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TRIBUNAL PLENO 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0014290-

65.2016.8.08.0000 

REQUERENTE: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO 

 

 

V O T O 
 

Nos termos do relatório, trata-se de 

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela 

FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ES em face do MUNICÍPIO 

DE VITÓRIA, por meio da qual pleiteia a imediata 

suspensão dos artigos 6º e 12, I, “a”, “b”, “d” da 

Lei 6.033/2003; artigo 29, I, II da Lei 

7.363/2008; artigo 4ª da Lei 8.114/2011, todas do 

Município de Vitória e, no mérito, requer a 

declaração de inconstitucionalidade dos referidos 

artigos, com efeito ex tunc. Quanto ao Projeto de 

Lei 365/2015 (processo 13.104/2015), requer a sua 

declaração de inconstitucionalidade e o seu 

consequente arquivamento e, caso não seja esse o 

entendimento, pleiteia a declaração de 

inconstitucionalidade do artigo 1º do referido 

projeto de lei, com a sua consequente exclusão do 

texto legal. 

 

Para tanto, sustenta, em síntese, a 

violação ao artigo 32, II, IX e ao artigo 20, 

ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo. 

 

Argumenta que a leis acima referidas, 

bem como o projeto de lei ainda em trâmite perante 
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a Câmara Municipal, transformam os cargos de 

Analista de Trânsito, Agente de Trânsito e Agente 

de Segurança I em Guarda Municipal, ou seja, 

transformam cargos já existentes e determinam o 

seu deslocamento para cargos diversos sem concurso 

público, caracterizando, pois, o chamado 

provimento derivado. 

 

Aduz, outrossim, que o Supremo Tribunal 

Federal já se posicionou por meio da edição da 

Súmula Vinculante nº 43, pela 

inconstitucionalidade das formas de provimento 

derivado de cargos públicos. 

 

Ressalta, ainda, que os dispositivos 

legais supra referidos violam os artigos 144, 

§10º, I e II da Constituição Federal, bem como o 

artigo 20 da Constituição do Estado do Espírito 

Santo. 

 

Inicialmente, destaco, quanto à análise 

do pedido liminar formulado na peça vestibular, 

que por se tratar de matéria exclusivamente de 

direito e comportar imediato julgamento, resta 

prejudicada a apreciação da medida, razão pela 

qual passo a proferir julgamento de mérito da 

presente demanda. 

 

Antes, porém, de prosseguir na 

apreciação das razões delineadas na presente 

demanda, suscito, de ofício, matéria preliminar, 

relativa à apreciação de inconstitucionalidade de 

projeto de lei. 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0014290-

65.2016.8.08.0000 

REQUERENTE: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO 

 

 

V O T O 

 

(PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: 

IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE DE PROJETO DE LEI) 

 

 

Como dito, trata-se de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade que visa, entre outros 

objetivos, a declaração de inconstitucionalidade e 

consequente arquivamento do Projeto de Lei 

365/2015 (processo 13.104/2015), ou, ante a 

impossibilidade do atendimento de tal pretensão, a 

declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º 

do referido projeto, com a sua exclusão do texto 

legal. 

 

Nesse sentido, se mostra inconteste o 

escopo da presente demanda no sentido de impedir a 

aprovação do Projeto de Lei nº 365/2015, sob o 

argumento de ser inconstitucional em seu artigo 

1º. 

 

Todavia, é cediço que o sistema de 

controle de constitucionalidade vigente em nosso 

ordenamento não admite a possibilidade de o 

Judiciário, em tese, impedir a tramitação 
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(frustrando a iniciativa, discussão ou aprovação) 

de Projetos de Lei em curso e a consequente 

conversão destes em Lei, fundado em motivo de 

inconstitucionalidade.  

 

Como bem destaca Pedro Lenza
1
, o 

controle prévio de constitucionalidade a ser 

realizado pelo Poder Judiciário sobre projeto de 

lei em trâmite na respectiva casa legislativa é 

dado ao parlamentar para a garantia de realização 

de um processo legislativo hígido.  

 

O entendimento doutrinário encontra 

respaldo, também, no entendimento jurisprudencial 

do Supremo Tribunal Federal conforme se pode 

aferir de paradigmático acórdão proferido no 

julgamento do Mandado de Segurança nº 32.033/DF, 

de Relatoria do eminente Ministro Teori Zavaski, 

in verbis: 

 
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE 

MATERIAL DE PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE. 

