá optar pela remuneração do 

mandato, devendo, entretanto, licenciar-se, enquanto no exercício 

daquele; 

 

Regimento Interno: 

 
Art. 16 - O Vereador poderá licenciar-se mediante requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal:  
 

[...] 

 

III - para assumir cargo Federal, Estadual ou Municipal, de Ministro, 

Secretário de Estado ou Secretário Municipal, ou ainda Diretor de 

Autarquia em quaisquer das esferas, podendo o licenciado optar pela 

remuneração de um dos cargos. 



Nesse contexto tenho que o dispositivo legal que subsidia o 

requerimento do Vereador Marcelo não poderá ser adotado para a resolução da questão 

em análise,  isso porque não encontra respaldo na Lei Maior do Município.  Portanto,  o 

requerimento será analisado á luz do art. 114, inciso I da  Lei Orgânica, senão,  à luz da 

Constituição Federal,  como adiante veremos detidamente,  especialmente para o fim de 

averiguar qual das redações mais se amolda ao comando da Constituição Federal. 

 

 

 

Aspectos históricos: 

 

 

Observe-se que a redação do artigo 114, inciso I, tem origem na Lei 

Orgânica Municipal promulgada em 03 de abril de 1990, após o advento da 

Constituição Cidadã de 1988. Em 2010,  após inúmeras Emendas Constitucionais, 

tornou-se necessária a adequação da Lei Orgânica à Carta Política Federal,  sendo que 

no particular a redação do artigo 114 foi mantida integralmente,  tal como anteriormente 

transcrito. 

 

Em  relação ao Regimento Interno destaco que a Resolução 04/1991,  

de 01 de junho de 1991,  tratou da matéria no artigo 17, inciso III,  com a seguinte 

redação: 

 
 

 

Entretanto, em 2010,  ao ser editada a Resolução 132/2010,  o 

legislador municipal alterou sensivelmente o trato da matéria no âmbito do Regimento 

Interno. Vejamos: 



 

Art. 16 - O Vereador poderá licenciar-se mediante requerimento 

dirigido ao Presidente da Câmara Municipal: 

 

I - por motivo de saúde, comprovado através de atestado médico, com 

direito a perceber a remuneração;  

 

II - para tratar de interesse particular, sem qualquer remuneração, pelo 

prazo de até 120 (cento e vinte) dias, mediante deliberação do 

plenário;  

 

III - para assumir cargo Federal, Estadual ou Municipal, de 

Ministro, Secretário de Estado ou Secretário Municipal, ou ainda 

Diretor de Autarquia em quaisquer das esferas, podendo o licenciado 

optar pela remuneração de um dos cargos. (Grifei). 

 

 

Do confronto entre o Regimento Interno e a Lei Orgânica: 

 

 
De tudo o já exposto percebe-se com solar clareza que o Regimento 

Interno de 2010, ao prever a possibilidade de assunção de cargos em nível federal e 

estadual,  acabou por ultrapassar os limites estabelecidos pela Lei Orgânica,  

especialmente se observado que a última versão do Regimento Interno é de 2010,  ao 

passo que a última Emenda “atualizadora” da Lei Orgânica é de 2009 . 

 

Evidentemente o Regimento Interno,  na qualidade de norma interna  

corporis, não é a via adequada para estabelecer direitos,  ou,  como no caso do art. 16,  

suplementar as hipóteses de exceção a regra básica das incompatibilidades,  previstas na 

Lei Orgânica.   

Ocorre que há uma peculiaridade nas normas em análise, pois  em que 

pese a assincronia do Regimento com a Lei Orgânica,  o fato é que esta não seguiu com 



similitude as incompatibilidades constitucionalmente estabelecidas, a serem seguidas 

pela aplicabilidade do princípio da simetria
2
. 

 

Entendo que  devemos verticalizar a análise, pois a assimetria entre o 

Regimento Interno e a Lei Orgânica,  por si só não resolve a questão em análise. Digo 

isso   porque o contido nos artigos 112 e 114 da Lei Orgânica Municipal também 

merecem a especial atenção do intérprete. 

 

 

Das disposições da Lei Orgânica de São Leopoldo: 

 

 

Numa análise perfunctória  vê-se que a Lei Orgânica estabelece 

proibição aos vereadores de assumir cargo demissível 
3
ad nutum, estabelecendo como 

exceção a essa regra a possibilidade do parlamentar se licenciar para assumir cargo de 

secretário municipal ou de diretor de autarquia. 

 

Vejamos: 

 

Art. 112 - Os vereadores não poderão: 

 

I - desde a expedição do diploma: 

 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 

autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa 

concessionária de serviço público, no âmbito e em operações no 

Município, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes; 

                                                             
2 “Tal princípio, construído em boa parte pela jurisprudência do STF, afirma que os Estados-membros e 

Municípios devem obedecer ao modelo imposto pela Constituição à União em certas matérias. 

Alguns exemplos são expressos, como os princípios da Administração Pública (art. 37, caput),  que 

devem ser observados por todos os entes da Federação.  Mas há casos implícitos. Os principais exemplos 

dizem respeito às competências dos Estados [...]”. Luís Roberto Barroso, in, Constituição da República 

Federativa do Brasil Anotada. São Paulo: Saraiva, 2003.  P. 245. (Grifei). 
3 O termo mais correto seria “exoneráveis” ad nutum,  isso porque a demissão é típica do servidor estável.  
Sendo que os ocupantes de cargos em comissão, são de livre nomeação e “exoneração”.  



