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Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO.  AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE.  SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE 
PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 

1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da 
Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que 
suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes 
salariais  de  servidores  públicos  integrantes  do  Poder  Judiciário  dessa 
unidade federativa. 

2.  Prejudicialidade  parcial  da  ação.  As  normas  impugnadas 
exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º 
da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir.

3. Ausência  de  violação  a  direito  adquirido.  A suspensão  dos 
efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores 
públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art.  5º, 
XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos 
financeiros  de  promoções  anteriormente  deferidas  pelo  Poder  Público, 
que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos 
servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente 
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atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 
4. Irredutibilidade  de  vencimentos  respeitada.  A jurisprudência 

pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime 
jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade 
de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No 
caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de 
vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros 
de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos 
de promoções pretéritas. 

5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a 
expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de 
forma a  conferir  maior  racionalidade  e  justificação  dos  atos  do  Poder 
Público.  O  Estado  do  Espírito  Santo  editou  o  ato  normativo  ora 
impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar 
seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 
101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 

6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido 
julgado improcedente.

7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por  
lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende  
a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de  
vencimentos”. 

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual, por maioria de votos, em 
conhecer parcialmente da ação direta e, nessa parte, julgar improcedente 
o pedido, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Relator), Cármen 
Lúcia,  Rosa  Weber,  Edson  Fachin  e  Dias  Toffoli,  que  conheciam 
parcialmente  da  ação  e  julgavam  procedente  o  pedido.  Redigirá  o 
acórdão o Ministro Roberto Barroso.  

Brasília, 11  a 18 de fevereiro de 2022. 
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21/02/2022 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.606 ESPÍRITO SANTO

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

REDATOR DO 
ACÓRDÃO

: MIN. ROBERTO BARROSO

REQTE.(S) :CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
BRASIL - CSPB 

ADV.(A/S) :MÔNICA PERIN ROCHA E MOURA 
INTDO.(A/S) :GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
INTDO.(A/S) :ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPIRITO SANTO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

R E L A T Ó R I O

O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski (Relator): Trata-se de ação 
direta  de  inconstitucionalidade  com pedido  de  cautelar  proposta  pela 
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB, em desfavor da 
Lei  10.470/2015 e da Lei Complementar 815/2015,  ambas do Estado do 
Espírito Santo.

Preliminarmente,  a  requerente  sustenta  sua  legitimação  ativa, 
conforme  dispõe  o  art.  103,  IX,  da  Constituição  Federal  e  cita,  nesse 
sentido, o precedente firmado por esta Corte nas ADIs 4.302 e 4.738.

A requerente narra que os diplomas normativos impugnados 

“[...]  suspenderam os  efeitos  financeiros  das  promoções 
dos servidores, adiaram a vigências das tabelas de vencimentos 
previstas nos Anexos XI -B e XI-C e Anexos XI-D e XI-D da Lei 
n.º 7.854/2004 (e suas posteriores alterações, em especial a Lei 
n.º  10.278/2014)  e  as  tabelas  constantes  do  Anexo  2  da  Lei 
Complementar n.º 790/2014, respectivamente para 2018 e 2019” 
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(pág. 13 do documento eletrônico 1).

Alega,  contudo,  que  a  Lei  10.728/2014  e  a  Lei  Complementar 
790/2014

“[...]  antes  de  serem  alteradas  pelas  leis  ordinária  e 
complementar  objeto  da  presente,  entraram  em  vigor  e 
produziram efeitos, tendo as primeiras tabelas de vencimentos 
sido  implementadas  em  janeiro  de  2015,  com  o  primeiro 
enquadramento  dos  servidores.”  (pág.  19  do  documento 
eletrônico 1).

Prossegue, afirmando que,

“[...] com a aprovação das Leis Estadual n.º 10.470/2015 e 
Complementar  n.º  815/2015  foram  suspensos  os  efeitos 
financeiros das promoções,  adiados os efeitos financeiros das 
tabelas previstas para 2018 e 2019, dos reajustes previstos para 
os  cargos  comissionados,  bem  como  a  majoração  de 
gratificações” (págs. 19-20 do documento eletrônico 1). 

Argumenta, contudo, que 

“[...]  os  escalonamentos  financeiros  previstos  para  as 
tabelas  de  vencimentos  dos  servidores  do  Poder  Judiciário 
Capixaba  foram  objeto  de  rigorosa  previsão  orçamentária  e 
financeira  e  se  constituíram  como  direito  líquido  e  certo  ao 
patrimônio  dos  servidores  do Poder  Judiciário  do Estado do 
Espírito Santo” (pág. 20 do documento eletrônico 1).  

A requerente  sustenta,  assim,  que  tais  modificações  na  legislação 
capixaba  representam  ofensa  ao  princípio  da  irretroatividade  e  da 
segurança jurídica.  Além disso,  violariam o direito  líquido e  certo  aos 
reajustes  das  tabelas  de vencimentos,  à  majoração de gratificações e  o 
próprio  direito  ao  efeito  financeiro  das  promoções  de  forma  ampla  e 
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geral. 

