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A DRA. NARTIR DANTAS WERBER, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA BAHIA (AMAB), NOS HONROU COM UM 

PEDIDO DE CONSIDERAÇÕES ACERCA DA VALIDADE DA LEI Nº 13.562 

DE 01 DE JUNHO DE 2016, QUE DISPÕE SOBRE A SIMETRIA DOS 

DIREITOS E VANTAGENS ENTRE AS CARREIRAS DA MAGISTRATURA E DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, BEM COMO SOBRE A (IM) POSSIBILIDADE DE O 

CNJ REALIZAR CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 

 

DO TEXTO NORMATIVO INSERTO NA LEI. 

 

Como é de sabença, a Lei Estadual nº 13.562/16, passou a dispor 

sobre a simetria dos direitos e vantagens entre as carreiras 

da Magistratura e do Ministério Público do Estado da Bahia.  

No bojo da mencionada Lei, o Legislador Ordinário Estadual, 

para além de estabelecer a mencionada simetria, introduziu no 

sistema normativo estadual alguns direitos para os 

Magistrados, os quais já eram outorgados por Lei aos membros 

do Ministério Público da Bahia.  

Nesse sentido, dispôs a cognominada Lei Estadual da Simetria:  

Art. 1º - Aplicam-se à carreira da Magistratura do 

Poder Judiciário da Bahia todos os direitos e 

vantagens estipulados em favor dos membros do 

Ministério Público da Bahia, dentre outros, os 

seguintes: 

I - gratificação em caso de exercício cumulativo de 

cargo ou funções jurisdicionais, na mesma, ou em 

outra, Juízo ou Câmara, no valor de 10% (dez por 
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cento) do montante do respectivo subsídio, nos termos 

do art. 3º da Lei Ordinária Estadual nº 12.927/2013; 

II - abono de férias, previsto no art. 220, § 3º da 

Lei Complementar nº 75/93 e no art. 165, § 3º da Lei 

Complementar nº 11/96; 

III - gratificação de férias no valor dos 

vencimentos, após 01 (um) ano de exercício na 

carreira, prevista no art. 155, inciso XII da Lei 

Complementar Federal nº 11/96; 

IV -licença prêmio, prevista no art. 181 da Lei 

Complementar nº 11/96. 

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta 

Lei correrão à conta das dotações orçamentárias 

próprias do Poder Judiciário do Estado da Bahia, 

respeitado o limite previsto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Importante registrar que a mencionada Lei se originou do 

Projeto de Lei nº 21.716/2015, de autoria do Poder Judiciário 

da Bahia, de modo a denotar que, utilizando-se de sua autonomia 

administrativa e financeira, o Tribunal de Justiça planejou a 

execução material da norma.  

De todo modo, o núcleo das presentes considerações encontra-

se em verificar a existência de validade da Lei, bem como 

analisar a possibilidade ou não de um Órgão Administrativo 

promover a declaração de inconstitucionalidade de norma desse 

jaez. 
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Nesse sentido, abordar-se-á, nas linhas seguintes, o panorama 

normativo que permeia a discussão, bem como a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, guardião da Carta Magna, a fim de 

demonstrar a plena vigência, validade e eficácia do referido 

Diploma Normativo. 

 

DO PANORAMA NORMATIVO – Presunção de Constitucionalidade da 
Norma – Norma Vigente e Eficaz – Impossibilidade de 

Declaração de Inconstitucionalidade pelo CNJ 

 

Antes mesmo de adentrar ao cerne da presente questão, no escopo 

de otimizar a avaliação, convém trazer à baila as normas 

constitucionais e infraconstitucionais que se vinculam a 

matéria.  

Dessa forma, a início, por imperativo lógico, destaca-se que, 

a teor do que prescreve o art. 99, da Carta Magna, “Ao Poder 

Judiciário é assegurada autonomia administrativa e 

financeira”. 

Significa dizer que os Tribunais Pátrios gozam da garantia de 

autogoverno e possuem independência funcional, inserindo-se, 

nessa salvaguarda constitucional, dentre outras, a competência 

para elaborar as suas propostas orçamentárias, propor projetos 

de leis relacionados a gestão administrativa e financeira e 
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executar materialmente as leis estaduais a que estão 

vinculados. 