 

b) exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que 

sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea 

anterior, salvo se já se encontrasse no seu exercício antes da 

diplomação, havendo compatibilidade entre o horário normal das 

entidades e as atividades no exercício do mandato; 

 

II - desde a posse: 

 

a) ser diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com 

privilégio, isenção ou favor, em virtude de contrato com a 

administração pública municipal; 

 

b) ocupar outro cargo público que seja demissível "ad nutum"; 

 

c) patrocinar causa contra pessoa jurídica de direito público. 

 

[...] 

 

Art. 114 - Não perderá o mandato o Vereador: 

 

I - investido em cargo de Secretário Municipal ou Diretor de 

autarquias do Município, quando poderá optar pela remuneração do 

mandato, devendo, entretanto, licenciar-se, enquanto no exercício 

daquele; 

 

II - licenciado por motivo de doença ou, para tratar, sem remuneração, 

de interesse particular. 

 

Parágrafo único - O suplente será convocado nos casos de vaga 

decorrente dos incisos e nos do artigo anterior. 

 

Entretanto,  assim como não é possível a aplicabilidade isolada do 

Regimento Interno,  o mesmo diga-se em relação a Lei Orgânica. Ambas as normas 

devem estar em consonância com o comando emanado da Constituição Federal.  

 

Pois bem, foi justamente a supressão, na Lei Orgânica,  de uma 

expressão contida na Constituição Federal que nos levou a uma análise mais detida.   



Refiro-me ao artigo 112, II, letra “b” da Lei Orgânica, e ao artigo 54, inciso II, letra “b” 

da Constituição Federal.  Vejamos: 

 

Constituição Federal: 

 

“Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 

  

I - desde a expedição do diploma:  

 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 

autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou 

empresa concessionária de serviço público, salvo quando o 

contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

 

[...] 

 

 II - desde a posse:  

 

[...] 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas 

entidades referidas no inciso I, "a";  

 

 

Lei Orgânica: 

 

Art. 112 - Os vereadores não poderão: 

 

I - desde a expedição do diploma: 

 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 

autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa 

concessionária de serviço público, no âmbito e em operações no 

Município, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes; 

 

b) [...]; 

II - desde a posse: 

a) [...]; 

 

b) ocupar outro cargo público que seja demissível "ad nutum"; 



Observo que o Legislador Municipal suprimiu a expressão  “nas 

entidades referidas no inciso I, "a";” constante da segunda parte da letra “b” do inciso II, 

do artigo 54 da Constituição Federal. Tal supressão, leva-nos a uma interpretação de 

que o Legislador Municipal pretendeu estabelecer a proibição do vereador  assumir 

qualquer cargo exonerável ad nutum, exceto nas hipóteses de Secretário Municipal e 

Diretor de Autarquia (art. 114, inc. I da Lei Orgânica). 

 

Note-se que se o legislador municipal tivesse mantido a expressão 

“nas entidades referidas no inciso I, "a";”  não restaria qualquer dúvida de que as 

proibições seriam as de assumir cargo exonerável ad nutum  “com pessoa jurídica 

de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa 

concessionária de serviço público, no âmbito e em operações no Município (art. 112, 

inc. I, letra “a”).” 

 

Nesse contexto,  é necessário detida análise quanto a “autonomia” 

municipal,  para verificar se é dado ao legislador municipal suprimir aquela expressão,  

e consequentemente  ampliar sobremaneira as hipóteses de proibição do vereador 

assumir cargo exonerável ad nutum.  Ou seja,  onde o Constituinte Originário restringiu 

as hipóteses de impedimentos,  o Legislador Municipal as ampliou,  inaugurando uma 

assincronia com a Constituição.  

 

 

Da   Autonomia Municipal: 

 

 

O Direito Constitucional Brasileiro, sob a égide da Constituição 

Democrática de 1988,  não concebe a palavra “autonomia” como relacionada a idéia de 



liberdade absoluta. O sempre lembrado Dalmo de Abreu Dallari
4
 ao explicitar  os 

limites da autonomia refere que “Direito é limitação; todo direito é limitado. Por 

exemplo: por força do princípio federativo, os Estados e os Municípios também 

desfrutam de autonomia, mas nos limites do disposto nos arts. 18, 29 e 30 da 

Constituição Federal”. 

 

Portanto,  a “autonomia dos municípios” encontra-se adstrita aos 

comandos e orientações que estão contidos no ordenamento constitucional,  e que,  no 

caso dos municípios cinge-se ao “interesse local” (art. 30 da CF,  combinado com o art. 

11, inc. XXX da Lei orgânica). 

 

A doutrina destaca quatro atribuições ou capacidades essenciais da 

autonomia municipal:  

a) poder de auto-organização (elaboração de lei orgânica própria);  

b) poder de autogoverno, pela eletividade do prefeito, do vice-prefeito 

e dos vereadores;  

c)poder normativo próprio, ou de autolegislação, mediante a 

elaboração de leis municipais na área de sua competência exclusiva e 

suplementar; e  

d) poder de autoadministração: administração própria para criar, 

manter e prestar os serviços de interesse local, bem como legislar 

sobre seus tributos e aplicar suas rendas. 

     

Dessas atribuições, caracterizam-se os elementos da autonomia 

municipal
5
, quais sejam: 

                                                             
4
 In Guia do Administrador Municipal, novas orientações e procedimentos para uma gestão eficiente/ 

org. por Giovani Corrallo. Porto Alegre: Nova Prova, 2004,  p. 85. 
5 Nesse sentido, José Afonso da Silva, apud, Vasco Della Giustina, Leis Municipais e seu controle 
constitucional pelo Tribunal de Justiça. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. P. 73. 



a) autonomia política (capacidade de auto-organização e 

autogoverno); 

b) autonomia normativa (capacidade de fazer leis próprias sobre 

matéria de sua competência); 

c) autonomia administrativa (administração própria e organização de 

serviços locais); 

d) autonomia financeira (capacidade de decretação de seus tributos e 

aplicação de suas rendas, que é uma característica da 

autoadministração). 

