
  
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 

Tel.: (61) 2103-7200 – Fax: (61) 2103-7221 
www.condsef.org.br 

condsef@condsef.org.br – comunica@condsef.org.br 
 

  

 

1 

 

Ofício/CONDSEF Nº 104/2015 
Brasília, 19 de março de 2015. 

 
 
 
 
 

À Ilma. Secretária-Executiva 
MARIA EMÍLIA MENDONÇA PEDROZA JABER 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Edifício Sede, 9º Andar, Sala 906 
Brasília-DF – CEP 70.043-900 
 
 
Assunto: Processo nº 70000.002313/2014-91 - Inclusão dos servidores do INMET 
na carreira da Ciência e Tecnologia 
 
 
 

Ilma. Sra. Secretária-Executiva, 

 
A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO 

PÚBLICO FEDERAL - CONDSEF, entidade sindical de grau superior, legalmente 
constituída e inscrita no CNPJ sob nº 26.474.510/0001-94, sediada no SDS, Bloco “L”, 
nº 30, 5º Andar, Edifício Miguel Badya, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70394-901, neste 
ato, representada por seu Secretário-Geral Sérgio Ronaldo da Silva, vem, 
respeitosamente, perante V. Sa., dizer e ao final requerer o que segue: 

 
I – DA LEGITIMIDADE DA CONDSEF 

 
Inicialmente cumpre destacar que a CONDSEF é entidade sindical 

de grau superior, que representa os interesses das Entidades de Classes que 
congregam todos os servidores públicos, empregados e trabalhadores vinculados à 
Administração direta, indireta, fundacional e autárquica dos poderes da União e das 
empresas públicas federais, sejam eles regidos pelo RJU, pela CLT ou por qualquer 
outro vínculo jurídico que venha a ser criado no âmbito da Administração Pública 
Federal, ativos, aposentados e pensionistas, inclusive aqueles provenientes de 
convênios que têm o objetivo de implementar ações da Administração e do Serviço 
Público e prestadores de serviço que percebam remuneração de forma direta ou 
indireta da União Federal. 
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A Constituição Federal faculta-lhe agir, na condição de substituto 
processual, na defesa dos interesses individuais ou coletivos dos integrantes da 
categoria que congrega, tanto na esfera administrativa quanto na judicial (art. 8º, III da 
CF). A Lei n° 8.073/90 reforçou tal prerrogativa, dispondo expressamente que as 
entidades podem atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria 
(art. 3º). 

 
Assim, por se tratar de interesse direto da categoria que representa, 

está a Confederação legitimada para atuar. 
 

II -  DOS FATOS 

 
O Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, órgão do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, possui como missão prover informações 
meteorológicas à sociedade brasileira, influir construtivamente no processo de tomada 
de decisão, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do País. Esta missão é 
alcançada por meio de monitoramento, análise e previsão do tempo e de clima, que 
se fundamentam em pesquisa aplicada, trabalho em parceria e, compartilhamento do 
conhecimento, com ênfase em resultados práticos e confiáveis.  

 
São atribuições do INMET: elaborar e divulgar, diariamente, em nível 

nacional a previsão do tempo, avisos e boletins meteorológicos especiais; promover a 
execução de estudos e levantamentos meteorológicos e climatológicos aplicados à 
agricultura e outras atividades correlatas; coordenar, elaborar e executar programas e 
projetos de pesquisas agrometeorológicas e de acompanhamento das modificações 
climáticas e ambientais; estabelecer, coordenar e operar as redes de observações 
meteorológicas e de transmissão de dados, inclusive aquelas integradas à rede 
internacional; propor a programação e acompanhar a implementação de capacitação 
e treinamento de recursos humanos, em atendimento a demandas técnicas 
específicas.  

 
O INMET possui um Banco de Dados Meteorológicos, em forma 

digital, em seu acervo, informações diárias coletadas desde 1961. Encontra-se em 
plena atividade um Projeto de Recuperação Digital de Dados Históricos que agregará 
à base de dados meteorológicos aproximadamente 12 milhões de documentos – 
patrimônio do clima observado desde tempos do Império (antes de 1900). Além disso, 
o Instituto mantém uma Biblioteca Nacional de Meteorologia com acervo de cerca de 
20 mil volumes sobre meteorologia e áreas afins, incluindo obras raras, obras 
técnicas, livros, periódicos, revistas, boletins e publicações técnicas da OMM.  

 
Todas as atribuições do órgão e seus dez Distritos Meteorológicos 

são executadas por servidores públicos qualificados, experientes e responsáveis, os 
quais de longa data possuem idênticas atribuições dos cargos e perfil da carreira da 
Ciência e Tecnologia. Para tanto, a própria legislação evoluiu para reconhecer que 
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pertencem a carreira de Ciência e Tecnologia, porém até o presente momento a 
questão não restou solucionada.  

 
III – DO DIREITO 

 
1. Da legislação específica 

 
Os servidores do INMET eram regulados pelo Plano Geral de Cargos 

do Poder Executivo – PGPE, nos termos do artigo 1º da Lei nº 11.357, de 2006, com 
cargos de nível superior, intermediário e auxiliar não integrantes de carreiras 
específicas.  

 
Art. 1o  Fica estruturado o Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - 
PGPE composto por cargos efetivos de nível superior, intermediário e 
auxiliar não integrantes de Carreiras específicas, Planos Especiais de 
Cargos ou Planos de Carreiras instituídos por leis específicas e 
voltados ao exercício de atividades técnicas, técnico-administrativas e 
de suporte no âmbito dos órgãos e entidades da administração federal 
direta, autárquica e fundacional. 

 
Portanto, os servidores do INMET não integravam carreiras 

específicas, conforme se observa do dispositivo legal acima transcrito.  
 