Nesse sentido, no julgamento da ADI nº 1.5781, que muito bem 

sintetiza a questão relacionada ao autogoverno dos Tribunais, 

o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal perfilhou 

entendimento de que “A autonomia financeira e administrativa 

do Poder Judiciário foi fundamento, em numerosos julgamentos 

processados por esta Casa, da declaração de 

inconstitucionalidade de normas que permitiam a ingerência de 

estranhos à sua estrutura nos processos decisórios relativos 

à sua organização e ao seu funcionamento. São vários os 

precedentes, dentre os quais podem ser citados o seguinte: ADI 

1.051, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 13.10.1995; ADI 135, Rel. 

Min. Octavio Gallotti, DJ 15.8.1997; ADI 183, Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, DJ 31.10.1997; ADI 98, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, DJ 31.10.1997; ADI 137, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 

3.10.1997; ADI 2.831-MC, Rel. Maurício Corrêa, DJ 28.5.2004”. 

                                                           
1
 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.913/1997, DO ESTADO DE ALAGOAS. 

CRIAÇÃO DA CENTRAL DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DO ESTADO. ÓRGÃO EXTERNO. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DE PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. AÇÃO 

JULGADA PROCEDENTE. 1. A Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB tem legitimidade 

para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade em que se discute afronta 

ao princípio constitucional da autonomia do Poder Judiciário. 2. A ingerência de órgão 

externo nos processos decisórios relativos à organização e ao funcionamento do Poder 

Judiciário afronta sua autonomia financeira e administrativa. 3. A presença de 

representante do Poder Judiciário na Central de Pagamentos de Salários do Estado de 

Alagoas - CPSAL não afasta a inconstitucionalidade da norma, apenas permite que o Poder 

Judiciário interfira, também indevidamente, nos demais Poderes. 4. Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente. 

(ADI 1578, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2009, DJe-064  

DIVULG 02-04-2009  PUBLIC 03-04-2009 EMENT VOL-02355-01  PP-00025 RTJ VOL-00209-02 PP-

00529). 
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Dessa forma, se afigura evidente que os Tribunais têm 

legitimidade para propor projetos de lei que regulem/abordem 

diversas matérias da Magistratura local. 

Como corolário lógico da referida assertiva, conclui-se que as 

proposições dos Tribunais, após a aprovação pela Assembleia 

Estadual e posterior sanção do Poder Executivo, gozam de 

presunção de constitucionalidade, vez que, por óbvio, não se 

distinguirão de outras leis. 

Diante desse cenário, já é possível fixar como premissa que os 

órgãos e entidades, no exercício de suas respectivas funções 

administrativas, não podem negar aplicabilidade a normas 

estaduais ou federais calcado em uma suposta 

inconstitucionalidade, mormente porque, em nosso sistema 

jurídico, somente o Poder Judiciário detém tal competência 

para exercer o controle de constitucionalidade, seja ele difuso 

ou concentrado.   

Significa dizer que, a presunção de constitucionalidade das 

normas não pode ser afastada na seara administrativa, na medida 

em que em nosso sistema vigora o princípio da unidade da 

jurisdição.  

Nessa mesma linha de intelecção, quando do julgamento do MS 

32582 MC-AgR, o eterno Ministro Celso de Mello, afirmou que o 

Conselho Nacional de Justiça – dentre outros órgãos no 

exercício da função administrativa - não dispõem de competência 
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para exercer qualquer espécie de controle de 

constitucionalidade. Nesse sentido, asseverou: 

“Assinalo, por necessário, que esta Suprema Corte já 

proferiu decisões em igual sentido, advertindo, 

ainda, de outro lado, que o Conselho Nacional de 

Justiça – quer colegialmente, quer mediante atuação 

monocrática de seus Conselheiros ou do Senhor 

Corregedor Nacional de Justiça – não dispõe de 

competência para exercer o controle incidental ou 

concreto de constitucionalidade (MS 27.744/DF, Rel. 

Min. LUIZ FUX – MS 28.141/MT, Rel. Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI – MS 30.793/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA 

– MS 31.667-MC/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – MS 

32.582-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 32.865-

MC/RJ , Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.)”2.  

