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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.552 RIO GRANDE DO
NORTE
RELATOR
REQTE.(S)
INTDO.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ROBERTO BARROSO
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
: ESEQUIAS PEGADO CORTEZ NETO E OUTRO(A/S)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS
QUE AUTORIZAM REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM ÓRGÃOS
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO.
SÚMULA VINCULANTE Nº 43.
1.
O artigo 4º, caput, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar nº
233, de 17.04.2002, bem como a Lei Complementar nº 244, de 12.12.2002,
ambas do Estado do Rio Grande do Norte, ao autorizarem a
redistribuição de servidores do Sistema Financeiro BANDERN e do
Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte S.A BDRN para
órgãos ou entidades da Administração Direta, autárquica e fundacional
do mesmo Estado, violam o art. 37, II, da Constituição Federal.
2.
Os mesmos atos normativos afrontam igualmente a
Súmula Vinculante 43: “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”.
3.
Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga
procedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
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Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência do Ministro Ricardo
Lewandowski, na conformidade da ata de julgamento e das notas
taquigráficas, por unanimidade de votos, em julgar procedente o pedido
formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 4º,
caput, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar nº 233/2002, bem como da Lei
Complementar nº 244/2002, ambas do Estado do Rio Grande do Norte,
nos termos do voto do Relator.
Brasília, 17 de março de 2016.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - RELATOR
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.552 RIO GRANDE DO
NORTE
RELATOR
REQTE.(S)
INTDO.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ROBERTO BARROSO
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE
: ESEQUIAS PEGADO CORTEZ NETO E OUTRO(A/S)
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR):
1.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada
pelo Procurador-Geral da República, contra o artigo 4º, caput, §§ 1º, 2º e
3º, da Lei Complementar nº 233, de 17.04.2002, e contra o inteiro teor da
Lei Complementar nº 244, de 12.12.2002, ambas do Estado do Rio Grande
do Norte. Confiram-se os atos impugnados:
Lei Complementar nº 233, de 17 de abril de 2002
“Art. 4.º Os servidores que exercem atualmente atividades
no Sistema Financeiro BANDERN e no Banco de
Desenvolvimento do Rio Grande do Norte S.A. – BDRN ou que,
pertencentes a essas instituições, estejam cedidos a órgãos ou
entidades de Administração Direta, autárquica ou fundacional
do Estado, desde que, em qualquer hipótese, tenham sido
admitidos nos quadros de pessoal das referidas entidades
financeiras antes da vigência da Lei n. 6.045, de 04 de outubro
de 1990, poderão optar pela redistribuição em órgãos ou
entidades da Administração Pública Estadual, sob o regime de
Consolidação de Leis de Trabalho, sem qualquer alteração em
seus direitos, vantagens e obrigações.
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§ 1º. A opção de que trata este artigo deverá ser exercida
no prazo de noventa dias, contados da publicação desta Lei,
ficando a juízo do Chefe do Executivo o deferimento do pedido,
de acordo com critérios que consultem o interesse e a
conveniência da Administração Pública.
§ 2º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a criar,
no Quadro de Pessoal do Estado, um Quadro Específico de
servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a
ser composto pelos empregos dos que vierem a fazer opção, nos
termos deste artigo, pelos órgãos e entidades de Administração
Direta, autárquica ou fundacional do Estado.
§ 3º. Vetado.
Lei Complementar n° 244, de 12 de dezembro de 2002
Modifica o § 3º do art. 4º, da Lei Complementar nº 233, de
17 de abril de 2002, que dispõe sobre a absorção de servidores
do sistema financeiro BANDERN.
Art. 1º O § 3º do art. 4º, da Lei Complementar nº 233, de 17
de abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ......
§ 3º Ficam abrangidos pelo disposto neste artigo os
servidores do Sistema Financeiro BANDERN que se
submeteram a processo seletivo realizado pela referida
sociedade de economia mista em 30 de julho de 1992, devendo
ser redistribuídos para empregos de que trata o parágrafo
anterior, com atribuições compatíveis com as funções para as
quais foram selecionados” (NR)
Art. 2º. A presente Lei Complementar entra em vigor na
data de 1º de fevereiro de 2003, revogadas as disposições em
contrário.

2.
Em síntese, aduz o requerente que os dispositivos
impugnados são inconstitucionais, por violarem o princípio do concurso
público disposto no art. 37, II, da CF/88.
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3.
Em manifestação, a Governadora do Estado do Rio Grande
do Norte também sustentou a inconstitucionalidade dos atos normativos
impugnados, corroborando as razões do Procurador-Geral da República.
4.
A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte não
prestou as informações solicitadas.
5.
O
Advogado-Geral
da
União
opinou
pela
inconstitucionalidade dos atos impugnados, em consonância com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à interpretação e
aplicação do princípio constitucional do concurso público.