 

Notadamente,  é na autonomia administrativa onde o Município 

exerce suas atribuições com maior liberdade,  estabelecendo as diretrizes para a 

implementação de serviços e políticas públicas, mas nem mesmo nesse campo a 

autonomia é absoluta. 

 

Veja-se que a autonomia financeira também comporta limitações,  cito 

dentre outros exemplos,  os valores dos subsídios dos vereadores (art. 29, inciso VI, da 

CF),  e o limite da despesa com o Poder Legislativo Municipal (art. 29-A da CF). 

 

No que diz respeito à autonomia política,  que,    além da liberdade 

não ser absoluta,  para bem da verdade é restrita ao ordenamento constitucional.  Por 

exemplo,  o Município dentro de sua autonomia política não  pode legislar em matéria 

eleitoral,  cuja competência é da União (art. 22, inc. I da CF). Nessa mesma linha,  o 

Município deverá necessariamente obedecer os quantitativos máximos previsto para a 

composição da Câmara de Vereadores,  conforme art. 29, inciso IV da CF.   Ainda para 

bem exemplificar essa delimitação da autonomia política municipal refiro que,  no 

âmbito do município,  os vereadores gozarão de “inviolabilidade parlamentar” – ou 

seja,  não há liberdade para reconhecer a proteção da “imunidade parlamentar”,  bem 

mais abrangente que a inviolabilidade. 



Aliás, a limitação da autonomia política vem ditada na Constituição 

Federal quando expressa que a Lei Orgânica – principal diploma político municipal – 

deve atender “os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do 

respectivo Estado”. 

 

Vejamos: 

“Art. 29 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 

turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 

terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 

atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 

Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:  

[…]  

IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, 

similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os 

membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo 

Estado para os membros da Assembléia Legislativa;” (O grifo é 

nosso). 

 

 

Nesse contexto,  conclui-se que a autonomia política municipal se 

restringe diretamente à escolha dos governantes locais
6
 pela população, na estruturação 

dos poderes políticos locais,  bem ainda,  como se dá o diálogo entre eles.   

 

Para melhor explicitar essa autonomia política,  é necessário trazer à 

memória que na Constituição Federal de 1967 muitos prefeitos eram nomeados sem a 

escolha dos munícipes
7
.  Essa condição de autonomia política somente restou 

assegurada com   a Constituição de 1988.  

 

                                                             
6 “O município brasileiro tem autonomia política quando elege seu prefeito, vice-prefeito e vereadores, 

desde que respeitadas as limitações dos arts. 29 e 30 da Constituição Federal” Wellington Pacheco 

Barros, in, O município e seus agentes. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. P. 36 
7 Art. 16 – [...] § 1º - Serão nomeados pelo Governador, com prévia aprovação:  a) da Assembléia 

Legislativa, os Prefeitos das Capitais dos Estados e dos Municípios considerados estâncias hidrominerais 

em lei estadual;  b) do Presidente da República, os Prefeitos dos Municípios declarados de interesse da 

segurança nacional, por lei de iniciativa do Poder Executivo. 
 



O jurista   Wellington Pacheco Barros, em sua obra “O município e 

seus agentes” (ob. cit. p. 75)  refere que  “A Lei Orgânica Municipal é, guardadas as 

proporções, a Constituição Municipal. O conteúdo básico desta lei vem previsto na 

própria Constituição da República, que no seu art. 29 fixa as normas para a sua 

elaboração.” 

 

Nisso reside relevante aspecto da Constituição de 1988,  que confere 

autonomia político/normativa,  para a elaboração da sua própria Lei Orgânica, nos 

limites constitucionais, o  que antes, sob a batuta da Constituição de 1969, era elaborada 

pela União através de Lei Complementar (art. 14, parágrafo único, CF/1969).  

Entretanto,  essa autonomia normativa deve seguir os estreitos limites ditados pela 

Constituição Federal. 

 

Para finalizar, há que se ter presente que a autonomia política 

municipal,  para bem da verdade guarda relação com o seu processo político, de acordo 

com a Constituição Federal.  Cito Martonio Mont’Alverne Barreto Lima,  segundo o 

qual “afirmar que o município dar-se-á uma lei orgânica equivale a dizer que o 

Município brasileiro é dotado de uma verdadeira constituição municipal, uma vez que, 

para além do conteúdo democrático destas leis orgânicas, decorrente da natureza 

democrática da Constituição Federal de 1988, serão elas produto do processo 

democrático de votação e aprovação pelos representantes do povo, a exemplo do que se 

deu com a própria Constituição Federal e com as Constituições Estaduais de 1989.”
8
 

 

 

 

 

                                                             
8 Martonio Mont’Alverne Barreto Lima, in Comentários à Constituição do Brasil / J.J. 

Gomes Canotilho ...[et al]. – São Paulo: Saraiva/Almedina. 2013,  p. 784. 



Das  incompatibilidades e impedimentos à luz da 

Constituição Federal: 
 

 

 

A restrição quanto a cargos demissíveis “ad nutum” no âmbito do 

Município ocorre evidentemente em razão da teoria da separação dos poderes. Tal 

entendimento é compartilhado por Hely Lopes Meirelles
9
 que assinala que 

“incompatibilidades e impedimentos são restrições de interesse administrativo opostas 

ao exercício do mandato”. 

 

Veja-se que a questão do impedimento não possui natureza política 

meramente,  mas sim guarda relação com o interesse Administrativo para melhor e mais 

fácil observância e aplicabilidade dos princípios instituídos no art. 37 da CF. 