 

Ainda de acordo com o mencionado Ministro, valendo-se das 

valorosas lições doutrinárias do Ministro Alexandre de Moraes: 

Vale destacar, por oportuno, ante a autoridade de 
que se reveste o seu eminente autor, lição 
expendida, em obra doutrinária (“Direito 
Constitucional”, p. 566, item “f”, 33ª ed., 
2017, Gen/Atlas), pelo Ministro ALEXANDRE DE 
MORAES, que adverte sobre a inadmissibilidade de 
o Conselho Nacional de Justiça, considerado o seu 
perfil estritamente administrativo, efetuar o 
controle incidental de constitucionalidade em 
relação a leis e a atos estatais: 

“Não bastasse a configuração do desrespeito à 
função jurisdicional e à competência exclusiva 
do STF, essa hipótese fere as funções do 
Legislativo, pois a possibilidade do CNJ declarar 
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 

                                                           
2
 MS 32582 MC-AgR-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220  DIVULG 02-09-2020  PUBLIC 03-09-2020. 
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do poder público incidentalmente em seus 
procedimentos administrativos atentaria 
frontalmente contra os mecanismos recíprocos de 
freios e contrapesos (‘checks and balances’) 
estabelecidos no texto constitucional como 
pilares à Separação de Poderes, e que se 
consubstancia em cláusula pétrea em nosso sistema 
normativo, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, 
III, da Constituição Federal, pois ausente a 
necessária legitimidade constitucional a que 
esse , ou qualquer outro órgão administrativo, 
possa afastar leis devidamente emanadas pelo 
Poder Legislativo.”3. 

 

E conclui, de forma aclaradora e objetiva, o Eminente Ministro 

Celso de Mello: 

“Não restam dúvidas, portanto, de que permitir 

ao Conselho Nacional de Justiça, inclusive de 

ofício, o exercício do controle difuso de 

constitucionalidade em relação às leis federais 

e estaduais de regência do Poder Judiciário, com 

consequente transcendência dos efeitos de suas 

decisões vinculando todos os órgãos de 

administração judiciária daquele determinado 

órgão, seria o reconhecimento de novas e 

perigosas competências originárias de caráter 

jurisdicional não previstas no texto 

constitucional, em usurpação às competências do 

Supremo Tribunal Federal”. 

 

                                                           
3
 MS 32582 MC-AgR-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220  DIVULG 02-09-2020  PUBLIC 03-09-2020 
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Diante deste panorama e com base nos irretocáveis ensinamentos 

do Ministro, malgrado seja incontroverso que Leis Estaduais 

possam ser declaradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário, 

as instâncias administrativas não dispõem do mesmo 

Poder/Competência. 

Dessa forma, a Lei Estadual da Simetria, a toda evidência, não 

pode ter sua eventual inconstitucionalidade analisada pelos 

Órgãos Administrativos, incluindo o Colendo Conselho Nacional 

de Justiça e até mesmo pelo Tribunal de Justiça da Bahia no 

exercício de sua função administrativa.  

É dizer, por se tratar de norma que não teve sua validade 

fustigada, sendo ela efetivamente eficaz, que goza do atributo 

da presunção de constitucionalidade, invariável será a sua 

aplicação por órgãos e entidades, até que eventualmente 

sobrevenha a declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal 

Competente. 

Por fim, não custa frisar que “A vigência representa a 

característica de obrigatoriedade da observância de uma 

determinada norma, ou seja, é uma qualidade da norma que 

permite a sua incidência no meio social”4. 

 

                                                           
4
 COUTO, Reinaldo. Considerações sobre a validade, vigência e eficácia das normas 

jurídicas. Revista CEJ, Brasília, Ano XVIII, n. 64, p. 7-12, set./dez. 2014. 



 

Página 9 de 15 

 

No campo normativo, como é consabido, a LINDB estabelece no 

art. 1º que “Salvo disposição contrária, a lei começa a 

vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de 

oficialmente publicada”. 

Além disso, também dispõe no art. 6º que “A Lei em vigor terá 

efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, 

o direito adquirido e a coisa julgada”. 

Nesses termos, considerando que a Lei Estadual da Simetria não 

teve sua validade fustigada e efetivamente eficaz, a conclusão 

inexorável a que se deve chegar caminha no sentido de que não 

há como Conselho Nacional de Justiça ou mesmo pelo Tribunal de 

Justiça da Bahia no exercício de sua função administrativa, 

afastar sua aplicabilidade. 