6.
Em parecer, a Procuradoria-Geral da República ratificou os
argumentos da inicial, manifestando-se pela procedência da ação.
É o relatório.
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PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.552 RIO GRANDE DO
NORTE
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR):
1.
A Constituição Federal de 1988 exige que a investidura em
cargos ou empregos públicos ocorra por meio de aprovação prévia em
concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração (art. 37, II, CF/88).
2.
Entretanto, as normas impugnadas autorizam a
transposição de servidores do Sistema Financeiro BANDERN e do Banco
de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte S.A – BDRN para órgãos ou
entidades da Administração Direta, autárquica e fundacional do mesmo
Estado, situação esta vedada pela ordem constitucional vigente.
3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da
inconstitucionalidade das normas que permitem a investidura em cargos
ou empregos públicos diversos daqueles para os quais se prestou
concurso. Confiram-se os seguintes precedentes:
“Ação direta de inconstitucionalidade: Resolução 04, de
20.12.1996, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás,
que dispõe sobre o aproveitamento de servidores requisitados,
no Quadro Permanente da Secretaria do TRE/GO, de acordo
com a L. 7.297, de 20.12.1984: violação do art. 37, II, da
Constituição Federal: inconstitucionalidade declarada. II. Ação
direta de inconstitucionalidade: cabimento. 1. O objeto da ação
direta é a Resolução 04/96 do TRE/GO, que se funda nas LL
7.178/83 e 7.297/84 - as quais, no ponto em que possibilitavam o
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aproveitamento dos servidores requisitados, não foram
recebidas pela ordem constitucional vigente e estariam, pois,
revogadas desde o advento da atual Constituição. 2. Essa
revogação faz com que a Resolução 04/96 do TRE/GO passe a
ser o único fundamento normativo do aproveitamento atacado,
não havendo, assim, problema de desconformidade entre as leis
e a resolução, nem, portanto, de inconstitucionalidade reflexa
ou mediata. III. Ação direta de inconstitucionalidade: lei
anterior à Constituição: possibilidade de o Supremo Tribunal,
antes do exame da inconstitucionalidade do ato normativo
inferior questionado, examinar o recebimento daquela pela
nova ordem constitucional. Precedentes. IV. Concurso público:
exigência incontornável para que o servidor seja investido em
cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva do art. 37, II,
CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao
de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a
norma impugnada. 2. Se, até no âmbito da mesma entidade
federativa, assim se considera vedada pela Constituição o
aproveitamento do servidor em carreira diversa, com mais
razão se há de reputar inadmissível o aproveitamento de
servidor estadual ou municipal nos quadros da Justiça Eleitoral,
que integ ra o Poder Judiciário da União. Precedentes. 3.
Incidência da Súmula/STF 685 ("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")” (ADI 3190, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, j. em 05.10.2006, DJ 24.11.2006). (Grifou-se)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
ESTADUAL QUE PERMITE A INTEGRAÇÃO DE SERVIDOR
PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DE AUTARQUIAS OU
FUNDAÇÕES ESTADUAIS, INDEPENDENTEMENTE DE
CONCURSO PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR Nº 67/92, ART.
56)- OFENSA AO ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL DESRESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO
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CONCURSO PÚBLICO, ESSENCIAL À CONCRETIZAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - AÇÃO DIRETA JULGADA
PROCEDENTE. O CONCURSO PÚBLICO REPRESENTA
GARANTIA CONCRETIZADORA DO PRINCÍPIO DA
IGUALDADE, QUE NÃO TOLERA TRATAMENTOS
DISCRIMINATÓRIOS NEM LEGITIMA A CONCESSÃO DE
PRIVILÉGIOS . - A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal - tendo presente a essencialidade do postulado
inscrito no art. 37, II, da Carta Política - tem censurado a
validade jurídico-constitucional de normas que autorizam,
permitem ou viabilizam, independentemente de prévia
aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, o ingresso originário no serviço estatal ou o
provimento em cargos administrativos diversos daqueles para
os quais o servidor público foi admitido. Precedentes . - O
respeito efetivo à exigência de prévia aprovação em concurso
público qualifica-se, constitucionalmente, como paradigma de
legitimação ético-jurídica da investidura de qualquer cidadão
em cargos, funções ou empregos públicos, ressalvadas as
hipóteses de nomeação para cargos em comissão (CF, art. 37, II).
A razão subjacente ao postulado do concurso público traduzse na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade
ao princípio constitucional de que todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza, vedando-se, desse
modo, a prática inaceitável de o Poder Público conceder
privilégios a alguns ou de dispensar tratamento
discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes. Doutrina.
(ADI 1350, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 24.02.2005, DJ
01.12.2006).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PAR.