 

Nesse ponto anoto que o pressuposto para o impedimento em âmbito 

municipal,  é o de zelar pela moralidade e eficiência do mandato parlamentar.  Em que 

pese,  como diz Hely Lopes Meirelles
10

, “seja altamente inconveniente que o vereador 

se torne um subordinado do prefeito sem perda de seu mandato”,  o fato é que a 

Constituição Federal admite que o parlamentar, em determinadas circunstâncias, possa 

assumir cargo exonerável ad nutum.  Entretanto,  essa circunstância,  de ingerência 

política do Poder Executivo no Poder Legislativo, a meu ver, não persiste na hipótese 

do parlamentar que assume cargo em comissão em outro município, no Estado ou na 

União.  

 

O impedimento lançado pelo Legislador Municipal,  que deve seguir a 

premissa da Constituição Federal,  não pode se pautar meramente por um “capricho”,  

afinal,  se o vereador pode deixar o mandato para assumir um cargo exonerável ad 

                                                             
9In Direito Municipal Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2017. 18ª ed. p. 111. 
10 In Direito Municipal Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2017. 18ª ed. p. 110. 



nutum em âmbito municipal onde foi eleito - por exemplo diretor de autarquia 

municipal – por qual razão não poderá licenciar-se para ocupar cargo semelhante em 

outro município, estado ou na União? 

 

Nesse ponto,  é de solar clareza o ensinamento do sempre citado Hely 

Lopes Meirelles, in Direito Municipal Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2017. 18ª ed. p. 

112: 

 

“Esses impedimentos, entretanto, só vigoram no 

município em que o vereador se elegeu, nada obstando a 

que aceite cargo, em comissão ou efetivo, função ou 

emprego de outro Município, do Estado ou da União e 

que o exerça, se os horários forem compatíveis. Se não 

for compatível é possível a licença do cargo de 

vereador.” 
 

 

Ainda para uma melhor compreensão do tema em análise, proponho a 

observância do disposto no art. 54 da Constituição Federal:  

 

“Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 

  

I - desde a expedição do diploma:  

 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 

autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa 

concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a 

cláusulas uniformes; 

 b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive 

os de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da 

alínea anterior; 

 

 II - desde a posse:  

 

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de 

favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou 

nela exercer função remunerada;  



b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", 

nas entidades referidas no inciso I, "a";  

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a 

que se refere o inciso I, "a";  

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.” 

(grifei).  

 

 

Portanto é cristalina a vedação Constitucional segundo a qual os 

deputados federais e senadores não poderão após a posse aceitar, exercer ou ocupar 

cargo ou função de que sejam demissíveis “ad nutum”, exceto se enquadrado numa das  

exceções previstas no art. 56, inciso I, in verbis:  

 

“Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:  

 

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de 

Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de 

Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária; (...)”  

 

 

Sobre o tema José Afonso da Silva
11

 entende que as vedações 

constantes das alíneas “b” dos incs. I e II do art. 54 supra transcrito não se aplicam aos 

Vereadores em razão do disposto no art. 38, inciso III da Constituição, in verbis:  

 

“Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e 

fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes 

disposições:  

 

 I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará 

afastado de seu cargo, emprego ou função;  

 

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego 

ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;  

 

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de 

horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, 

                                                             
11 In Manual do Vereador, Ed. Malheiros, 5º ed., p. 58/59. 



sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 

compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;  

 

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de 

mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os 

efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;  

 

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os 

valores serão determinados como se no exercício estivesse.”  

 

 

Dessa forma, segundo o referido mestre “não há restrição ao Vereador 

em relação à Administração direta ou indireta federal ou estadual, ou de outro 

Município, podendo ocupar cargo em comissão e aceitar emprego ou função nela, se a 

lei orgânica permitir
12

, licenciando-se da vereança, se ocorrer incompatibilidade de 

horário”.
13

  

O que se tem de certo, no tema, é que no âmbito municipal, os 

vereadores só podem ocupar cargo demissível ad nutum nos casos que guardam 

similitude com as exceções do art. 56, inc. I supra transcrito. Ou seja, a Lei Orgânica de 

São Leopoldo, por exemplo, não admite que o vereador se licencie para ocupar o cargo 

de Procurador de Autarquia,  ou de Superintendente da defesa Civil. Ou seja, no âmbito 

da administração municipal o vereador eleito em São Leopoldo somente poderá ocupar 

cargo de Secretário Municipal ou de Diretor de Autarquia. 

 

O raciocínio é corroborado pela melhor doutrina, segundo a qual ‘Não 

pode o Vereador aceitar, isto é, tomar posse de cargo (função ou emprego) remunerado, 

ou exercê-lo remuneradamente, também, (já o tinha, ocupa-o, mas não o exerce), no 

Município, nas suas autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, nas 

fundações públicas municipais e nas concessionárias de serviços públicos municipais, 

cargos e empregos e funções públicas estes a que se possa aceder independentemente de 

                                                             
12 E  ela permite: Art. 114, inciso I. 
13

 Ob. Cit., p. 66 



concurso público. [...]. Esses impedimentos, em razão das expressões similares, no 

que couber, no item IX do artigo 29, Constituição Federal, aplicam-se apenas no 

Município em que o Vereador se elegeu; nos Municípios vizinhos, não lhes pode 

alcançar o impedimento indigitado, desde que haja a compatibilidade de horários" 

(CASTRO, José Nilo, ‘Direito Municipal Positivo’, Ed. Del Rey, p. 99)” (fls. 164/165). 

 

 

Conosco a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, que reconheceu a possibilidade do Vereador assumir cargo em 

comissão,  licenciando-se em razão da incompatibilidade de horário: 

 

 

 

ADMINISTRATIVO. VEREADOR COM EXERCÍCIO 

CONCOMITANTE DE CARGO EM COMISSÃO NO ESTADO. 