Posteriormente, adveio a Lei nº 12.702, de 2012, incluindo no artigo 

6º da Lei nº 8.691/1993 o inciso XXXII, contemplando o Instituto Nacional de 
Meteorologia – INMET como também órgão do Plano de Carreira Específico da Área 
de Ciência e Tecnologia, retirando seus servidores do PGPE: 

Art. 6o  A Lei no 8.691, de 28 de julho de 1993, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

“Art. 1º Fica estruturado, nos termos desta lei, o Plano de 
Carreiras dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal Direta, Autárquica e Fundacional, integrantes da área de 
Ciência e Tecnologia, que tenham como principais objetivos a 
promoção e a realização da pesquisa e do desenvolvimento 
científico e tecnológico. 

§ 1º Os órgãos e entidades de que trata o caput são os 
seguintes: 

(...) 

XXXII - Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
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§ 2º O Plano de Carreiras, objeto desta lei, adequar-se-á às diretrizes 
de Planos de Carreira para a Administração Federal Direta, Autárquica 
e Fundacional a serem implementadas pela Secretaria da 
Administração Federal, nos termos do caput do art. 39 da Constituição 
Federal, e seus §§ 1º e 2º. 

§ 3º  O disposto nos arts. 26, 27 e 28 não se aplica aos servidores dos 
órgãos de que tratam os incisos XXXI e XXXII do § 1º.” (NR) 

Portanto, com a nova redação dada, os servidores do INMET 
passaram a integrar o Plano de Carreira da Ciência e Tecnologia, pois tem como 
principais objetivos a promoção e a realização da pesquisa e do desenvolvimento 
científico e tecnológico. Realmente, estas são as atribuições dos servidores públicos 
do INMET, dentre outras.  

 
Em 2013, foi editada a Lei 12.823, incluindo outros órgãos no Plano 

de Carreira da Ciência e Tecnologia e modificando o § 3º do artigo 1º da Lei 8.691/93 
dizendo que não aplica os artigos 26, 27 e 28 aos órgãos dos incisos XXXI a XXXVI.  

 
Ato seguinte foi publicada a Portaria nº 97, de 26/03/2014 autorizando 

concurso público para 242 vagas no INMET, com enquadramento na carreira de 
Ciência e Tecnologia. Referida Portaria foi republicada sob nº 435, em 18/11/2014, 
estendendo o prazo para publicação do edital, conforme segue: 

 
GABINETE DA MINISTRA 

PORTARIA Nº 435, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014 
 

A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR- ÇAMENTO E 
GESTÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista a delegação 
de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944, de 21 de 
agosto de 2009, resolve:  
 
Art. 1º Autorizar a realização de concurso público e o provimento 
de duzentos e quarenta e dois (242) cargos do Plano de Carreiras 
para a Área de Ciência e Tecnologia, do quadro de pessoal do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, destinados 
ao Instituto Nacional de Meteorologia, conforme discriminado no 
Anexo desta Portaria.  
 
Art. 2º O provimento dos cargos a que se refere o art. 1º deverá 
ocorrer a partir de junho de 2014 e está condicionado:  
 
I - à existência de vagas na data da nomeação;  
 
II - à declaração do ordenador de despesa responsável, quando do 
provimento dos cargos, sobre a adequação orçamentária e financeira 
da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com 
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a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos 
recursos a serem utilizados; e  
 
III - à substituição dos trabalhadores terceirizados, inclusive os 
contratados por meio de convênios, que executam atividades não 
previstas no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, cujos nomes 
deverão constar de relação a ser publicada previamente à nomeação 
dos candidatos aprovados, de acordo com o disposto no art. 1o da 
Portaria Interministerial MP/CGU no 494, de 18 de dezembro de 2009, 
o que implicará o remanejamento de dotações orçamentárias de 
"Outras Despesas Correntes" para "Pessoal e Encargos Sociais", no 
montante equivalente ao custo dos cargos providos, até que esta 
despesa esteja definitivamente incorporada aos limites orçamentários 
anuais de pessoal e encargos sociais do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.  
 
Parágrafo único. O provimento dos cargos de que trata esta Portaria 
terá como contrapartida a extinção de todos os postos de trabalho 
terceirizados no Instituto Nacional de Meteorologia do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que estão em desacordo com 
a legislação vigente, obedecendo ao disposto na Cláusula Terceira do 
Termo de Conciliação Judicial - Processo nº 00810- 2006-017-10-00-7.  
 
Art. 3º A responsabilidade pela realização do concurso pú- blico será 
do Secretário-Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, a quem caberá baixar as respectivas normas, 
mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos 
administrativos, de acordo com as disposições do Decreto nº 6.944, de 
21 de agosto de 2009. Art. 4º O prazo para a publicação do edital de 
abertura do concurso público será de até seis meses, contado a partir 
da publicação desta Portaria. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

MIRIAM BELCHIOR 
 

ANEXO 

CARGO CARREIRA ESCOLARIDADE QUANTIDADE 

Analista em 
Ciência e 
Tecnologia 

Carreira de Gestão, 
Planejamento e 
Infraestrutura em 
Ciência e Tecnologia 

NS 44 

Assistente NI 38 

Pesquisador Carreira de Pesquisa 
em Ciência e 
Tecnologia 

NS 34 

Técnico Carreira de 
Desenvolvimento 
Tecnológico 

NI 74 

Tecnologista NS 52 

TOTAL 242 
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No entanto, estranhamente, em razão de ressalva no § 3º, do artigo 

1º, da Lei nº 8.691/93, e certo modo a Administração Pública tem impedido os 
servidores do INMET de optarem pela nova carreira de Ciência e Tecnologia.  

 
Contudo, por primeiro, é certo que quis o legislador enquadrar todos 

os servidores do INMET na carreira da Ciência e Tecnologia. Segundo, que a diretriz 
da Administração Pública na época, quando ainda da edição da Medida Provisória nº 
568, de 2012, que criou a própria Lei 12.702/2012, era dar novas condições aos 
servidores integrantes de cargos altamente qualificados como são os servidores do 
INMET, mas que não possuíam carreira devidamente estruturada.  

 
Não poderiam surgir dúvidas quanto ao direito de integrarem a 

Carreira de Ciência e Tecnologia, mas tem que considerar que até 2012 os servidores 
do INMET eram não integrantes de carreiras específicas, vinculados ao PGPE, sendo 
que através da Lei 12.702 restou expresso a inclusão na carreira da Ciência e 
Tecnologia. Isso decorreu em face das atribuições semelhantes e várias idênticas.  