3º DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 233/2002, DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. TRANSFERÊNCIA
OU
APROVEITAMENTO
DE
FUNCIONÁRIOS
DE
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ESTADUAIS EM
LIQUIDAÇÃO PARA CARGOS OU EMPREGOS DE
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ENTIDADES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL. EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37,
II DA CF. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. NORMA
INTRODUZIDA
POR
EMENDA
PARLAMENTAR.
INICIATIVA DE LEI RESERVADA AO PODER EXECUTIVO.
VEDAÇÃO DE EMENDA QUE IMPORTE NO AUMENTO DA
DESPESA PREVISTA. A hipótese em questão não se encontra
abarcada pelo disposto no art. 19, caput do ADCT, que só
concedeu a estabilidade excepcional aos servidores públicos da
administração direta, autárquica e das fundações públicas,
ficando excluídos, dessa forma, os empregados das sociedades
de economia mista. Conforme sedimentada jurisprudência
deste Supremo Tribunal, a vigente ordem constitucional não
mais tolera a transferência ou o aproveitamento como formas
de investidura que importem no ingresso de cargo ou
emprego público sem a devida realização de concurso público
de provas ou de provas e títulos. Precedentes: ADI nº 1.350,
Rel. Min. Celso de Mello e ADI nº 231, Rel. Min. Moreira Alves.
Inconstitucionalidade formal do dispositivo impugnado, tendo
em vista tratar-se de matéria atinente à organização do regime
de pessoal do Estado, ocupando-se de tema de interesse de
setor específico do funcionalismo estadual, cuja elaboração
normativa, sem a iniciativa do Governador, afronta a reserva
legislativa àquele atribuída pelo art. 61, § 1º, II, c, da CF.
Precedente: ADI nº 805, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Ação
direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 2689,
Rel Min. Ellen Gracie, j. em 09.10.2003, DJ 21.11.2003).” (Grifouse)
"Ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão ou
acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou
empregos públicos. - O critério do mérito aferível por concurso
público de provas ou de provas e títulos e, no atual sistema
constitucional, ressalvados os cargos em comissão declarados
em lei de livre nomeação e exoneração, indispensável para
cargo ou emprego público isolado ou em carreira. Para o
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isolado, em qualquer hipótese; para o em carreira, para o
ingresso nela, que só se fará na classe inicial e pelo concurso
público de provas ou de provas títulos, não o sendo, porém,
para os cargos subsequentes que nela se escalonam até o final
dela, pois, para estes, a investidura se fara pela forma de
provimento que é a 'promoção'. Estão, pois, banidas das formas
de investidura admitidas pela Constituição a ascensão e a
transferência, que são formas de ingresso em carreira diversa
daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso,
e que não são, por isso mesmo, ínsitas ao sistema de
provimento em carreira, ao contrário do que sucede com a
promoção, sem a qual obviamente não haverá carreira, mas,
sim, uma sucessão ascendente de cargos isolados. - o inciso II
do artigo 37 da Constituição Federal também não permite o
'aproveitamento', uma vez que, nesse caso, há igualmente o
ingresso em outra carreira sem o concurso exigido pelo
mencionado dispositivo. (...)." (ADI 231 Relator Ministro
Moreira Alves, j. em 5.8.1992, DJe de 13.11.1992)

4.
Essa última decisão é o precedente representativo da
Súmula Vinculante nº 43 editada por esta Corte. Eis seu enunciado:
“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.”

5.
Vale ressaltar que os dispositivos impugnados não se
enquadram na exceção à regra do concurso público, visto que não tratam
de provimento em cargos de comissão, nem contratação por tempo
determinado para suprir necessidade temporária de excepcional interesse
público.
6.
Portanto, a transferência de servidores para cargos
diferentes daqueles nos quais ingressaram através de concurso público,
5
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demonstra clara afronta ao postulado constitucional do concurso público.
7.
Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para
declarar a inconstitucionalidade do artigo 4°, caput, §§ 1º, 2º e 3º da Lei
Complementar nº 233/2002, bem como da Lei Complementar nº 244/2002,
ambas do Estado do Rio Grande do Norte.
É como voto.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.552
PROCED. : RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTDO.(A/S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
ADV.(A/S) : ESEQUIAS PEGADO CORTEZ NETO E OUTRO(A/S)
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do
Relator, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para
declarar a inconstitucionalidade do art. 4º, caput, §§ 1º, 2º e 3º
da Lei Complementar nº 233/2002, bem como da Lei Complementar nº
244/2002, ambas do Estado do Rio Grande do Norte. Presidiu o
julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 17.03.2016.
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes
à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio,
Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber,
Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin.
Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Ela Wiecko Volkmer
de Castilho.
p/ Maria Sílvia Marques dos Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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