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À Câmara Municipal de UNA 

Ilustres EDIS. 

• Bahia 

O SINDGUARDAS/BA SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS 

DO ESTADO DA BAHIA, domiciliado à Avenida Uberlândia, nº 591, lº 

andar, bairro Malhado, Ilhéus - Ba, CEP: 45.651-260, é uma entidade 

sindical de 1 º grau e legitima representante da categoria dos Guardas Civis 

Municipais - GCMs do Estado da Bahia, devidamente registrado no 

Ministério do Trabalho e Emprego, consoante documento em anexo. 

Tomamos conhecimento de que tramita nesta Casa Legislativa Projeto 

de lei visando a transmutação de servidores de outras funções para passarem 

a ser denominados e tratados como Guardas Municipais, nos manifestamos 

acerca da matéria. 

A ocorrência da transposição de cargos ou reenquadramento do 

servidor para cargo diverso, afronta ao regramento constitucional do 

wncurso público, previsto pelo art. 37, II, da Constituição Federal, segundo 

Q qv,ul : 

~A in'lf!ISlidJJra tJm c,:,190 ou 1:tmprego público depende de aprovação prévia em 

Çf)J)ÇfJP.i() públiço de provas ou de provas e titulas, de acordo com a natureza e 
a~ do t:Blf/O ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

para c.argo em comisslJo declarado em lei de livre nomeação e 

~ -"' 
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O Supremo Tribunal Federal possui a Súmula Vinculante nº 43 que 

expressamente dispõe que: 

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. 

De igual modo a jurisprudência pátria possui entendimento pacificado 

no sentido da inconstitucionalidade e, portanto, impossibilidade de 

reenquadramento de servidor público para cargo diverso através de 

legislação ordinária. Vejamos: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 2° E 4° DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.466/2014 E ARTIGO 4°, INCISO IV, E 
ARTIGO 5° DA LEI MUNICIPAL Nº 1.578/2016. MUNICiPIO DE NOVO GAMA. 
CARREIRA DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS 
SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA 
VINCULANTE Nº 43 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 92, inciso 11, da 
Constituição do Estado de Goias determina a regra do concurso público para o 
ingresso nos quadros da Administração Pública e, por isso, é vedada a prática 
de transposição de cargos. 2. É inconstitucional toda modalidade de provimento 
que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público 
dfltinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual foi 
anteriormente admitido. Súmula Vinculante nº 43 do STF. 3. Veda-se o 
provimento derivado de cargo público por transposição, uma vez que os 
wrvidoJN titulares do cargo de Agente de Vigilância não foram previamente 
la,PfQY~OI em concurso público com critérios de seleção compativeis e 

oo ~x.orçlçio do cargo de Guarda Civil Municipal, cujas funções, 
•1êm4'4ive~,. $lo inequivocamente mais complexas. 4. AÇÃO DIRETA DE 
ANCON$TITIJCIONALIOADE COM PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 

(TJ-00 AOt 03704915220178090000, Relator: ELIZABETH MARIA DA 
SILVA. O. do J1,dg~to: 12107/2018, ôrgão Especial, Data de Publicação: 
DJ 4' 12#07/1018) 

Assim~ ntSla daro e evidente que o Projeto de Lei que pretende 

..aiur a modifk .aç&> da llOIJlenclatura do cargo de Vigia e Vigilante para 

do (iua,da Mw,kipol. nlo é lepl, rendo em vista que já exisle o carg~. 
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Guarda Civil Municipal, com atribuições específicas, não havendo que se 

falar em mera alteração de nomenclatura quando isto implica na 

aglutinação em uma única carreira. 

Importante destacar que na grande maioria das cidades em todo o 

Pais em que houveram iniciativas como esta, o Ministério Público Estadual 

tem ajuizado ações para que sejam declaradas inconstitucionais estas Lei, 

tendo havido em quase a totalidade dos casos decisões judicias declarando 

serem inconstitucionais tais Leis. Os Tribunais de Contas dos Municípios 

nos diversos Estados do Brasil também tem emitido deliberações neste 

mesmo sentido. 

Nessa sentido inclusive é o entendimento fixado pelo STF no tema 

66 7 de repercussão geral: 

inconstitucional, por dispensar o concurso público, a reestruturação de 
quadro funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira, de cargos 
diversos, quando a nova carreira tiver atribuições e responsabilidades 
diferentes dos cargos originais. 

Inclusive o recente parecer emitido pela Assessoria Jurídica desta 
Câmara de Vereadores sabiamente traz os mesmos argumentos aqui 
.elencados, destacando a necessidade de atendimento a quesitos cumulativos 
e taxativos para que a alteração de nomenclatura de cargo público não 
incorra em inconstitucionalidade. 

Dessa forma, dá análise do disposto no projeto de lei percebe-se o 
não atendimento a esses requisitos, posto que o projeto prevê a aglutinação · 
de servidores dentro de cargo de Guarda Civil Municipal, mas sob a 
alc,&3çio de que se trata apenas de uma mudança de nomenclatura com 
fllijRU~nç-ão das demais 11tribuições de vigias e vigilantes, sem equiparação 
dos ~uisitos de escolaridade para ingresso no cargo e sem identidade 
remu.nera1ória. 
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Ante todo o exposto, resta demonstrado que o projeto de lei está 
eivado de inconstitucionalidade, não devendo, portanto, ser aprovado por 
esta Câmara Municipal. Agradecemos antecipadamente pela atenção 

dispensada. . ' L 
Da~ /ra de Souza Advogado OAB/BA 14.591 

Advogado do S/NDGUARDAS IBA 

~ ITT/r~ :r.i -4/__ 
Prt1sidente do Slndguardas - Ba 

Seç retirle d~ R@IJçO!!tlJ 4tm Segurança Pública da Força Sindical Bahla 