PEDIDO DE LICENÇA. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. 

CRITÉRIO DE DIFÍCIL DEFINIÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA 

CONCEDER A ORDEM. 

 
Apelação Cível   

N 70001037175  

 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores 

Desembargadores Luiz Ari Azambuja Ramos, Presidente (sem voto), Nelson 

Antônio Monteiro Pacheco e Augusto Otávio Stern. 
Porto Alegre, 3 de agosto de 2000. 

 

 

DES. Perciano de Castilhos Bertoluci, 

Relator. 

RELATÓRIO 
 
Des. Perciano de Castilhos Bertoluci (Relator) – Júlio César Carrard 

impetrou mandado de segurança contra ato do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Palmares do Sul que indeferiu o seu pedido de afastamento da 

sua função de vereador, o qual objetivava a fim de exercer o cargo de 
Gerente da Unidade de Produção Agrícola da Granja Getúlio Vargas, 

pertencente ao IRGA. 

 



Narrou que em 1996 foi eleito para exercer mandato legislativo até o ano 

2000, noticiando que com a eleição do Governador Olívio Dutra foi 

nomeado para o exercício do referido cargo em comissão. Alegou que para 
tanto deve licenciar-se do mandato de vereador, uma vez que incidentes as 

incompatibilidades constantes no artigo 54, II, letra “b” combinado com o 

artigo 29, VII ambos da CF/88.  
 

Mencionou, ainda, que em março de 1999 obteve licença de 120 dias para 

tratamento de interesses particulares e que em 28 de junho do mesmo ano, 

ao requerer a licença não remunerada por tempo indeterminado, de acordo 
com o artigo 164, II e §2º do Regimento Interno da Câmara Municipal, teve 

indeferido o seu pedido pelo presidente do Poder Legislativo Municipal, o 

que se afigura ilegal por ferir os dispositivos constitucionais mencionados. 
Requereu a concessão de medida liminar autorizando o seu licenciamento e, 

ao final, a concessão definitiva da ordem. 

 
A liminar restou indeferida em primeiro grau. 

 

[...] É o relatório. 

 
VOTO 
 
Des. Perciano de Castilhos Bertoluci (Relator) – A questão que se coloca a 

exame é aparentemente simples porque, na verdade, corresponde a um 

episódio menor que não interfere nos balisamentos do direito político na sua 
inter-relação com o direito administrativo. Como se viu o impetrante 

pretende afastar-se do exercício de seu mandato de vereador por haver 

assumido cargo em comissão no Governo do Estado.  
 

[...] 

Com tais considerações, dou provimento ao apelo do vereador Júlio César 
Carrard, a fim de conceder a ordem e autorizar a licença requerida. Custas 

processuais pelo impetrado, sem honorários face às Súmulas 105 do STJ e 

512 do STF. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco (REVISOR) – De 

acordo. Des. Augusto Otávio Stern – De acordo.  Decisor(a) de 1º Grau: 
Inaja Martini Bigolin.
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No mesmo sentido foi a decisão unânime proferida na Apelação Cível 

70020703807,  pela Vigésima Primeira Câmara,  julgado no dia 12/09/2007,  entretanto,  

com a peculiaridade que a hipótese do acórdão é de exercício concomitante do mandato 

com cargo em comissão
15

 em face da compatibilidade de horário.  Vejamos: 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

COMPATIBILIDADE FUNCIONAL.   

Havendo compatibilidade de horário entre o exercício da vereança e 

de cargo na Administração Estadual, deve ser afastada a vedação 

prevista no art. 29, IX, da Constituição Federal, sem que importe 

conduta ímproba.   

Preliminares rejeitadas. Apelo provido. Unânime. 

 

R E L A T Ó R I O  

DES. GENARO JOSÉ BARONI BORGES (RELATOR) 
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 Entretanto, há entendimento em sentido contrário no STF: RE 632184 AgR / DF - 

DISTRITO FEDERAL  

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:  18/11/2016      Órgão Julgador:  Primeira Turma   

PROCESSO ELETRÔNICO  DJe-257  DIVULG 01-12-2016  PUBLIC 02-12-2016 

Parte(s) 
AGTE.(S)  : GENESCO APARECIDO DE OLIVEIRA JÚNIOR 

ADV.(A/S)  : JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO E OUTRO(A/S) 

AGDO.(A/S)  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

INTDO.(A/S)  : PEDRO PAULO DE ABREU 

ADV.(A/S)  : ANA MÁRCIA DOS SANTOS MELLO 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE 

VEREADOR COM CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível a acumulação 

válida de vencimentos de cargo em comissão em pessoa jurídica de direito público, autarquia, 

empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público 

municipal, estadual ou federal com vencimentos de cargo eletivo municipal. Precedentes. 2. Agravo 

interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. 

Decisão 

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, com aplicação da multa prevista no art. 

557, § 2º, do CPC/1973, nos termos do voto do Relator. 1ª Turma, Sessão Virtual de 11 a 17.11.2016. 

(Grifei). 

 



Trata-se de recurso de apelação interposto por CLOVIS LUIZ 

SCHEIN contra sentença proferida em Ação Civil Pública de 

Improbidade Administrativa e de Ressarcimento de Danos pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO, onde figura como apelado o ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL. 

A d. sentença julgou procedente o pedido e, com fundamento no art. 

12, I, da Lei 8.429/92, aplicou as seguintes sanções: a) perda da 

função pública eletiva que atualmente exerce junto à Câmara de 

Vereadores de Cândido Godói/RS; b) suspensão dos direitos políticos 

por 08 (oito) anos; c) ressarcimento ao Estado do Rio Grande do Sul 

da importância de R$ 32.320,53, sendo que cada parcela que a 

compõe, segundo cálculo da inicial, deve ser atualizada pelo IGPM, 

desde cada pagamento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, 

da citação; d) pagamento de multa civil correspondente ao valor final 

e total apurado no item “c”; e) proibição de contratar com o poder 

público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos. Condenou 

o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais.      