 

DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA MATÉRIA  

 

Como visto alhures, o Legislador Ordinário Estadual, para além 

de estabelecer a mencionada simetria, positivou, nos incisos 

do art. 1º da Lei nº 13.562/16, quatro direitos que se resumem 

em i) gratificação pelo exercício cumulativo de jurisdição; 

ii) abono de férias; iii) gratificação de férias no valor dos 

vencimentos; e IV) licença prêmio.  
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Sucede que, o Conselho Nacional de Justiça passou a perfilhar 

entendimento no sentido de que não seria possível a concessão, 

através de leis estaduais, de adicionais não estabelecidos na 

Lei Orgânica da Magistratura Nacional, exercendo, por vias 

transversas, efetivo controle de constitucionalidade de 

legislações estaduais.  

O fez, à guisa de exemplo, no seio da Recomendação nº 30/2019, 

oportunidade em que veiculou “que a LOMAN veda expressamente 

a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias que não 

estejam nela previstos, bem como em bases e limites superiores 

aos nela fixados”.  

Neste caso, consignou-se que “o caráter nacional da 

Magistratura, que impede que legislações estaduais majorem o 

percentual de férias sem previsão na LOMAN”, recomendou – 

leia-se, determinou – “a todos os Tribunais de Justiça dos 

Estados e Distrito Federal que não efetuem o pagamento de abono 

de férias aos magistrados em valor superior a 1/3 do salário, 

ainda que com fundamento em lei estadual”.  

Dessa forma, como visto acima, o CNJ vem solidificando a tese 

de que qualquer Lei Estadual que majore ou crie vantagens não 

previstas na LOMAN são inconstitucionais, negando 

aplicabilidade a tais normas. 
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No entanto, o sólido entendimento no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal é de que apenas o Poder Judiciário pode negar 

aplicabilidade de Leis eventualmente eivadas com vício de 

inconstitucionalidade. 

Nesse sentido, a possibilidade de um órgão com competência 

administrativa declarar a inconstitucionalidade de lei é de há 

muito afastada na Suprema Corte. Com efeito, de salutar 

importância invocar esclarecedor precedente consubstanciado na 

ADI 221 MC, cujo voto condutor fora da lavra do Eminente Ministro 

Moreira Alves: 

“...no Brasil, o controle de constitucionalidade das 

leis e dos atos normativos em vigor é atribuição 

exclusiva do Poder Judiciário, à semelhança de países 

como, por exemplo, os Estados Unidos da América do 

Norte, a Argentina, a Itália, a Alemanha, em que só 

se admite o controle judiciário dessa 

constitucionalidade. Entre nós, como se adota o 

sistema misto de controle judiciário de 

inconstitucionalidade, se esta for declarada, no caso 

concreto, pelo Supremo Tribunal Federal, sua eficácia 

se limita às partes da lide, podendo o Senado Federal 

apenas “suspender a execução, no todo ou em parte, 

de lei declarada inconstitucional por ocasião 

definitiva do Supremo Tribunal Federal” (artigo 52, 

X, da Constituição). Já, em se tratando de declaração 

de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por 

meio de ação direta de inconstitucionalidade, a 

eficácia dessa decisão é erga omnes e ocorre, 

refletindo-se sobre o passado, com o trânsito em 

julgado do aresto desta Corte. Os Poderes Executivos 

e Legislativo podem declarar nulos, por ilegalidade 

ou inconstitucionalidade, atos administrativos seus, 
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e não leis ou atos com força de lei, e quando declaram 

a nulidade desses atos administrativos ficam sujeitos 

ao controle do Poder Judiciário, e poderão ser 

responsabilizados pelos prejuízos advenientes dessa 

declaração se este entender que inexiste a pretendida 

ilegalidade ou inconstitucionalidade.” 5 

 

Além disso, em recentíssimo precedente, julgado em 31 de agosto 

de 2020, consubstanciado no Mandado de Segurança 32582/DF, o 

Supremo Tribunal Federal ratificou a remansosa jurisprudência 

e concluiu que o Conselho Nacional de Justiça não é competente 

para efetuar o controle de constitucionalidade de normas 

estaduais, pois tal atribuição é de competência exclusiva de 

órgãos jurisdicionais. 