Aduz,  ademais,  que  “[...]  as  Leis  Estaduais  n.º  10.470/2015  e 
Complementar n.º 815/2015 atuam de forma diferenciada em relação a 
magistrados e servidores, especialmente do ponto de vista orçamentário.” 
(pág. 24 do documento eletrônico 1).

Ressalta, ainda, que

“[....]  o  direito  dos  servidores  aqui  defendidos  está 
plenamente  de  acordo  com  o  disposto  no  artigo  169  da 
Constituição,  pois  que,  houve  prévia  dotação  orçamentária, 
inclusive  análise  das  projeções  de  despesa  de  pessoal  e  aos 
acréscimos  dela  decorrentes,  bem  como,  houve  autorização 
específica  na  lei  de  diretrizes  orçamentárias”  (pág.  34  do 
documento eletrônico 1).

Após  sustentar  a  presença  dos  requisitos  para  a  concessão  de 
medida cautelar, requer a declaração de inconstitucionalidade dos atos 
normativos ora combatidos.

Em 10/10/2016, determinei a aplicação do rito conforme previsto no 
art. 12 da Lei 9.868/1999 (documento eletrônico 19).

Instadas  a  prestar  informações,  a  Assembleia  Legislativa  e  a 
Governadoria  do  Estado  do  Espírito  Santo  manifestaram-se  pela 
improcedência dos pedidos (documentos eletrônicos 24 e 30).

A  Advocacia-Geral  da  União  apresentou  manifestação  pela 
improcedência da ação, que recebeu a seguinte ementa:

“Administrativo. Lei nº 10.470/15 e Lei Complementar nº 
815/15, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam os 
efeitos  financeiros  das  promoções  dos  servidores  do  Poder 
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Judiciário do referido ente, bem como postergaram a aplicação 
de aumentos e gratificações deferidos a tais servidores. Alegada 
violação às garantias insculpidas nos artigos 5º, incisos XXXVI, 
XXXIX e XL; e 37, inciso XV, da Constituição Federal. Ausência 
de  ofensa  aos  princípios  da  irretroatividade,  da  segurança 
jurídica,  da  impessoalidade  e  da  irredutibilidade  de 
vencimentos.  Inexistência de direito adquirido a determinado 
regime  legal  de  cálculo  ou  reajuste  de  vencimentos  ou 
vantagens  funcionais.  Precedentes  desse  Supremo  Tribunal 
Federal. Manifestação pela improcedência do pedido veiculado 
pela requerente” (pág. 1 do documento eletrônico 32).

Por sua vez, o Procurador-Geral da República ofertou parecer pela 
procedência dos pedidos, conforme ementa transcrita abaixo:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.470/2015 E 
LEI COMPLEMENTAR 815/2015, DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO.  REMUNERAÇÃO  DE  SERVIDORES  DO  PODER 
JUDICIÁRIO.  SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS  DE 
PROMOÇÕES FUNCIONAIS E ADIAMENTO DE VIGÊNCIA 
DE  TABELAS  REMUNERATÓRIAS  PREVISTAS  EM  LEIS 
ANTERIORES.  VIOLAÇÃO  DA  SEGURANÇA  JURÍDICA, 
SUBPRINCÍPIO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, 
DO  DIREITO  ADQUIRIDO  E  DA  GARANTIA  DE 
IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS  (CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA, ARTS. 1º,  CAPUT, 5º, INCISO XXXVI, E 37, 
INCISO XV). PRECEDENTE: STF, ADI 4.013/TO.

1.  Ofende  a  segurança  jurídica,  o  direito  adquirido  e  a 
garantia  de  irredutibilidade  de  vencimentos  a  disposição 
normativa  que  suspenda  efeitos  financeiros  de  promoções 
funcionais e adie a implementação de reajustes remuneratórios 
estabelecidos por meio de lei anterior. Cronogramas legais de 
implementação  de  reajustes  remuneratórios  e  de  promoções 
funcionais,  conquanto  não  produzam  efeitos  financeiros 
imediatos,  integram  o  patrimônio  jurídico  dos  servidores 
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públicos afetados.
2.  Parecer  por  procedência  do  pedido”  (pág.  1  do 

documento eletrônico 34).

Em  12/8/2021,  julguei  prejudicada  a  ação  em  razão  da  perda 
superveniente  de seu objeto  (documento eletrônico 35).  Assim procedi 
por  entender  que,  pelo  decurso  do  tempo,  as  normas supratranscritas 
esgotaram  inteiramente  os  seus  efeitos  em  1°/1/2019,  esvaziando  a 
discussão trazida aos autos pelo exaurimento da eficácia dos dispositivos 
legais impugnados.