Em suas razões, suscita o apelante preliminares de cerceamento de 

defesa, nulidade da sentença, inaplicabilidade da Lei 8.429/92 aos 

agentes públicos, ausência de justa causa e incostitucionalidade da 

Lei 8.429/92.  No mérito, afirma que há legalidade na ocupação do 

cargo, nos inciso III do art. 38 da Constituição Federal. Sustenta que 

é possível a cumulação quando há compatibilidade de horários. Aduz 

infundadas as alegações de improbidade administrativa, tampouco 

quanto a devolução dos valores percebidos. Postula o provimento do 

recurso. 

Foram apresentadas contra-razões. 

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo 
improvimento do apelo.  

É o relatório. 

V O T O S  

DES. GENARO JOSÉ BARONI BORGES (RELATOR) 

A) PRELIMINARES 

 [...] 

B) MÉRITO. 



As proibições e incompatibilidades de Deputados e Senadores  vêm 

desde a Constituição do Império (arts. 29 a 34), previstas também nas 
Constituições da República  de 1891, 1934, 1937 e 1946. 

A Carta atual dispõe: 

“ art. 54 – Os Deputados e Senadores não poderão: 

I - desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 

autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa 

concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer 

a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, 

inclusive os de que sejam demissíveis “ad nutum” , nas entidades 

constantes da alínea anterior; 

II - desde a posse: 

(...) 

Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis “ad nutum”, nas 
entidades referidas no inciso I, a; 

(...) 

(...). 

Pontes de Miranda refere que “as incompatibilidades (...) fundam-se 

em razões de ordem moral, que libertem os órgãos do povo dos 

tentáculos do Poder Executivo e das sugestões subordinantes, (...)” 

(Comentários à Constituição de 1946 – tomo II- pág. 420 – Borsoi – 
terceira edição).(Grifei) 

Para José Afonso da Silva, “as incompatibilidades funcionais são 

regras que interditam o exercício cumulativo do mandato e do cargo, 

função ou emprego público ou paraestatal. Não são, porém, meras 

restrições administrativas ao exercício do mandato, pois têm dupla 

finalidade: uma, que é, de fato, de natureza administrativa, 

consistente na defesa do interesse e da própria moralidade da 

Administração Pública, como anota Tito Costa (Responsabilidade de 

Prefeitos e Vereadores, p. 218); outra, mais importante, consistente 

em assegurar a liberdade de ação do eleito e em garantir a separação 

dos poderes, já que uma Câmara não pode comportar membros que 

sejam ,ao mesmo tempo, subordinados ao Executivo. Por isso mesmo, 

é universal o princípio da incompatibilidade entre o mandato 

parlamentar e a função pública onde vigore um sistema 

governamental fundado na teoria da separação entre os poderes.” 
(Manual do Vereador – p. 60 – Malheiros – terceira edição). )Grifei) 



Anota Cretella Júnior que a proibição se faz necessária “porque o 

demissível “ad nutum” é vinculado ao superior hierárquico e levaria 

para o Parlamento a vinculação, a submissão, não podendo exercer o 

mandato com independência. Mero “ fac totum” do superior, ficaria 

sempre com receio de ser demitido, quer estivesse no cargo, 

ocupando-o, quer estivesse fora do cargo, afastado. Se nem em 

Comissão Processante pode funcionar o demissível “ad nutum”, com 

maior razão não pode o congressista ocupar, desde a posse, o cargo 

precário em que se encontra” (Comentários à Constituição Brasileira 

de 1988 –pag. 2.655- Forense Universitária – 1991).  

Para  Michel Temer  “o objetivo constitucional é evidente: quer-se 

preservar a independência de cada órgão do Poder.” (Elementos de 

Direito Constitucional – pág. 123- RT - sétima edição). 

Pois a Constituição de 88 estendeu tais vedações aos vereadores, 
estabelecendo: 

“Art. 29 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 

turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 

terços  dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 

atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 
Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

I a VIII - ... omissis; 

IX- proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, 

similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os 

membros do Congresso Nacional e, na Constituição do respectivo 

Estado, para os membros da Assembléia Legislativa; 

X a XIV - .... omissis.” 

 

As razões dessa vedação aos Vereadores são as mesmas dos 

Senadores e Deputados Federais. “Assim”, ensina Hely Lopes 

Meirelles, “o vereador não poderá aceitar, isto é, tomar posse em 

função ou emprego do Município  ou de suas entidades 

descentralizadas sem renunciar ao mandato, salvo se a admissão ou 

contratação foi precedida de concurso público. Neste caso, bem como 

no de nomeação para cargo efetivo, sempre sujeita a concurso prévio, 

poderá até exercê-los, se houver compatibilidade de horários.” 

(Direito Municipal   Brasileiro – pág. 107- Malheiros – décima quinta 
edição). 

Mas a expressão “similares, no que couber”, constante do artigo 29, 

IX da C.Federal sinaliza adequações aos Vereadores das 

incompatibilidades para Deputados e Senadores, levando a 

predominar a posição doutrinária que sustenta restringirem-se 



apenas ao âmbito municipal. Nesse sentido a lição de Hely Lopes 

Meirelles :  

“Esses impedimentos, entretanto, só vigoram no Município em que o 

vereador se elegeu, nada obstando que aceite cargo, em comissão ou 

efetivo, função ou emprego de outro Município, do Estado ou da 

União, e que o exerça, se os horários foram compatíveis.” (Ob. e pág. 

citadas). 