 
Nada obstante, cumpre lembrar que o artigo 28 da Lei nº 8.691/93 já 

regulava toda a situação de lotação de cada entidade elencada no § 1º do art. 1º da 
Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, dispondo que passou a ficar a critério da 
Secretaria de Administração Federal autorizar e ajustar as lotações das carreiras de 
que trata o art. 2º da Lei 8.691/93, senão vejamos:  

 
Art. 28. A lotação de cada órgão ou entidade será definida após o 
enquadramento dos atuais ocupantes de cargos efetivos nas 
respectivas carreiras de que trata esta lei. 

 
O Decreto nº 1.085, de 14 de março de 1994 regulamentou a Lei nº 

8.691/93, estabelecendo: 
 

Art. 1º A lotação de cada órgão ou entidade elencada no § 1º do art. 1º 
da Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, é a constante do Anexo a este 
Decreto. 
 
Art. 2º No prazo de cento e oitenta dias, a contar da publicação deste 
decreto fica a Secretaria da Administração Federal autorizada a 
ajustar as lotações das carreiras de que trata o art. 2º da Lei nº 8.691, 
de 28 de julho de 1993, obedecida a correspondência entre Níveis, 
Classes e Padrões dos respectivos cargos. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Sendo assim, houve previsão inclusive de ajuste das lotações e do 

novo enquadramento na Carreira de Ciência e Tecnologia, para afastar qualquer 
alegação de que não há equivalência entre os cargos.  
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O Anexo 1 do Decreto 1.085/1994, previu todas as carreiras 
compatíveis, vejamos:  

 

 

Além disso, a própria Lei nº 8.691/93, no artigo 27 preceituava a 
questão da isonomia sobre as remunerações dos servidores, senão vejamos:  

 
Art. 27. Os atuais servidores dos órgãos e entidades referidos no § 1º 
do art. 1º, não alcançados pelo artigo anterior, permanecerão em seus 
atuais Planos de Classificação de Cargos, fazendo jus, contudo, a 
todas as vantagens pecuniárias do Plano de Carreiras estruturado por 
esta lei. 

 
Portanto o resultado prático é simples, bastaria possibilitar a 

assinatura de um termo de opção pela nova Carreira de Ciência e Tecnologia pelos 
servidores do INMET qualificados com base nos requisitos da Lei nº 8.691/93 (Anexo 
I), para solução do problema.  

 
Isso porque não haveria violação à regra insculpida no art. 37, inciso 

II, da CF/88, porque somente os servidores aprovados mediante concurso público de 
provas ou provas e títulos e, com efetivo exercício, é que poderiam fazer a opção pela 
nova carreira estruturada de Ciência e Tecnologia.  

 
Ora foi concedido um direito, mas buscaram interpretar de maneira 

diversa para fins de impedir o enquadramento na carreira, sob alegação que existe a 
vedação contida no § 3º, do art. 6º, da Lei nº 8.691/93, incluído pelo art. 6º da Lei nº 
12.702/2012, que possui a seguinte redação: “O disposto nos arts. 26, 27 e 28 não se 
aplica aos servidores dos órgãos de que tratam os incisos XXXI e XXXII do § 1º”.  

 
Não há como incluir os servidores em determinada carreira específica 

e ao mesmo tempo querer obstar esse direito. Nesse passo, é necessário buscar a 
intenção do legislador que teve início na Medida Provisória nº 568, de 11/05/2011, 
posteriormente, convertida na Lei 12.702/2012, sendo clara na exposição de motivos: 

EM nº 00093/2012 MP 

Brasília, 10 de maio de 2012. 

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,  

 Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência a 
anexa minuta de Medida Provisória que dispõe sobre a 
reestruturação de cargos, planos de cargos e carreiras e suas 



  
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 

Tel.: (61) 2103-7200 – Fax: (61) 2103-7221 
www.condsef.org.br 

condsef@condsef.org.br – comunica@condsef.org.br 
 

  

 

8 

 

estruturas remuneratórias no âmbito da Administração Pública 
Federal. 

2. As medidas propostas buscam suprir demanda dos órgãos 
e entidades da Administração Pública Federal por atrair, valorizar 
e reter profissionais de alto nível de qualificação, compatíveis 
com a natureza e o grau de complexidade das atribuições das 
carreiras e dos cargos objeto da proposta, em consonância com 
os parâmetros estabelecidos no art. 39, § 1º, da Constituição 
Federal, na continuidade da política de recursos humanos no âmbito 
do Governo Federal para a construção de um serviço público 
profissionalizado e eficiente, que visa fomentar uma inteligência 
permanente no Estado para o desenvolvimento das políticas públicas 
e a prestação de serviços públicos de qualidade para a sociedade 
brasileira.  

3. Preliminarmente, é importante destacar que as propostas ora 
apresentadas, na forma de Medida Provisória, são fruto de 
amplas discussões ocorridas entre o final do ano de 2010 e 
meados de 2011, no âmbito da extinta Secretaria de Recursos 
Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
em conjunto com entidades representativas dos servidores. 
Essas mesmas medidas foram encaminhadas ao Congresso Nacional 
em agosto de 2011, na forma de projeto de lei. Cada uma delas foi 
detalhada na Exposição de Motivos nº 00195/2011/MP, de 30 de 
agosto de 2011, que encaminhou o projeto de lei autuado sob o nº 
2.203, de 2011, na Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional. 
Os impactos orçamentários foram, então, devidamente 
considerados no Anexo V do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 
2012, consubstanciada na Lei nº 12.595, de 19 janeiro de 2012, 
conforme preceitua o art. 78 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 
12.465, de 12 de agosto de 2011. 

4. Ocorre que, apesar de todos os esforços do Parlamento em dar 
a devida celeridade que o assunto requer, não foi possível lograr a 
aprovação do projeto de lei até o presente momento. Esse fato 
compromete os acordos firmados com os servidores no ano 
passado, dado que a maioria das propostas tem previsão de 
implementação a partir de 1º de julho de 2012, e outras já poderiam 
estar em vigor desde de 1º de março de 2012.  