Interposto agravo regimental (documento eletrônico 39), exercendo 
o juízo de retratação, reconsiderei a decisão e, monocraticamente, julguei 
parcialmente  prejudicada  a  ação,  remanescendo  a  análise  da  suposta 
inconstitucionalidade do art. 1° da Lei 10.470/2015, do Estado do Espírito 
Santo (documento eletrônico 41).

É o breve relatório.
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Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

21/02/2022 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.606 ESPÍRITO SANTO

V O T O

O  Senhor  Ministro  Ricardo  Lewandowski  (Relator):  Conforme 
relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de 
cautelar ajuizada pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - 
CSPB, em desfavor da Lei estadual 10.470/2015 e da Lei Complementar 
815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo.

Por oportuno, transcrevo as normas impugnadas:

LEI Nº 10.470, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.
“Art.  1º  Ficam  suspensos  os  efeitos  financeiros  das 

promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do 
Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 
22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal 
deste  Poder,  na  forma  da  Lei  Complementar  nº  101,  de 
04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 2º Os §§ 2º e 3º do art. 33 da Lei nº 7.854, de 2004 - 
Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do 
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, acrescidos pelo 
art. 1º da Lei nº 10.278, de 03.10.2014, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 33. [...]
[...]
§  2º  A partir  de  1º  de  janeiro  de  2018,  as  Tabelas  de 

Vencimentos dos cargos efetivos constantes nos Anexos XI-B e 
XI-C,  respectivamente,  passam a vigorar  conforme as  tabelas 
dos  Anexos XI-D e  XI-E,  acrescidas  dos  reajustes  concedidos 
por lei.

§  3º  A partir  de  1º  de  janeiro  de  2019,  as  Tabelas  de 
Vencimentos dos cargos efetivos constantes nos Anexos XI-D e 
XI-E,  respectivamente,  passam a  vigorar  conforme as  tabelas 
dos Anexos XI-F e XI-G, acrescidas dos reajustes concedidos por 
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lei.
Art.  3º  O art.  3º  da Lei  nº  10.278,  de 2014,  que altera  o 

Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do 
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

Art.  3º  Os  vencimentos  dos  cargos  comissionados  do 
Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito 
Santo serão reajustados nos percentuais  de cinco por cento a 
partir de 1º de janeiro de 2018 e de cinco por cento a partir de 1º 
de janeiro de 2019.

Art.  4º  O  §  7º  do  art.  2º  da  Lei  nº  7.971,  de  04.3.2005, 
acrescido pela  Lei  nº  10.278,  de  2014,  passa a  vigorar  com a 
seguinte redação:

Art. 2º [...]
[...]
§  7º  A partir  de  1º  de  janeiro  de  2018,  a  gratificação 

prevista no § 5º deste artigo corresponderá a 65% (sessenta e 
cinco por cento) do vencimento do cargo efetivo do servidor 
designado para a função de chefe de secretaria. [...].

Art. 5º O Poder Judiciário antecipará a data prevista no § 
2º do artigo 33 da Lei nº 7.854/2004 acrescido pelo artigo 1º da 
Lei nº 10.278/2014, conforme o disposto no artigo 2º desta Lei 
para  o  mês  subsequente  ao  alcance  do  reequilíbrio  de  sua 
gestão fiscal, e a data prevista no § 3º do mesmo dispositivo 
legal  doze  meses  após  a  efetivação  da  antecipação  da  data 
prevista no seu § 2º, desde que não elevem o gasto com a folha 
de  pagamento  para  o  limite  prudencial,  na  forma  da  Lei 
Complementar  nº  101/2000  (Lei  de  Responsabilidade Fiscal)” 
(grifei). 

LEI COMPLEMENTAR Nº 815, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2015.

“Art.  1º  O  art.  18  da  Lei  Complementar  nº  566,  de 
21.7.2010, alterado pelo art. 2º da Lei Complementar nº 624, de 
30.3.2012, e, também, pelo art. 2º Lei Complementar nº 790, de 
03.10.2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
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Art.  18.  As  funções  gratificadas  de  Chefe  de  Seção, 
Assistente de Secretaria de Câmara e Assistente de Gabinete de 
Desembargador  serão  exercidas  por  servidor  efetivo,  lotado, 
quanto  aos  dois  primeiros  cargos,  na  seção  correspondente, 
fazendo  jus  ao  recebimento  de  40% (quarenta  por  cento)  do 
cargo do técnico judiciário padrão 5, classe I, nível 1; e a função 
gratificada  de  Assistente  de  Gabinete  de  Desembargador,  a 
partir de 1º de janeiro de 2018, será de 65% (sessenta e cinco por 
cento)  do  vencimento  do  servidor  efetivo  designado  para  a 
função, limitado ao padrão 16, classe XVI, nível 28, da Carreira 
de Analista Judiciário Especial

Art.  2º Renumera o parágrafo único do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 790/2014, que alterou o parágrafo único da 
Lei  nº  7.854/2004,  que  passa  a  ser  o  §  1º  e  insere  mais  um 
parágrafo no artigo 3º da Lei Complementar nº 790/2014 com as 
seguintes redações:

Art. 3º [...]
§ 1º O previsto no § 2º do artigo 19 da Lei nº 7.854/2004, 

alterado  pelo  parágrafo  único  do  artigo  3º  da  Lei 
Complementar  nº  790/2014,  é  estendido  aos  ocupantes  dos 
cargos  de  Analista  Judiciário  01  -  Área  Administrativa  - 
Especialidade  Agente  Judiciário,  na  forma  das  tabelas 
constantes do Anexo 2 desta Lei Complementar;

§  2º  As  tabelas  constantes  do  Anexo  2  desta  Lei 
Complementar,  referentes  a  1º  de  janeiro  de  2016  e  a  1º  de 
janeiro de 2017 passarão a vigorar, respectivamente, a partir de 
1º de janeiro de 2018 e 1º de janeiro de 2019.

Art.  3º O Poder Judiciário antecipará a data prevista no 
artigo 18 da Lei Complementar nº 566, de 21.07.2010, alterado 
pelo  art.  2º  da  Lei  Complementar  nº  624,  de  30.03.2012,  e 
também  pelo  artigo  2º  da  Lei  Complementar  nº  790,  de 
03.10.2014,  conforme  o  disposto  no  artigo  1º  desta  Lei 
Complementar para o mês subsequente ao alcance do equilíbrio 
de sua gestão fiscal, e também a data de 1º de janeiro de 2018 
para o mês subsequente ao alcance do equilíbrio de sua gestão 
fiscal e a data de 1º de janeiro de 2019 doze meses depois após a 
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efetivação da antecipação anterior, ambas previstas no § 2º do 
artigo 2º desta Lei Complementar, desde que não ultrapassem o 
limite  previsto  na  Lei  Complementar  nº  101/2000  (Lei  de 
Responsabilidade Fiscal).

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação.

A questão fundamental a ser examinada por esta Suprema 
Corte  é  saber  se  a  Lei  10.470/2015  e  a  Lei  Complementar 
815/2015, ambas do Espírito Santo, que suspenderam os efeitos 
financeiros dos reajustes concedidos pela Lei 10.278/2014 e a Lei 
Complementar  790/2014,  estão  em  consonância  com  a 
Constituição Federal.”

De  acordo  com  o  que  já  foi  relatado,  em  12/8/2021,  julguei 
prejudicada a ação em razão da perda superveniente de seu objeto. Assim 
procedi  por  entender  que,  pelo  decurso  do  tempo,  as  normas 
supratranscritas  esgotaram  inteiramente  os  seus  efeitos  em  1°/1/2019, 
esvaziando a discussão trazida aos autos  pelo exaurimento da eficácia 
dos dispositivos legais impugnados.

No entanto,  exercendo o juízo de retratação,  ínsito a todo agravo 
regimental,  reconsiderei  a  decisão  e,  monocraticamente,  julguei 
parcialmente  prejudicada  a  ação,  remanescendo  a  análise  da  suposta 
inconstitucionalidade do art. 1° da Lei 10.470/2015, do Estado do Espírito 
Santo, já que, como bem observado pela agravante,  

“[...] as referidas Leis Estadual n.º 10.470/2015 (que alterou 
a  redação  de  dispositivos  da  Lei  n.º  7.854/2004,  Lei  n.º 
10.278/2014 e Lei n.º 7.971/2005) e Complementar n.º 815/2015 
(que  alterou  a  Lei  Complementar  n.º  566/2010)  desde  a  sua 
edição ainda  repercutem efeitos, posto que, tanto o processo 
de promoção de 2018 e 2019 ainda estão pendentes em razão 
do disposto no artigo 1.º da Lei Estadual n.º 10.470/2015.

Conforme  documentação  inclusa,  verifica-se  que  as 
promoções  de  2018  e  2019  estão  sub  judice em  razão  das 
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referidas  leis  e,  portanto,  não  ocorreu  no  presente  caso, 
exaurimento total das leis em questão” (pág. 3 do documento 
eletrônico 39; grifei).

Por isso,  diante do parcial  prejuízo referente à Lei  Complementar 
815/2015, procedo a análise apenas da suposta inconstitucionalidade do 
art. 1° da Lei 10.470/2015, do Estado do Espírito Santo.

Com efeito, o referido dispositivo legal prevê que ficam suspensos 
os efeitos financeiros das promoções dos servidores do TJES, previstas 
no  caput do  art.  13  da  Lei  7.854/2004,  enquanto  não  houver  o 
reequilíbrio  da  gestão  fiscal  daquele  Poder,  na  forma  da  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal. Por sua vez, o art. 13 da Lei estadual 7.854/2004, 
possui a seguinte redação:

“Art. 13. O processo de promoção é realizado de 02 (dois) 
em  2  (dois)  anos,  exceto  para  os  servidores  em  estágio 
probatório  que  só  poderão  participar  do  processo  após 
decorridos  os  03  (três)  anos  de  experiência  do  estágio 
probatório,  se  aprovados,  e dentro  do  processo  regular  de 
promoção da Instituição.