Também José Nilo Castro assim entende: 

“Esses impedimentos, em razão das expressões similares, no que 

couber, no item IX do art. 29 da CF, aplicam-se apenas no Município 

em que o Vereador se elegeu; nos Municípios vizinhos, não lhes pode 

alcançar o impedimento indigitado, desde que haja compatibilidade 

de horários” (Direito Municipal Positivo – pág. 130 – Del Rey – 
quinta edição). 

Portanto, para os Vereadores a incompatibilidade absoluta não passa 

dos limites territoriais do Município em que se elegeu; com relação 

aos demais entes Federados, a incompatibilidade é de exercício, 

significando que se compatíveis os horários não há vedação para que 

aceite ou exerça cargo ou emprego em outro Município, no Estado ou 

na União. 

Portanto, nada impedia o Apelante, Vereador no Município de 

Cândido Godói,  de aceitar e exercer , concomitantemente, o 

Cargo em  Comissão de Assistente Superior – CCE-10 – na 

Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos 

do Estado do Rio Grande do Sul,   salvo incompatibilidade de 

horário. 

 

[...] 

 

Ante ao exposto, rejeito as preliminares e dou provimento à apelação 

para julgar improcedente a ação. Sem custas nem honorários. É o 
voto.  

 

DES. FRANCISCO JOSÉ MOESCH (PRESIDENTE E 

REVISOR) - De acordo. DES. MARCO AURÉLIO HEINZ - De 
acordo.
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http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&partialfields=n%3A70020703807.%28s%3Acivel%29&as_q=+#main_res_juris


A questão não é nova no Supremo Tribunal Federal.  

Vejamos: 
 

 

“A intenção do constituinte foi justamente evitar ingerência na 

atuação do parlamentar na esfera do Poder Legislativo municipal, 

perante o qual exerce seu mandato eletivo.   

Nessa linha, considero que o entendimento adotado no 

acórdão recorrido, no sentido de que o impedimento ao 

exercício de cargo demissível “ad nutum” por vereador 

está restrito à administração do município  pelo qual detém 

o mandato, não enseja a alegada ofensa aos arts. 29, IX, e 54, I, “b”, e 

II, “b”, da Lei Maior.” Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 

nº 639.772. Ministra Rosa Weber, 28.09.2017.
17

 

 

 

No mesmo sentido a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, em 

decisão datada de 26/02/2013, no Recurso Extraordinário  RE 601139 SC, de onde se 

extrai: 

 

O artigo 54, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal determina 

que os deputados e senadores não poderão ocupar cargo ou função de 

que sejam demissíveis "ad nutum" em pessoa jurídica de direito 

público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou 

empresa concessionária de serviço público. 

Em tal contexto é que o inciso IX do artigo 29 da Carta Constitucional 

estende essas mesmas proibições e incompatibilidades ao exercício da 

vereança, no que couber.  

                                                                                                                                                                                   
8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&partialfields
=n%3A70020703807.%28s%3Acivel%29&as_q=+#main_res_juris  Consultado em 11/05/2019. 
17 Disponível em   http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13988985 
Consultado em 11/05/2019. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13988985


O texto constitucional é claro ao estabelecer a proibição de que os 

referidos agentes políticos ocupem cargo ou função demissível ad 

nutum em pessoa jurídica de direito público.  

A Lei Orgânica, por seu turno, deve disciplinar tais 

incompatibilidades à luz do que determina a Constituição Federal, por 

força do princípio da simetria; dessa forma, ainda que seja 

comprovada a compatibilidade de horário entre os cargos ocupados, 

não se permite a acumulação com cargo demissível ad nutum.  

Contudo, entendo que ao vereador essa proibição diz respeito ao 

âmbito do seu respectivo município, o que não é o caso dos autos. 

A intenção do constituinte foi justamente evitar ingerência na 

atuação do parlamentar na esfera do Poder Legislativo municipal, 

perante o qual exerce seu mandato eletivo.
18

 (Grifei). 
 

 

 

 

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA “LETRA ‘B’ DO INCISO 

II DO ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DE SÃO LEOPOLDO:  

 

 

 

Exercer o controle de constitucionalidade significa impedir a eficácia de 

normas em desacordo com a Constituição Federal, o que no caso em análise se revela 

pela quebra da necessária simetria entre a Lei Orgânica e a Constituição Federal. 

 

Segundo Martonio Mont’Alverne Barreto Lima
19

,  “Por essa razão  é 

que devem guardar, as Constituições Municipais, a simetria com a Constituições 

Federal e Estaduais, onde for a simetria possível, a partir do que se observa nos textos 

constitucionais federal e estaduais. Dado que a organização do sistema político 

nacional é presidencialista, este deve ser repetido nos entes estaduais e municipais, 

                                                             
18 Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23067127/recurso-extraordinario-re-
601139-sc-stf?ref=serp  Consultado em 12/05/2015. 
19 in Comentários à Constituição do Brasil / J.J. Gomes Canotilho ...[et al]. – São Paulo: 

Saraiva/Almedina. 2013,  p. 784 e 785. 
 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23067127/recurso-extraordinario-re-601139-sc-stf?ref=serp
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23067127/recurso-extraordinario-re-601139-sc-stf?ref=serp


aplicando-se o mesmo quando de outro ponto fundamental na estrutura constitucional 

que é a separação de poderes [...]”.   E ainda,  segundo o mesmo jurista, “a simetria 

constitucional aplicou-se quando das proibições e incompatibilidades e de forma 

expressa, na letra do inciso IX do art. 29. Assim, Vereadores possuem previsão de 

proibições e incompatibilidades válidas para os membros do Congresso Nacional e da 

Assembléia Legislativa de seus Estados.” 