5. Ademais, as novas negociações a respeito das políticas de 
remuneração no setor público, levadas a cabo pela Secretaria de 
Relações do Trabalho no Serviço Público, ficam prejudicadas, pois 
dependem da aprovação dos compromissos previamente firmados e 
propostos. A impossibilidade de efetivação do que foi pactuado, 
em razão da não aprovação da Lei, tem tensionado a interlocução 
com os servidores e prejudicado as relações de trabalho. 

6. Desse modo, com o objetivo de solucionar eventuais conflitos, 
bem como assegurar a eficiência administrativa, sugere-se que as 
propostas contidas no Projeto de Lei nº 2.203, de 2011, sejam 
apresentadas na forma de Medida Provisória. Assim, será possível dar 
efetividade aos acordos fechados em 2011, e assegurar a 
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continuidade das políticas voltadas para melhoria das relações de 
trabalho, conforme diretrizes estabelecidas por Vossa Excelência. 

 
Portanto, extrai-se de maneira categórica que a inclusão dos 

servidores do INMET na carreira de Ciência e Tecnologia foi devido: a) reestruturação 
de cargos, planos de cargos e carreiras e suas estruturas remuneratórias; b) suprir 
demanda dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal para atrair, 
valorizar e reter profissionais de alto nível de qualificação, compatíveis com a 
natureza e o grau de complexidade das atribuições das carreiras e dos cargos objeto 
da proposta; c) a Medida Provisória estava em consonância com os parâmetros 
estabelecidos no art. 39, § 1º, da Constituição Federal; d) a MP 568 foi fruto de 
amplas discussões ocorridas entre o final do ano de 2010 e meados de 2011 entre o 
Governo e entidades representativas dos servidores e o não cumprimento integral tem 
tensionado a interlocução com os servidores, prejudicado as relações de trabalho; e) 
Os impactos orçamentários foram, então, devidamente considerados; f) a Medida 
Provisória teve o objetivo de solucionar eventuais conflitos, bem como assegurar a 
eficiência administrativa e dar efetividade aos acordos fechados em 2011, 
assegurando a continuidade das políticas voltadas para melhoria das relações de 
trabalho, conforme diretrizes estabelecidas pela Presidente da República.  

 
Anteriormente a MP 568, foi encaminhado o Projeto de Lei nº 

2.203/2011, consignando no item 3 da Exposição de Motivos: 
 

3. Pela medida, propõe-se a criação da Gratificação de Apoio à 
Execução de Atividades de Meteorologia – GEINMET e da 
Gratificação de Apoio à Execução de Atividades da Comissão 
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – GECEPLAC, devidas aos 
titulares de cargos de provimento efetivo do Plano Geral de Cargos do 
Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 
2009, em exercício, respectivamente, no Instituto Nacional de 
Meteorologia - INMET e na Comissão Executiva do Plano da Lavoura 
Cacaueira - CEPLAC, vinculados ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA. Tais gratificações, ambas para 
unidades do MAPA, visam a valorização dos servidores daquele Plano 
de Cargos naquelas unidades, cujas diferenças salariais com outras 
categorias que nelas atuam criam distorções que necessitam ser 
corrigidas com estas medidas, bem como visam permitir ao MAPA 
atrair profissionais qualificados para seus quadros. Está sendo 
proposto, ainda, que ambas unidades passem a fazer parte dos 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta, 
Autárquica e Fundacional integrantes da área de Ciência e Tecnologia, 
de forma que possam realizar concursos públicos para estas carreiras, 
recrutando pesquisadores para seus quadros. 

 
Não há margem de dúvidas que os servidores do INMET foram 

incluídos na carreira da Ciência e Tecnologia, não se aplicando qualquer restrição, 



  
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 

Tel.: (61) 2103-7200 – Fax: (61) 2103-7221 
www.condsef.org.br 

condsef@condsef.org.br – comunica@condsef.org.br 
 

  

 

10 

 

sob pena de caracterizar má-fé, maldade e engodo por parte da Administração 
Pública.  

 
Mesmo que fossemos para uma interpretação que somente os novos 

servidores mediante concurso público ingressariam na carreira da Ciência e 
Tecnologia para atuarem no INMET, tal entendimento não encontra razoabilidade e 
causaria grave discrepância e tratamento diferenciado com os servidores que já estão 
no órgão de longa data, ferindo o princípio da igualdade entre servidores. Ainda, 
geraria desigualdade entre todos os demais servidores dos demais 18 órgãos e 
entidades relacionados no próprio artigo 1º, § 1º da Lei nº 8.691/93, que não foram 
excluídos nos artigos 26, 27 e 28 da Lei nº 8.691/93. 

 
Assim, os servidores do INMET pertencem a carreira de Ciência e 

Tecnologia, fazendo-se imperioso que o órgão adote as providencias cabíveis para os 
ajustes necessários. 

 
2. Do principio da razoabilidade e da finalidade 

 
O princípio da razoabilidade está inscrito expressamente na Lei 

9.784/99: 
 

Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência. 

 
É preciso ter em mente que um Estado que se pretende Social e 

Democrático de Direito não pode ser concebido à margem do princípio da 
razoabilidade, pois tal princípio assume primordial importância para a efetivação de 
seu perfil constitucional.  

 
A doutrina, ao se pronunciar sobre o princípio da razoabilidade, tanto 

enfoca a necessidade de sua observância pelo Poder Legislativo, como critério para 
reconhecimento de eventual inconstitucionalidade da lei, como também o apresenta 
como condição de legitimidade dos atos administrativos, assim como aponta sua 
importância para o Judiciário quando da aplicação da norma ao caso concreto. 

 
Tal preceito também funciona como medida da legitimidade do 

exercício do poder político e da  interferência dos entes públicos na vida privada. 
Consubstanciando mais uma das formas de limitações impostas à discricionariedade 
administrativa, ampliando o âmbito de apreciação do ato administrativo pelo Poder 
Judiciário 1. 