1. Não se admite, no sistema brasileiro, o 

controle jurisdicional de 

constitucionalidade material de projetos de 

lei (controle preventivo de normas em curso 

de formação). O que a jurisprudência do STF 

tem admitido, como exceção, é “a 

legitimidade do parlamentar - e somente do 

parlamentar - para impetrar mandado de 

segurança com a finalidade de coibir atos 

praticados no processo de aprovação de lei 

ou emenda constitucional incompatíveis com 

disposições constitucionais que disciplinam 

o processo legislativo” (MS 24.667, Pleno, 

Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). 

Nessas excepcionais situações, em que o 

vício de inconstitucionalidade está 

                                                           
1 Direito Constitucional Esquematizado, 2015, p. 305. 
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diretamente relacionado a aspectos formais 

e procedimentais da atuação legislativa, a 

impetração de segurança é admissível, 

segundo a jurisprudência do STF, porque 

visa a corrigir vício já efetivamente 

concretizado no próprio curso do processo 

de formação da norma, antes mesmo e 

independentemente de sua final aprovação ou 

não.  

2. Sendo inadmissível o controle preventivo 

da constitucionalidade material das normas 

em curso de formação, não cabe atribuir a 

parlamentar, a quem a Constituição nega 

habilitação para provocar o controle 

abstrato repressivo, a prerrogativa, sob 

todos os aspectos mais abrangente e mais 

eficiente, de provocar esse mesmo controle 

antecipadamente, por via de mandado de 

segurança.  

3. A prematura intervenção do Judiciário em 

domínio jurídico e político de formação dos 

atos normativos em curso no Parlamento, 

além de universalizar um sistema de 

controle preventivo não admitido pela 

Constituição, subtrairia dos outros Poderes 

da República, sem justificação plausível, a 

prerrogativa constitucional que detém de 

debater e aperfeiçoar os projetos, 

inclusive para sanar seus eventuais vícios 

de inconstitucionalidade. Quanto mais 

evidente e grotesca possa ser a 

inconstitucionalidade material de projetos 

de leis, menos ainda se deverá duvidar do 

exercício responsável do papel do 

Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do 

Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. 

Partir da suposição contrária significaria 

menosprezar a seriedade e o senso de 

responsabilidade desses dois Poderes do 

Estado. E se, eventualmente, um projeto 

assim se transformar em lei, sempre haverá 

a possibilidade de provocar o controle 

repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe 



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Gabinete Desembargador MANOEL ALVES RABELO 

 

6 

Comp.3/2016/jun/voto4290 

validade, retirando-a do ordenamento 

jurídico.  

4. Mandado de segurança indeferido. (MS 

32033, Relator(a):  Min. Gilmar Mendes, 

Relator(a) p/ Acórdão:  Min. Teori 

Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 

20/06/2013, Processo Eletrônico DJe-033 

DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014 RTJ 

VOL-00227-01 PP-00330). 

 

Ademais, para realizar o controle 

preventivo relativo a vícios formais, teriam 

legitimidade os membros da Câmara Municipal de 

Vitória, com o escopo de coibir atos praticados no 

processo de aprovação de Lei, incompatíveis com 

disposições constitucionais. 

 

Portanto, sendo inviável o controle de 

constitucionalidade de projeto de lei, entendo que 

a requerente é carecedora do direito de ação, por 

ausência de interesse de agir, quanto à pretensão 

de ver declarada a inconstitucionalidade do 

referido projeto ou mesmo de um de seus 

dispositivos. 

 

Com efeito, nos termos do artigo 330, 

III c/c artigo 485, I, ambos do CPC/15, indefiro 

parcialmente a petição inicial e julgo extinto o 

pedido relativo à declaração de 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 

365/2015, por ausência de interesse de agir. 

 

É como voto. 
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V O T O 

 

(MÉRITO) 

 

Consoante relatado trata-se de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade na qual se afirma 

que os artigos 6º e 12, I, “a”, “b”, “d” da Lei 

6.033/2003; artigo 29, I, II da Lei 7.363/2008; 

artigo 4ª da Lei 8.114/2011 do Município de 

Vitória seriam inconstitucionais. 

 

Eis a redação dos dispositivos ora 

mencionados: 
 

Lei 6.033/2003 

Art. 6º Os servidores ocupantes dos cargos 

de Analista Municipal de Trânsito e Agente 

Municipal de Trânsito lotados na Secretaria 

Municipal de Transporte e Infra-Estrutura 

Urbana e os servidores ocupantes do cargo 

de Agente de Segurança I em exercício na 

Secretaria Municipal de Administração, 

passam a integrar o corpo da Guarda Civil 

Municipal de Vitória, com os direitos e 

deveres a ela pertinentes. 