 

A Constituição está no ápice do ordenamento jurídico constitucional e 

nenhuma norma jurídica pode contrariá-la material ou formalmente, sob pena de 

inconstitucionalidade, do que decorre o princípio da supremacia da constituição. 

 

Do princípio da supremacia constitucional deriva o princípio da 

simetria constitucional ou paralelismo das normas, ou ainda, do paralelismo 

principiológico, que são as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo 

legislativo estadual ou municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e a Lei 

Orgânica Municipal sejam simétricas à Constituição Federal. Logo, o eixo central é a 

Constituição Federal, portanto, as constituições estaduais e as Leis Orgânicas 

Municipais devem se estruturar em conformidade com a Federal. 

 

Sahid Maluf, em sua obra Teoria geral do Estado (São Paulo: Saraiva, 

1999), afirma: 

"Tornou-se a federação brasileira, cada vez mais, uma federação 

orgânica, de poderes sobrepostos, na qual os Estados-membros 

devem organizar-se à imagem e semelhança da União; suas 

constituições particulares devem espelhar a Constituição 

Federal, inclusive nos seus detalhes de ordem secundária, e suas 

leis acabaram subordinadas, praticamente, ao princípio da 

hierarquia." 

 

 Os professores Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior 

(Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.) ensinam: 



  

"O princípio da simetria, segundo consolidada formulação 

jurisprudencial, determina que os princípios magnos e os 

padrões estruturantes do Estado, segundo a disciplina da 

Constituição Federal, sejam tanto quanto possível objeto de 

reprodução nos textos das constituições estaduais". 

 

 

O princípio da simetria é um norteador dos entes federados na elaboração 

das  Constituições dos Estados ou das  Leis Orgânicas, de modo que as mesmas 

proibições/impedimentos  impostos à União devem ser estabelecidas também pelos 

outros entres federados.  Aliás, a Constituição expressa a necessidade de reprodução de 

normas nos seguintes dispositivos constitucionais: 

 

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e 

leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.  

[...] 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 

turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 

terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 

atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 

Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:  

[...] 

IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, 

similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os 

membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo 

Estado para os membros da Assembléia Legislativa;”  

(O grifo é nosso). 

 

 

  

Nesse contexto é de fácil constatação que a Constituição Federal, ao 

conceder a autonomia administrativa-política aos municípios, limitou esse poder à 

obediência das diretrizes constitucionalmente estabelecidas, evidenciando a necessidade 

de se obedecer ao princípio da simetria na elaboração das Leis Orgânicas Municipais. 



  

Para o caso em análise,  observo um descompasso entre a Constituição 

Federal e a Lei Orgânica de São Leopoldo. 

 

Com efeito,  a Constituição Federal no artigo 54, inciso II, letera “b”,  

ao tratar das proibições delimitou os impedimentos de assumir cargo demissível ad 

nutum  nas entidades referidas no inciso I, "a",  ao passo que a Lei Orgânica ampliou 

os impedimentos ao retirar a expressão epigrafada,  ou seja,  o vereador não poderá 

ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum”, indiscriminadamente,  

isso porque,  diferentemente da Constituição Federal,  não reporta-se aos casos do inciso 

I, letra “a” do art. 112 da Lei Orgânica.  Vejamos: 

 

“Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 

  

I - desde a expedição do diploma:  

 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 

autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou 

empresa concessionária de serviço público, salvo quando o 

contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

[...] 

 

 II - desde a posse:  

[...] 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas 

entidades referidas no inciso I, "a";  

 

 

 

Tal situação não observo no art. 112, inciso II, letra “b” da Lei Orgânica, 

in verbis: 

 

Art. 112 - Os vereadores não poderão: 

 

I - desde a expedição do diploma: 



 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 

autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa 

concessionária de serviço público, no âmbito e em operações no 

Município, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes; 

[...] 

 

II - desde a posse: 

 

a) [...]; 

 

b) ocupar outro cargo público que seja demissível "ad nutum"; 

[...] 

 

 

Na comparação com o artigo 54,  inciso II, letra “b” da Constituição 

Federal,  verifica-se uma quebra na simetria,  pela supressão da expressão "nas 

entidades referidas no inciso I, "a".”    

 

Portanto, por tudo o quanto já dispomos no presente parecer,  com 

base no referencial teórico conceitual, do ponto de vista doutrinário e  jurisprudencial,  e 

fundamentalmente, do ponto de vista constitucional e principiológico,  tenho que o 

Regimento Interno,  apesar de não reproduzir simetricamente a Lei Orgânica,  é o que 

mais se aproxima da Constituição Federal.   

Tenho que a Lei Orgânica de São Leopoldo não reproduz 

simetricamente a constituição,  e com isso permite uma apressada conclusão de que o 

vereador não pode assumir cargo demissível ad nutum.  

 

Finalmente,  se a Constituição Federal admite que o vereador possa 

assumir cargo que seja demissível ad nutum,  como amplamente demonstrado,  há que 

se admitir que a Lei Orgânica ao admitir tão somente o exercício do cargo de secretário 

municipal ou de diretor de autarquia,  por certo extrapolou os limites de sua autonomia 

política,  balizada pela Constituição Federal.  Assim,  não há como responder ao 

requerimento com base na Lei Orgânica, isso porque, contrária à Constituição Federal.  



 

Diante do exposto, à luz da Constituição Federal, opino pelo 

deferimento do requerimento. 

 

Por oportuno,  opino pela abertura de processo legislativo especial,  de 

Emenda à Lei Orgânica,  para ajuste simétrico do artigo 112, inciso II, letra “b”,  ao 

disposto no art. 54, inciso II, letra “b” da Constituição Federal. 

 

É o que digo, sub censura. 