Parágrafo  único.  A data  do  1º  (primeiro)  processo  de 
promoção,  realizado  após  a  implantação  deste  Plano  de 
Carreiras e de Vencimentos, passa a ser a data oficial para as 
promoções subseqüentes” (grifei).

Na  mesma  lei  consta  a  previsão  de  que  a  promoção  dos  cargos 
efetivos possui 2 (duas) modalidades, a saber, a horizontal,  quando da 
mudança de  nível  na mesma classe do cargo,  e  a  vertical,  quando da 
mudança  para  classe  superior  do  cargo  (art.  12).  Reputo  necessário 
transcrever ainda os seguintes dispositivos da Lei 7.854/2004, do Estado 
do Espírito Santo:

“Art.  18. O processo de promoção exige que o servidor 
atenda aos seguintes critérios básicos:
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I - ser efetivo e estável;
II - estar exercendo as reais atribuições do cargo, exceto 

nos  casos  de  exercício  de  cargo  comissionado  do  Poder 
Judiciário Estadual e do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito 
Santo  -  TRE/ES,  afastamento  para  o  exercício  de  mandato 
sindical  e à disposição por ato do Presidente do Tribunal  de 
Justiça,  somente  para  os  casos  de  imperiosa  necessidade  do 
serviço;

III  -  não  possuir  falta  injustificada  no  decorrer  dos  12 
(doze) últimos meses que antecedem o processo de promoção;

IV  -  não  ter  sofrido  pena  de  suspensão  ou  prisão 
decorrente de decisão judicial, durante o período aquisitivo que 
antecede o processo de promoção;

V -  cumprir  os demais  critérios  estabelecidos para cada 
modalidade.

CAPÍTULO IV
DA PROMOÇÃO HORIZONTAL
Seção I
Dos Níveis
Art.  19.  O  cargo  efetivo  está  dividido  em  18  (dezoito) 

níveis, representados por letras maiúsculas do alfabeto de ‘A’ a 
‘S’.

Parágrafo  único.  Os  níveis  possuem  valores  de 
vencimentos  diferenciados,  conforme  Tabela  de  Vencimentos 
constantes dos Anexos X e XI.

Art.  20.  A  promoção  horizontal  possui  os  seguintes 
critérios específicos:

I - é automática;
II - independe de vagas;
III - o servidor tem que atingir o quantitativo mínimo de 

pontos  estabelecido  para  os  fatores  de  avaliação  de 
desempenho do servidor;

IV -  estar enquadrado no nível por um período mínimo 
de 02 (dois) anos, exceto os servidores em estágio probatório.

Art. 21. A promoção ocorre com a mudança de um nível 
para  outro  imediatamente  superior  na  mesma  classe  e  no 
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mesmo cargo.
Seção II
Dos Fatores de Avaliação
Art.  22.  O  servidor  é  avaliado  mediante  os  seguintes 

fatores:
I - fator antiguidade;
II - fator profissional;
III - fator desempenho.
Art.  23.  O  fator  antiguidade corresponde  ao  tempo  de 

serviço efetivamente prestado pelo servidor no Poder Judiciário 
Estadual.

Parágrafo único. Para a contagem do tempo de serviço são 
excluídos os afastamentos em virtude de:

I - faltas ao serviço não abonadas;
II - licença para trato de interesses particulares;
III  -  licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou 

companheiro;
IV  -  pena  de  suspensão  recebida  durante  o  período  de 

aquisição que antecede o processo de promoção;
V - tempo de serviço em outros órgãos ou entidades do 

serviço público, observadas as exceções previstas no inciso II do 
artigo 18;

VI - outros afastamentos não remunerados.
Art.  24.  O  fator  profissional corresponde  ao 

aperfeiçoamento  profissional  do  servidor,  adquirido  no 
decorrer  do  período  aquisitivo  que  antecede  o  processo  de 
promoção, nas seguintes modalidades:

I  -  participação  em  conselhos,  comissões  e  equipes 
especiais de trabalho;

II - atuação como instrutor de treinamento;
III  -  participação  em  treinamentos  e  cursos  de 

desenvolvimento profissional;
IV - recebimento de prêmios;
V - publicação de trabalhos;
VI - curso de especialização de no mínimo 360 (trezentos e 

sessenta) horas, mestrado e doutorado.
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§ 1º Cada modalidade possui um quantitativo máximo de 
pontos  a  serem  contabilizados  na  avaliação  do  servidor, 
adquiridos no período que antecede o processo de promoção, 
exceto para o 1º (primeiro) processo de promoção.

§ 2º Os pontos que excederem ao máximo estipulado são 
anulados, ficando proibida a acumulação para os processos de 
promoção subseqüentes.