No bojo do voto condutor, assentou com clareza solar o Ministro 

Celso de Mello, que “Não se desconhece que o Conselho Nacional 

de Justiça, embora incluído na estrutura constitucional do 

Poder Judiciário, qualifica-se como órgão de índole 

eminentemente administrativa, não se achando investido de 

atribuições institucionais que lhe permitam proceder ao 

controle de constitucionalidade – concentrado ou difuso – 

referente a leis e a atos estatais em geral”6
. 

                                                           
5
 (ADI 221 MC, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/1990, 

DJ 22-10-1993 PP-22251 EMENT VOL-01722-01 PP-00028) 
6
 MS 32582 MC-AgR-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220  DIVULG 02-09-2020  PUBLIC 03-09-2020. 
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Voltando a olhar o objeto das presentes considerações, nota-

se que, até a presente data, inexiste tramitação de qualquer 

demanda judicial que possua o escopo de questionar quaisquer 

dos dispositivos insertos na Lei Estadual da Simetria.  

Portanto, ainda que a Lei Estadual de Simetria esteja 

supostamente eivada por qualquer vício em sua validade – o 

que se veicula para meros fins argumentativos -, forçoso 

concluir que nem o Conselho Nacional de Justiça, nem o Tribunal 

de Justiça da Bahia no exercício de sua função administrativa, 

possuem competência para afastar a sua aplicação em casos 

concretos. 

É dizer, os mencionados Órgãos não podem, por via transversas, 

realizar uma espécie de controle difuso de 

constitucionalidade, vez que tal competência somente é dada ao 

Poder Judiciário no exercício de sua função jurisdicional. 

 

CONCLUSÃO 

 

Como visto alhures, a apreciação da matéria, por meio de uma 

interpretação sistemática dos dispositivos da Carta Magna e 

normas legais, evidencia que a Lei Estadual de Simetria 

permanece em nosso sistema jurídico perfeita, válida e eficaz. 
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Com efeito, considerando, inclusive, a inexistência de 

qualquer demanda judicial questionando a sua validade, a 

mencionada Lei deve ser aplicada nas instâncias 

administrativas até que, porventura, sobrevenha eventual 

declaração de inconstitucionalidade.  

Noutro prisma, debruçando-se acerca da matéria, o Supremo 

Tribunal Federal já assentou que o Conselho Nacional de Justiça 

– e, por consequência lógica, os Tribunais no exercício de 

suas respectivas funções administrativas - não possuem 

competência para analisar a constitucionalidade de quaisquer 

Leis, sejam elas federais ou estaduais.  

Válido o registro de que, por uma questão óbvia e técnico-

jurídica, as Leis possuem maior força normativa que atos 

administrativos de caráter normativo publicados por Órgãos 

Administrativos, de modo a evidenciar que nem mesmo por atos 

administrativos desse jaez podem infirmar a aplicabilidade 

plena e imediata das Leis.   

Entretanto, é possível verificar que em determinadas 

hipóteses, o mencionado Conselho, de maneira equivocada, 

desconsidera tal fato e chega ao ponto de ceifar os efeitos de 

Leis Federais e Estaduais para fazer com que prevaleça o seu 

entendimento sobre determinadas matérias, de modo a gerar uma 

imensurável insegurança jurídica para os Magistrados. 
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O certo é que, seja por meio de Decisões, seja através de atos 

administrativos de caráter normativo, a negativa de 

aplicabilidade de Leis vigentes por parte de Órgãos 

Administrativos se afigura inconstitucional.  

Destarte, a Lei da Simetria permanece perfeita, válida e 

eficaz, sendo certo que, até que sua validade seja questionada 

e eventualmente reconhecida por meio da declaração de sua 

inconstitucionalidade, permanece hígida e não pode deixar de 

ser efetivamente cumprida, mormente porque “o interprete 

constitucional deve pautar-se por mecanismos tradicionais de 

autocontenção judicial e pelo princípio da presunção de 

constitucionalidade”7.  

São essas as considerações. 

Salvador, Bahia, 06 de novembro de 2020. 

 

            

 

                                                           
7
 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 2ª. Ed. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 199. 