 
                                                 
1
 Conforme ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in Direito Administrativo. 13ªed. São Paulo: Atlas, 

2001, pg. 80.  
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Sobre a importância do princípio da Razoabilidade no âmbito da 
atuação do Poder Executivo, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 
Enuncia-se com este princípio que a Administração, ao atuar no 
exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto 
de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas 
equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da 
competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em claro que 
não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas – e, 
portanto, jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas 
desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com 
desconsideração às situações e circunstâncias que seriam 
atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, 
sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei 
atributiva da discrição manejada. 2 

 
Vale, também, conhecer o entendimento doutrinário de Edimur 

Ferreira de Faria3 acerca do referido preceito: 
 

O princípio da razoabilidade tem por finalidade limitar a liberdade do 
agente ou pautar-lhe a direção a ser seguida. Na 
discricionariedade, o agente transita numa faixa legal de margens 
invisíveis. Por isso, é difícil conduzir-se no seu leito central sem derivar 
para as margens não sinalizadas. A razoabilidade aparece como 
elemento norteador da Administração, orientando o seu agente à 
conduta que melhor atenda à finalidade da lei e aos interesses 
públicos de acordo com a conveniência e a oportunidade, núcleo do 
ato. O comportamento administrativo, em desacordo com a 
razoabilidade, conduz, inexoravelmente, ao vício do ato 
decorrente. 

 
Pode-se concluir que o princípio da razoabilidade determina a 

coerência do sistema e que a falta de coerência, de racionalidade de qualquer lei, ato 
administrativo ou decisão jurisdicional gera vício de legalidade, como ocorre no 
presente caso. Não é lógico e nem razoável fazer reestruturação de cargos, planos de 
cargos e carreiras e suas estruturas remuneratórias, suprir demanda dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal para atrair, valorizar e reter profissionais 
de alto nível de qualificação, compatíveis com a natureza e o grau de complexidade 
das atribuições das carreiras e dos cargos, cumprir os princípios constitucionais em 
tais reestruturações, fazer acordos com entidades sindicais e depois descumprir 
quanto aos servidores do INMET.  

 
Ainda, não há razoabilidade, nem cumpre a finalidade e isonomia, 

realizar novos concursos para o INMET prevendo a carreira de Ciência e Tecnologia, 

                                                 
2
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 11.ª Edição, Malheiros, São Paulo, 1999, 

p. 66. 
3 Curso de Direito Administrativo Positivo. 2ª Ed. Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1999, p.76 



  
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 

Tel.: (61) 2103-7200 – Fax: (61) 2103-7221 
www.condsef.org.br 

condsef@condsef.org.br – comunica@condsef.org.br 
 

  

 

12 

 

mas preterindo os servidores que já se encontram no cargo e órgão.  
 
Nesse contexto, há desigualdade dentro do próprio INMET, bem como 

com relação aos demais 18 órgãos e entidades incluídos na carreira de Ciência e 
Tecnologia sem as restrições dos arts. 26, 27 e 28 da Lei 8691/93, transgredindo o 
princípio da isonomia (art. 5º da Constituição Federal). 

 
Por esse viés, restam feridos os princípios razoabilidade, finalidade e 

isonomia. 
 

3. Exemplos de modificações de outras carreiras e jurisprudência sobre o tema 
 
Nem se alegue que a situação dos servidores do INMET integrarem a 

carreira da Ciência e Tecnologia transgrediria a regra do concurso público, prevista no 
artigo 37, inciso II, da CF, pois isso foi analisado quando a edição da legislação que 
incluiu tais servidores na referida carreira.  

 
Prova disso que diversas outras carreiras também foram 

implementadas as modificações necessárias com vistas à melhora da prestação dos 
serviços públicos, cabendo referir, nesse sentido:  

 
a) MP 2229-43, de 06/09/2001, que transformou em cargos de 

Procurador Federal os cargos efetivos, de autarquias e fundações federais, de 
Procurador Autárquico, Procurador, Advogado, Assistente Jurídico, e Procurador e 
Advogado da Superintendência de Seguros Privados e da Comissão de Valores 
Mobiliários; 

 
b) Lei 10.549, de 13/11/2002, que transformou em cargos de 

Advogado da União, da respectiva Carreira da Advocacia-Geral da União, os cargos 
efetivos da Carreira de Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União; 

 

c) Lei 11.457, de 16/03/2007, que transformou em cargos de 
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil os cargos de Auditor-Fiscal da Receita 
Federal da Carreira Auditoria da Receita Federal e de Auditor-Fiscal da Previdência 
Social da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social, transformando ainda em 
cargos de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil os cargos de Técnico da 
Receita Federal da Carreira Auditoria da Receita Federal; 

 
d) Lei 11.501, de 11/07/2007, que determinou que os cargos de 

provimento efetivo de nível auxiliar e intermediário integrantes da Carreira do Seguro 
Social do Quadro de Pessoal do INSS cujas atribuições, requisitos de qualificação, 
escolaridade, habilitação profissional ou especialização exigidos para ingresso fossem 
idênticos ou essencialmente iguais, seriam agrupados em cargos de mesma 
denominação e atribuições gerais.  
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Feitas essas considerações passa-se à análise de alguns julgados 
paradigmáticos sobre a questão, os quais balizaram as decisões posteriores do 
Tribunal, embora sejam específicos para transformação de cargos e carreiras. 

 

a. Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.591/RS 
 

A ADI em questão voltou-se contra legislação editada no âmbito do 
Estado do Rio Grande do Sul, que unificou as carreiras de Auditor de Finanças 
Públicas e de Fiscal de Tributos Estaduais na carreira de Agente Fiscal do Tesouro.  

 
A alegação do autor da ação foi a de que as carreiras transformadas 

eram dotadas de atribuições próprias e diferenciadas entre si, de forma que a 
transposição dos servidores para a nova carreira, que agregava as atribuições das 
duas anteriores, implicaria o exercício de funções para as quais não prestaram 
concurso público. Por tal razão, o provimento dos cargos da nova carreira deveria ser 
precedido de concurso público, sob pena de afronta ao art. 37, II da CF.  