§  3º  As  modalidades  especificadas  neste  artigo  devem 
estar relacionadas com a área de atuação do servidor e o cargo 
que ocupa.

§  4º  Os cursos são comprovados através  de certidão de 
conclusão  do  curso,  emitido  por  entidades  oficialmente 
reconhecidas.

Art. 25. O  fator desempenho corresponde aos resultados 
obtidos pelo servidor na execução de suas atribuições, medidos 
através dos subfatores:

I  -  assiduidade  -  avalia  a  freqüência  do  servidor  ao 
trabalho;

II - desempenho - avaliado através dos seguintes itens:
a) qualidade e produtividade;
b) conhecimento do trabalho;
c) comunicação;
d) relacionamento;
e) capacidade de realização.
§ 1º Cada subfator possui um quantitativo de pontos que 

determina o desempenho do servidor no período.
§  2º A avaliação de  desempenho é efetuada pela  chefia 

imediata,  com  o  servidor  acompanhando  e  conhecendo  os 
resultados obtidos.

§ 3º A avaliação é realizada anualmente, considerando a 
média aritmética dos 02 (dois) últimos resultados obtidos, no 
período que antecede a promoção, para contagem no processo.

Art. 26. O somatório dos pontos resultantes dos fatores 
antiguidade,  profissional  e  desempenho é  que  determina o 
nível  em  que  o  servidor  deve  ser  enquadrado,  conforme 
regulamentação.
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CAPÍTULO V
DA PROMOÇÃO VERTICAL
Art. 27. Os cargos se dividem em classes escalonadas que 

permitem o crescimento funcional do servidor.
Parágrafo  único.  Na  promoção  vertical  o  servidor  é 

enquadrado  na  classe  imediatamente  superior,  respeitado  o 
escalonamento das classes e dos níveis, conforme Anexo V.

Art. 28. A promoção vertical possui os seguintes critérios 
específicos:

I - é automática;
II - independe de vaga;
III -  é obtida através da promoção horizontal, quando o 

servidor é promovido para nível inicial de classe superior a 
que está enquadrado.” (grifei)

Pois bem. Os arts. 5º, XXXIX e XL, e 37, XV, da Constituição Federal, 
apontados como paradigmas ofendidos, ostentam as seguintes redações:

“Art. 5º. […]
[...]
XXXVI - a lei  não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada; 
[...]
Art. 37. [...]
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos 

e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos 
incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 
153, § 2º, I.”

O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, analisou o 
alcance das disposições supratranscritas.  Ao analisar a ADI 493/DF, de 
relatoria do Ministro Moreira Alves, o Plenário do STF assentou que “o 
disposto  no  art.  5º,  XXXVI,  da  CF  se  aplica  a  toda  e  qualquer  lei 
infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e 
lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva.”
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A respeito da noção de direito adquirido, a Primeira Turma desta 
Suprema Corte, em acórdão elucidativo, deliberou que:

“O  sistema  constitucional  brasileiro,  em  cláusula  de 
salvaguarda, impõe que se respeite o direito adquirido (CF, art. 
5º,  XXXVI). A  Constituição  da  República,  no  entanto,  não 
apresenta qualquer definição de direito adquirido, pois, em 
nosso ordenamento positivo, o conceito de direito adquirido 
representa matéria de caráter meramente legal. 

Não se pode confundir, desse modo, a noção conceitual de 
direito adquirido (tema da legislação ordinária) com o princípio 
inerente à proteção das situações definitivamente consolidadas 
(matéria de extração constitucional), pois  é apenas a tutela do 
direito adquirido que ostenta natureza constitucional, a partir 
da norma de sobredireito inscrita no art. 5º, XXXVI, da Carta 
Política. 

Tendo-se  presente  o  contexto  normativo  que  vigora  no 
Brasil,  é na lei e nesta, somente que repousa o delineamento 
dos requisitos concernentes à caracterização do significado da 
expressão direito adquirido. 

É ao legislador comum, portanto sempre a partir de uma 
livre opção doutrinária feita entre as diversas correntes teóricas 
que buscam determinar o sentido conceitual desse instituto que 
compete  definir  os  elementos  essenciais  à  configuração  do 
perfil e da noção mesma de direito adquirido. 

Cabe  ter  presente,  por  isso  mesmo,  a  ampla  discussão, 
que, travada entre os adeptos da teoria subjetiva e os seguidores 
da  teoria  objetiva,  influenciou,  decisivamente,  o  legislador 
ordinário  brasileiro  na  elaboração  da  LICC,  pois,  como  se 
sabe, a LICC de 1916 (que entrou em vigor em 1917) consagrou 
a doutrina sustentada pelos subjetivistas (art. 3º), enquanto a 
LICC  de  1942,  em  seu  texto,  prestigiou  a  teoria  formulada 
pelos objetivistas (art. 6º), muito embora o legislador, com a 
edição da Lei 3.238/1957, que alterou a redação do art. 6º da 
LICC/1942,  houvesse  retomado  os  cânones  inspiradores  da 
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formulação doutrinária de índole subjetivista que prevaleceu, 
sob a égide dos princípios tradicionais, na vigência da primeira 
LICC (1916). 