 

Art. 12 Os integrantes da Guarda Civil 

Municipal de Vitória, constituindo-se o seu 

quadro pessoal, compõe-se de: 
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I – Parte Permanente: cargos de provimentos 

efetivos que não comportam substituição; 

a) Analista Municipal de Trânsito; 

b) Agente Municipal de Trânsito; 

[...] 

d) Agente de Segurança I; 

 

Lei 7.363/2008 

Art. 29. Os atuais ocupantes dos cargos 

públicos do Município de Agente Comunitário 

de Segurança, Agente Municipal de Trânsito 

e Analista Municipal de Trânsito 

estabelecidos na lei 6.752, de 16 de 

novembro de 2006, são enquadrados: 

I – nos cargos definidos pelo anexo I, e 

nas tabelas de vencimentos constantes do 

Anexo III, considerando o cargo ocupado na 

data da publicação dessa lei; 

II – na referência correspondente ao 

vencimento percebido na data do 

enquadramento;  

 

Lei 8.114/2011 

Art. 4º. O quadro de pessoal da Guarda 

Civil Municipal é integrado pelos quadros 

de provimento efetivo de Agente Comunitário 

de Segurança, Agente Municipal de Trânsito 

e Analista Municipal de Trânsito, cujos 

quantitativos estão previstos no anexo I, 

da Lei 7.363, de 04 de abril de 2008 – 

Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos, da 

Guarda Civil Municipal de Vitória. 

 

Nos termos do que dispõem os 

dispositivos acima transcritos, é claro o escopo 

de enquadrar determinado grupo de servidores 

públicos em plano de carreira distinto do 

original, bem como de deslocá-los de uma carreira 

à outra, que, apesar de aparentemente possuírem 

mesma a ocupação, ostentam denominação totalmente 

distinta. 
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Entretanto, não se pode olvidar que a 

matéria acerca do provimento de cargos públicos 

vem disciplinada pelo artigo 37, I e II da 

Constituição Federal e, ainda, pelo artigo 32, II 

e IX da Constituição do Estado, os quais 

estabelecem, em última análise, que a investidura 

em cargos públicos depende de prévia aprovação em 

concurso público, ressalvadas as nomeações para 

cargos em comissão, de livre nomeação e 

exoneração. 

 

No caso em tela, entretanto, há clara 

transformação de cargos já existentes e o seu 

deslocamento para cargos diversos sem prévia 

aprovação em concurso público. Assim, os ocupantes 

do cargo de Analista de Trânsito, Agente de 

Trânsito e Agente de Segurança I foram 

“transferidos” para categoria funcional diversa, 

qual seja, Guarda Municipal. 

 

Essa transposição se revela de todo 

indevida justamente por permitir nova investidura 

sem a prévia e exigida aprovação em concurso 

público específico, violando, por conseguinte, os 

dispositivos da Constituição Federal e Estadual 

supra referidos. 

 

Na mesma esteira, as disposições legais 

ora combatidas igualmente violam o entendimento 

emanado do Supremo Tribunal Federal, exteriorizado 

por meio da Súmula Vinculante nº 43, segundo a 

qual “É inconstitucional toda modalidade de 

provimento que propicie ao servidor investir-se, 

sem prévia aprovação em concurso público destinado 

ao seu provimento, em cargo que não integra a 

carreira na qual anteriormente investido”. 
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Nesse sentido, merece destaque a 

orientação jurisprudencial da Corte Suprema: 

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO 

TEMPORARIAMENTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO 

DO CARÁTER PERMANENTE DAS FUNÇÕES DO CARGO 

TEMPORÁRIO. TRANSFORMAÇÃO EM CARGO EFETIVO. 

IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. O Supremo 

Tribunal Federal não admite qualquer forma 

de acesso a cargo público de provimento 

efetivo que não seja por meio de aprovação 

em prévio concurso público. Precedentes. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. 

(ARE 800998 AgR, Relator(a):  Min. Roberto 

Barroso, Primeira Turma, julgado em 

19/04/2016, Processo Eletrônico DJe-089 

Divulg 03-05-2016 Public 04-05-2016). 

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO 

DERIVADO. VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA DE CONCURSO 

PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal 

Federal firmou entendimento no sentido da 

inconstitucionalidade das modalidades de 

provimento que propiciem ao servidor 

investir-se, sem prévia aprovação em 

concurso público, a cargo que não integra a 

carreira na qual anteriormente investido 

(Súmula Vinculante 43). Precedentes. 2. 