 

Ao julgar a ação direta, o STF demonstrou evolução em seu 
entendimento anterior (que era no sentido de considerar inconstitucionais todas as 
transformações4), para conferir ao instituto interpretação menos conservadora. A 
ementa do julgado é a seguinte: 

 
Unificação, pela Lei Complementar nº 10.933-97, do Rio Grande do 
Sul, em nova carreira de Agente Fiscal do Tesouro, das duas, 
preexistentes, de Auditor de Finanças Públicas e de Fiscal de Tributos 
Estaduais. Assertiva de preterição da exigência de concurso público 
rejeitada em face da afinidade de atribuições das categorias em 
questão, consolidada por legislação anterior à Constituição de 1988. 
Ação direta julgada, por maioria, improcedente. 
(STF, Tribunal Pleno, ADI 1591, Rel. Min. Octávio Gallotti, Julg. em 
19/08/1998, DJ de 30/06/2000) 

 
Vale transcrever trecho do voto do Ministro Octávio Gallotti, 

relator da ação, o qual foi utilizado como fundamento em diversos julgados 
posteriores:            

 
[...] 
Das duas carreiras afluentes, tem, no caso, a de Auditor de Finanças 
Públicas, como atividade básica originária, a concernente às áreas 
orçamentária, contábil e de auditoria, ao passo que parte, a de Fiscal 
de Tributos, do desempenho da ação fiscal e da administração 

                                                 
4
 Exposto, por exemplo, no julgamento da ADI 266/ RJ, assim ementado: Embora, em princípio, admissível a 

"transposição" do servidor para cargo idêntico de mesma natureza em novo sistema de classificação, o mesmo não 

sucede com a chamada "transformação" que, visto implicar em alteração do título e das atribuições do cargo, configura 

novo provimento, a depender da exigência de concurso público, inscrita no art. 37, II, da Constituição. Ação direta 

julgada, em parte, procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão "e transformação", contida no caput 

do art. 1. da Lei fluminense n. 1.643-90. (STF, Pleno, Rel. Min. Octávio Gallotti, Julg. em 18/06/1993, DJ de 

06/08/1993) 
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tributária.  
 
Não é porém menos verdadeiro, como já tive ocasião de salientar no 
julgamento da medida cautelar desta mesma ação, que, desde a 
edição da Lei nº 8553, de 20 de janeiro de 1988, passaram a 
compreender-se, entre as atribuições dos Auditores, não menos de 
vinte e seis itens vinculados à área tributária, arrolados no inciso II do 
Anexo único do citado diploma legal:  
[...]  
 
A atuação dos Fiscais do Tributo, foram acrescentadas, por sua vez, 
mercê da edição da mesma Lei nº 8.553, atribuições cuja lista abaixo 
transcrevo, repetindo, lado a lado, para facilitar a comparação, os sete 
primeiros itens das atividades dos Auditores:  
[...]  
 
Como se vê, é patente a afinidade de atribuições existente entre uma 
e outras carreiras (ambas de nível superior), todas cometidas antes da 
Constituição, não se vislumbrando de minha parte, impedimento a 
que, mesmo depois desta, venha a lei a consolidá-las em categoria 
funcional unificada sob a nova denominação (Agente Fiscal do 
Tesouro do Estado).  
 
Julgo que não se deve levar ao paroxismo, o princípio do 
concurso para o acesso aos cargos públicos, a ponto de que uma 
reestruturação convergente de carreiras similares venha a cobrar 
(custos e descontinuidade) o preço da extinção de todos os 
antigos cargos, com a disponibilidade de cada um dos ocupantes 
seguida da abertura de processo seletivo, ou, então, do 
aproveitamento dos disponíveis, hipótese esta última que 
redundaria, na prática, justamente na situação que a propositura 
da ação visa conjugar.  
(...) 
 
Julgo, portanto, improcedente a ação.  

 

O voto do Ministro Marco Aurélio também é importante para a 
compreensão da posição adotada pelo E. STF naquela ocasião:            

 
[...]  
Senhor Presidente, o Ministro Octavio Gallotti ressaltou que 
historicamente eram distintas as carreiras de auditor de finanças 
públicas e de fiscal de tributos estaduais, ambas situadas na 
Secretaria da Fazenda -, e, com o passar do tempo, com a dinâmica 
da prestação dos serviços, houve uma verdadeira mesclagem de 
atribuições, confundindo-se, integrando-se essas carreiras, para, de 
fato, ter-se uma única.  
 
Acredito na boa intenção político-legislativa do Estado do Rio Grande 
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do Sul. Veio, então a Lei Complementar nº 10.933 – e creio que se 
adotou mecanismo próprio para a elaboração do diploma, muito 
embora até mesmo dispensável esse veículo – e aludiu-se, é certo, ao 
que seria a criação de uma nova carreira, mas que de fato implicou 
simplesmente no reconhecimento da realidade, desprezado o aspecto 
formal que emprestava caráter de dualidade ao desenvolvimento das 
atividades. E dispõe a Lei nº 10.933, no artigo 1º, que se passaria a ter 
uma única carreira, denominada não de ‘auditor de finanças públicas’ 
ou de ‘fiscal de tributos estaduais’, mas de ‘agente fiscal do Tesouro 
do Estado’, o que penso ser o gênero, consideradas as espécies 
auditor e fiscal, tendo em conta o quadro originário, que desapareceu 
com a passagem do tempo, consoante a explanação feita pelo 
Ministro Octavio Gallotti.  
  