Em suma: se é certo que a proteção ao direito adquirido 
reveste-se de qualificação constitucional, consagrada que foi em 
norma de sobredireito que disciplina os  conflitos  das  leis  no 
tempo (CF, art. 5º, XXXVI), não é menos exato considerados os 
dados  concretos  de  nossa  própria  experiência  jurídica  que  a 
positivação do conceito normativo de direito adquirido, ainda 
que  veiculável  em  sede  constitucional,  submete-se,  no 
entanto, de lege lata, ao plano estrito da atividade legislativa 
comum.” (AI 135.632-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello; grifei)

Por oportuno, destaco que a Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942), com a redação dada pela Lei 
3.238/1957, tratou do tema nos seguintes termos:

“Art.  6º  A  Lei  em  vigor  terá  efeito  imediato  e  geral, 
respeitados  o  ato  jurídico  perfeito,  o  direito  adquirido  e  a 
coisa julgada.

§  1º  Reputa-se  ato  jurídico  perfeito  o  já  consumado 
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2º  Consideram-se adquiridos assim os direitos que o 
seu titular,  ou alguém por  êle,  possa exercer,  como aquêles 
cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição 
pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§  3º  Chama-se  coisa  julgada  ou  caso  julgado  a  decisão 
judicial de que já não caiba recurso.” (grifei)

Em outra oportunidade, a Primeira Turma do STF analisou o ciclo de 
formação  do  processo  de  aquisição  de  determinado  direito,  conforme 
pode ser observado do excerto de ementa transcrito abaixo:

“A  questão  pertinente  ao  reconhecimento,  ou  não,  da 
consolidação  de  situações  jurídicas  definitivas  há  de  ser 
examinada  em  face  dos  ciclos  de  formação  a  que  esteja 
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eventualmente sujeito o processo de aquisição de determinado 
direito. 

Isso significa que a superveniência de ato legislativo, em 
tempo oportuno vale dizer, enquanto ainda não concluído o 
ciclo de formação e constituição do direito vindicado constitui 
fator  capaz  de  impedir  que  se  complete,  validamente,  o 
próprio  processo  de  aquisição  do  direito (RTJ  134/1112  RTJ 
153/82  RTJ  155/621, v.g.),  inviabilizando,  desse  modo,  ante  a 
existência de mera  spes juris, a possibilidade de útil invocação 
da cláusula  pertinente ao direito adquirido.” (RE 196.140/PA, 
Rel. Min. Celso de Mello; grifei)

Nesse sentido, deve ser levado em consideração que 

“[...]  as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, 
que  são  formadas  segundo  normas  gerais  e  abstratas,  de 
natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem 
ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o 
suporte  fático  previsto  na  lei  como  necessário  à  sua 
incidência.  Nessas  situações,  as  normas  supervenientes, 
embora  não  comportem  aplicação  retroativa,  podem  ter 
aplicação  imediata.”  (RE  211.304/RJ,  redator  Min.  Teori 
Zavascki; grifei).

Assim, pelo que foi até aqui exposto e examinados os autos, entendo 
que o caso é de procedência do pedido de inconstitucionalidade do art. 1° 
da Lei estadual 10.470/2004.

Para tanto, anoto a ocorrência de violação do direito adquirido às 
promoções, assim como da irredutibilidade dos vencimentos. 

Explico. Como pode ser extraído dos excertos da Lei 7.854/2004, do 
Estado  do  Espírito  Santo,  tanto  as  promoções  horizontais  como  as 
verticais são  automáticas e independem de vaga, fazendo-se necessário 
que  o  servidor  atinja  o  quantitativo  mínimo de  pontos  estabelecido 
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para  os  fatores  de  avaliação  de  desempenho  do  servidor  e  esteja 
enquadrado  no  nível  por  um  período  mínimo  de  2  anos,  quanto  à 
primeira modalidade.

Portanto, inaplicável na espécie o entendimento firmado no seguinte 
julgamento:

“Militar . Promoção.
Sem  o  pressuposto  do  existência  de  vaga  não  há  que 

invocar o direito a promoção.
§ 4.°, do art . 37, do L. 4.448, de 29.10.64, veda a promoção 

dos integrantes das turmas de formação dos Serviços, antes de 
esgotadas as turmas precedentes das Armas, sem estabelecer a 
recíproca” (RMS 17.535/DF, Rel. Min. Djaci Falcão – RTJ 43/17; 
grifei).