Para dar provimento ao presente agravo 

regimental seria necessário a análise da 

legislação local, bem como dos fatos e 

provas constantes dos autos. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (ARE 

853656 AgR, Relator(a):  Min. Roberto 

Barroso, Primeira Turma, julgado em 

29/03/2016, Processo Eletrônico DJe-078 

Divulg 22-04-2016 Public 25-04-2016). 
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Essa e. Corte Estadual, por meio de seu 

Órgão Plenário, já se posicionou sobre o tema ao 

julgar Ação Direta de Inconstitucionalidade de 

dispositivos de lei Municipal de Marataízes em 

situação semelhante a do caso em apreço: 

 
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

LEI MUNICIPAL QUE ALTERA A DENOMINAÇÃO DE 

CARGOS PÚBLICOS PARA ENQUADRAR OS SEUS 

OCUPANTES EM PLANO DE CARREIRA DIVERSO - 

INVESTIDURA INDEVIDA - PRETERIÇÃO DA 

EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – 

“TRANSPOSIÇÃO” INDEVIDA DE CARGO - 

PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1 -  O Excelso Supremo 

Tribunal Federal já firmou o entendimento 

no sentido de que “A partir da Constituição 

de 1988, a imprescindibilidade do certame 

público não mais se limita à hipótese 

singular da primeira investidura em cargos, 

funções ou empregos públicos, impondo-se às 

pessoas estatais como regra geral de 

observância compulsória. A transformação de 

cargos e a transferência de servidores para 

outros cargos ou para categorias funcionais 

diversas traduzem, quando desacompanhadas 

da prévia realização do concurso público de 

provas ou de provas e títulos, formas 

inconstitucionais de provimento no Serviço 

Público, pois implicam o ingresso do 

servidor em cargos diversos daqueles nos 

quais foi ele legitimamente admitido” (STF 

- ADI 248 - RJ - TP - Rel. Min. Celso de 

Mello - DJU 08.04.1994). 2 - Nesse viés, a 

transformação de cargo com a consequente 

transferência de seus ocupantes para 

categoria funcional diversa (Guarda 

Municipal), implica inadvertidamente uma 

¿transposição¿, de todo indevida na medida 

em que viabiliza uma nova investidura sem o 

correspondente concurso público específico, 

inobservando as regras constitucionalmente 

postas (art. 32, II da CE e art. 37, II, da 
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CF), cujo alcance encontra-se veiculado no 

verbete da Súmula n° 685 do Supremo 

Tribunal Federal. (TJES, Classe: Direta de 

Inconstitucionalidade, 100110037452, 

Relator Designado: Álvaro Manoel Rosindo 

Bourguignon, Órgão julgador: Tribunal 

Pleno, Data de Julgamento: 17/05/2012, Data 

da Publicação no Diário: 28/05/2012). 

 

Ainda, com a finalidade de corroborar 

meu posicionamento, trago à colação a autorizada 

doutrina de José dos Santos Carvalho Filho acerca 

do tema: 

“[...] é vedado admitir que o servidor 

ocupante de cargo de uma carreira diversa 

sem que tenha sido aprovado no respectivo 

concurso, seja qual for a modalidade de 

provimento. Investidura desse tipo sem 

prévia aprovação em concurso configura-se 

como ilegítima, gerando a necessidade de 

sua anulação pelo Judiciário ou pela 

própria administração [...]”. (Manual de 

Direito Administrativo, p. 553). 

 

Por fim, seguindo orientação já adotada 

por esta Corte Estadual no julgamento da ADIN 

supra referida, entendo por bem modular os efeitos 

do presente julgado, nos termos do que dispõe a 

Lei 9.868/99, artigo 27, a fim de que “sejam 

resguardados eventuais vencimentos e remunerações 

pertinentes ao cargo de Guarda Municipal nos quais 

foram enquadrados automaticamente [...], que 

tenham efetivamente exercido a aludida atividade, 

até o julgamento da presente ação declaratória de 

inconstitucionalidade” (TJES, Classe: Direta de 

Inconstitucionalidade, 100110037452, Relator Designado: 

Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Órgão julgador: Tribunal 

Pleno, Data de Julgamento: 17/05/2012, Data da Publicação 

no Diário: 28/05/2012). 
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Sendo assim, os efeitos da presente 

decisão deverão repercutir a partir desse 

julgamento. 

 

Portanto, firme nas razões expostas, 

julgo PROCEDENTE a presente ação para declarar a 

inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, dos 

artigos 6º e 12, I, “a”, “b”, “d” da Lei 

6.033/2003; artigo 29, I, II da Lei 7.363/2008; 

artigo 4ª da Lei 8.114/2011 todos do Município de 

Vitória, resguardados os eventuais vencimentos 

percebidos e referentes ao cargo de Guarda 

Municipal pelas atividades efetivamente exercidas. 

 

É como voto. 