Então, foram criados os cargos – e acho que deparei, aqui, com 
referência a mil novos cargos, não sei onde encontrei, pelo 
menos tenho a lembrança desse número -, e previu-se a 
necessidade do concurso público. Indaga-se: poder-se-ia fazê-lo, 
em vista da junção de duas carreiras que se confundiam, em 
relação aos que já estavam ocupando cargos em virtude de 
concurso público? A opção inserta no inciso I do artigo 2º da Lei 
conflita com a exigência do concurso público constante da 
Constituição Federal? A meu ver, não. E aí, peço a compreensão de 
meus Colegas para a evolução ora ocorrida. Sempre vislumbrei a 
exigência do concurso público, tal como contida na Carta de 1988, 
com uma certa flexibilidade quando em jogo simples movimentação 
dentro da carreira, e não posso, na situação concreta dos autos, 
desertar desse campo e adotar, agora, uma óptica inflexível, radical, a 
ponto de desaguar em mais uma carreira sem justificativa plausível. 
Deu-se a opção, e mais do que isso, aquelas carreiras pretéritas, à 
vista da possibilidade de algum servidor nelas permanecer, foram 
declaradas em extinção. O que houve, na verdade, foi o trato da 
matéria de uma forma mais organizada, visando, portanto, a afastar 
conflitos que surgiram tendo em conta as duas denominações, simples 
denominações, porquanto voltadas as atividades, na maioria dos 
pontos idênticas, para o mesmo fim.  
 
Acompanho o Ministro-Relator, julgando improcedente, in totum, o 
pedido formulado nesta ação direta de inconstitucionalidade e assim, 
mantidas as demais posições dos integrantes do Plenário, creio que 
haverá a inversão de resultado, isso ante o que decidido no campo da 
liminar.  
É o meu voto.  

 
Dessa forma, adotar tal interpretação excessivamente rígida, como 

bem salientado pelo voto do Ministro Octávio Gallotti, implicaria tornar inócuo o 
instituto da transformação e reestruturações.  

 
b.                     Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.713/DF 
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Tal ADI voltou-se contra a Medida Provisória nº 43/2002, convertida 
na Lei 10.549/2002, que transformou os cargos de Assistente Jurídico da Advocacia-
Geral da União em cargos de Advogado da União. A transformação dos cargos foi 
impugnada sob o fundamento, dentre outros, da violação ao princípio constitucional 
do concurso público. 

 
Aplicando interpretação consoante com a adotada na ADI 1.591/RS, o 

STF entendeu que a transformação não era inconstitucional, haja vista a similitude 
das atribuições dos cargos transformados. A decisão restou assim ementada: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11 E 
PARÁGRAFOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 25.06.2002, 
CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549 , DE 13.11.2002. 
TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DA 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM CARGOS DE ADVOGADO DA 
UNIÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131, CAPUT; 62, § 1º, 
III; 37, II E 131, § 2º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
Preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam" afastada por tratar-se a 
Associação requerente de uma entidade representativa de uma 
categoria cujas atribuições receberam um tratamento constitucional 
específico, elevadas à qualidade de essenciais à Justiça. Precedentes: 
ADI nº 159, Rel. Min. Octavio Gallotti e ADI nº 809, Rel. Min. Marco 
Aurélio. Presente, de igual modo, o requisito da pertinência temática, 
porquanto claramente perceptível a direta repercussão da norma 
impugnada no campo de interesse dos associados representados pela 
autora, dada a previsão de ampliação do Quadro a que pertencem e 
dos efeitos daí decorrentes. Não encontra guarida, na doutrina e na 
jurisprudência, a pretensão da requerente de violação ao art. 131, 
caput da Carta Magna, uma vez que os preceitos impugnados não 
afrontam a reserva de lei complementar exigida no disciplinamento da 
organização e do funcionamento da Advocacia-Geral da União. 
Precedente: ADI nº 449, Rel. Min. Carlos Velloso. Rejeição, ademais, 
da alegação de violação ao princípio do concurso público (CF, 
arts. 37, II e 131, § 2º). É que a análise do regime normativo das 
carreiras da AGU em exame apontam para uma racionalização, no 
âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio 
de uma completa identidade substancial entre os cargos em exame, 
verificada a compatibilidade funcional e remuneratória, além da 
equivalência dos requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 
1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti. Ação direta de inconstitucionalidade 
julgada improcedente. 
(STF, Pleno, ADI 2713, Rel. Min. Ellen Gracie Northfleet, Julg. em 
18/12/2002, DJ de 07/03/2003) 

 
A análise da situação, portanto, deve ocorrer de forma 

contextualizada, não podendo ser tão rígida a ponto de impedir a aplicação do 
instituto servindo como subsídio aos servidores do INMET. 
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c.                Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.335/SC 

 
Nessa ação, impugnou-se lei complementar do Estado de Santa 

Catarina que extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de Mercadorias em Trânsito, 
Exator e Escrivão de Exatoria, e criou, em substituição, a de Auditor Fiscal da Receita 
Estadual – AFRE, determinando o aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos 
nos recém-criados e estabelecendo regras pertinentes à nova carreira. 

 
Embora a norma estadual extinguiu os cargos anteriores e determinou 

o aproveitamento dos servidores no novo cargo por ela criado, o resultado por ela 
obtido foi equivalente, conforme alertado no voto proferido pelo Ministro Octávio 
Gallotti no julgamento da ADI 1.591/RS, anteriormente transcrito.  

 
A decisão do STF nessa ADI foi novamente no sentido da 

constitucionalidade da norma, por não haver afronta ao princípio constitucional do 
concurso público: 

 
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar 
nº 189, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, que 
extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de Tributos Estaduais, 
Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e Escrivão de Exatoria, e 
criou, em substituição, a de Auditor Fiscal da Receita Estadual. 3. 
Aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém criados. 
4. Ausência de violação ao princípio constitucional da exigência de 
concurso público, haja vista a similitude das atribuições 
desempenhadas pelos ocupantes dos cargos extintos. 5. Precedentes: 
ADI 1591, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ de 16.6.2000; ADI 2713, Rel. 
Min. Ellen Gracie, DJ de 7.3.2003. 6. Ação julgada improcedente 
(STF, Pleno, ADI 2335, Rel. Min. Maurício Corrêa, Rel. para acórdão 
Min. Gilmar Mendes, Julg. em 11/06/2003, DJ de 19/12/2003) 

 
O voto do Ministro Gilmar Mendes, relator para o acórdão, traz 

elementos relevantes para a compreensão da situação: 
 

Sr. Presidente, peço vênia a V. Exa, para divergir. Não vislumbro 
diferença substancial entre o entendimento que o Tribunal assentou na 
ADI nº 1.591 e a orientação ora esposada.  
 
Naquela (sic) precedente discutia-se a constitucionalidade da 
unificação, promovida por lei estadual do Rio Grande do Sul, das 
carreiras de Auditor de Finanças Públicas e de Fiscal de Tributos 
Estaduais em uma nova carreira, denominada Agente Fiscal do 
Tesouro. Entendeu o Tribunal, sob a relatoria do Ministro Octávio 
Gallotti, que rejeitar a tese de que haveria ofensa ao princípio do 
concurso público, haja vista a similitude das funções desempenhadas 
pelas carreiras unificadas.[...]  
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No caso em exame, do memorial trazido pelo Professor Almiro Couto e 
Silva, colho que, em verdade, as carreiras que foram extintas pela lei 
impugnada, e substituídas pela carreira de Auditor Fiscal da Receita 
Estadual, vêm sofrendo um processo de aproximação e de 
interpenetração. E, está demonstrado, e que há correspondência e 
pertinência temática entre aquelas carreiras. Eventualmente surgem 
distinções de grau; algum grupo está incumbido de fiscalizar 
microempresas, mas não há qualquer diferença que se possa 
substancializar.  
 
De modo que, peço vênia a V. Exa, invocando o precedente da ADI nº 
1.591 e, também da ADI 2.713, julgar improcedente a presente ação.  

     
O voto então proferido pela Ministra Ellen Gracie é 

igualmente esclarecedor: 
 

Sr. Presidente, também eu, pedindo vênia a V. Exa, divirjo para dar 
pela improcedência da ação.  
 
De acordo com o belo memorial de lavra do Prof. Almiro do Couto e 
Silva, verifico que a lei impugnada ligou, por um fio de racionalidade, 
como diz o Ministro Gilmar Mendes, quatro carreiras que tinham 
competências e atribuições em parte, idênticas, e, em parte, 
extremamente semelhantes, fundindo-as em uma única carreira; o que 
significa racionalização administrativa.  
 
Quanto ao outro tópico, pelo qual ela é atacada, que é o nível de 
escolaridade, também verifico que nenhuma modificação foi 
introduzida pela Lei Complementar nº 189, porque o que era exigido 
para o ingresso nas quatro carreiras extintas, por legislação anterior, é 
rigorosamente o mesmo nível necessário para o acesso à nova 
carreira; a de fiscal de mercadorias em trânsito já exigia diploma de 
curso superior, a partir da Lei 8.246, de 1991, e a de escrivão de 
exatoria também já tornava obrigatório que o candidato fosse portador 
de diploma de curso superior, através da Lei Complementar nº 81, de 
março de 1993.  
 
Portanto, pedindo vênia a V. Exa, acompanho a divergência 
inaugurada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes.  

 
Transcreve-se ainda, por pertinente, trecho do voto do Ministro Marco 

Aurélio: 
 

[...]  
O que temos na espécie? Temos uma lei que, sem versar 
escolaridade quanto à carreira de origem – não há qualquer notícia 
sobre o tema na lei atacada e, portanto, teríamos, para levar em conta 
esse elemento, que proceder à análise da legislação pretérita -, 
resultou no agrupamento das carreiras de fiscal de tributos estaduais, 
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fiscal de mercadorias em trânsito, exator de escravidão de exatoria.  
 
A simples nomenclatura, Senhor Presidente, dessas carreiras, a meu 
ver, direciona à convicção de que havia atividades mescladas. 
Atividades que acabaram por não revelar uma distinção maior, a ponto 
de concluir-se, e peço vênia a Vossa Excelência para assim assentar, 
que se estaria diante de uma movimentação que pecaria pela falta de 
razoabilidade, como a citada no exemplo de seu voto. Aqui não. Tem-
se realmente, atividades muito próximas, e costumo salientar que 
a Carta de 1988, quer na redação primitiva do artigo 39, quer na 
redação atual, estimula a carreira. Esse estímulo se faz considerada 
a dupla movimentação: a movimentação horizontal e a movimentação 
vertical, via o instituto da ascensão que não foi fulminado por essa 
Carta.  
 
Portanto, concluo que a Lei complementar, que por sinal é de 2000 – é 
que o tempo não legitima a lei que no nascedouro se mostra 
inconstitucional, mas temos, também, de levar em conta a 
desarrumação que ocorreria se viéssemos, a essa altura, concluir pela 
pecha, pela inconstitucionalidade – para, então, assentar que a Lei 
Complementar nº 189, do Estado de Santa Catarina, tal como a Lei 
Complementar nº 10.933/97, do Rio Grande do Sul, analisada no 
precedente, é harmônica com a Constituição Federal, não se podendo 
cogitar que encerra burla, até mesmo considerado o ingresso primitivo, 
ao instituto do concurso público.  
 
Voto no sentido da improcedência do pedido formulado na inicial.  

 
Os excertos transcritos evidenciam que, no caso analisado, não 

ocorria de fato identidade entre as atribuições das carreiras transformadas. O que 
havia era afinidade e mescla das atribuições, não sendo nenhuma delas 
completamente estranha à atuação dos servidores das outras. 

 
Não diferente, este Ministério produziu a Nota Técnica nº 

04/2014/COLEP/CGAP/SPOA/SE reconhecendo o direito dos servidores do INMET 
na carreira da Ciência e Tecnologia.  

 
Por tudo isso, os servidores do INMET fazem jus a carreira da Ciência 

e Tecnologia, conforme amplamente explanado acima.  
 

IV – DO PEDIDO  
 

Isso posto, requer que sejam adotadas as providencias cabíveis com 
celeridade para inclusão de todos os servidores do Instituto Nacional de Meteorologia 
– INMET na carreira da Ciência e Tecnologia, conforme acima fundamentado.  
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Ainda, requer a designação de reunião com Vossa Senhoria para 
tratar do assunto em pauta.   

 

Atenciosamente, 
 
 
 

Secretário Geral da CONDSEF 