Além  do  mais,  ambas  espécies  de  promoções  sempre  implicam, 
dada a natureza da promoção – forma de desenvolvimento do servidor 
público na carreira, nos termos do art. 8°, II, e art. 10, parágrafo único da 
Lei  8.112/1990  –,  o   consequente  incremento  financeiro quando  o 
servidor,  na mesma classe,  muda de um nível  para outro superior  ou 
quando  acessa  nível  inicial  de  classe  superior,  assim  como  no 
desenvolvimento individual na carreira.

O  art.  1°  da  Lei  estadual  10.470/2015,  por  sua  vez,  alterou  a 
sistemática das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado 
do Espírito Santo, a qual, como já visto, era realizada a cada 2 (dois) anos, 
dentro do processo regular de promoção do TJES, adiando os seus efeitos 
financeiros,  enquanto  não  houver  o  reequilíbrio  da  gestão  fiscal 
daquele Poder.

Pois bem.

Ao analisar a ADI 4.013/TO, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, 
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o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 
2° da Lei 1.866/2007 e do art. 2° da Lei 1.868/2007, ambas do Estado do 
Tocantins.  Naquele  paradigmático julgamento,  o  Colegiado assentou o 
seguinte:

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGOS  DAS  LEIS  TOCANTINENSES  NS.  1.855/2007  E 
1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 
1.866/2007  E  1.868/2007.  REAJUSTE  DE  SUBSÍDIOS  DE 
SERVIDORES  PÚBLICOS  ESTADUAIS.  IRREDUTIBILIDADE 
DE VENCIMENTOS.  DIREITO  ADQUIRIDO.  ARTS  5º,  INC. 
XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

[...]
2.  Diferença entre vigência  de lei  e  efeitos financeiros 

decorrentes  de  sua  disposição.  Vigentes  as  normas 
concessivas  de  aumentos  de  vencimentos  dos  servidores 
públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o 
patrimônio  de  bens  jurídicos  tutelados,  na  forma  legal 
diferida a ser observada.

3.  O  aumento  de  vencimento  legalmente  concedido  e 
incorporado  ao  patrimônio  dos  servidores  teve  no  mês  de 
janeiro  de  2008  o  prazo  inicial  para  início  de  sua  eficácia 
financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da 
Lei de Introdução ao Código Civil,  caracteriza a aquisição do 
direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da 
República.

4.  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  julgada 
procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da 
Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 
1.868/2007” (grifei).

No voto condutor, a Ministra Cármen Lúcia consignou que:

“Posta  a  norma  que  conferiu  aumentos  dos  valores 
remuneratórios,  não  se  há  cogitar  de  expectativa,  mas  em 
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direito  que  não  mais  poderia  vir  a  ser  reduzido  pelo 
legislador,  como  se  deu.  É  que  a  diminuição  dos  valores 
legalmente  estatuídos  configura redução de  vencimentos,  em 
sistema constitucional no qual a irredutibilidade é a regra a ser 
obedecida.

[…]
No  caso  em  análise,  o  aumento  salarial  legalmente 

concedido -  e,  reitere-se,  já  incorporado  ao  patrimônio  dos 
servidores - tinha o mês de janeiro de 2008 como prazo inicial 
para sua eficácia financeira. Este, portanto, o termo pré - fixo a 
que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código 
Civil,  que  caracteriza  a  aquisição  do  direito  e  a  proteção 
jurídica que lhe concede a Constituição da República” (grifei).

O  Ministro  Marco  Aurélio,  ao  acompanhar  a  Ministra  relatora, 
assinalou que:

“[...] Está em jogo a aplicação da lei no tempo, e sabemos 
que entra em vigor imediatamente, gerando efeitos.

Se formos ao Código Civil, vamos constatar que o termo e 
se  teria,  quanto  a  ato  normativo,  a  eficácia  financeira,  um 
verdadeiro termo não obstaculiza a aquisição do direito, mas 
apenas o exercício.”

O Ministro Edson Fachin, em voto vista desempate, asseverou que

[...]  as  leis  eram  vigentes,  mas  alguns  dispositivos 
vigorariam apenas  em data  futura.  Evidentemente é  possível 
que  o  legislador  edite  normas  cujos  dispositivos  tenham 
diferentes momentos de vigência, como, v.g., fez o Código Civil 
atual em seu art. 2.033. A dúvida reside em saber se é possível 
que  de  normas  existentes,  mas  não  vigentes,  poderiam 
emergir efeitos jurídicos. A resposta afigura-se-nos positiva.

De acordo com antigo precedente desta Corte o controle 
concentrado de constitucionalidade tem por objeto leis e atos 
normativos  federais  ou  estaduais,  já  promulgado,  editado  e 
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publicados (ADI 466, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ de 10.05-
1991). Interpretando o alcance dessa decisão, o Ministro Gilmar 
Mendes, em obra doutrinária, reconheceu que, para o controle 
de lei aprovada mas ainda não promulgada não se faz mister 
(…)  que  a  lei  esteja  em  vigor  (MENDES,  Gilmar.  Curso  de 
Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 1170).

A  razão  para  esse  entendimento,  conquanto  não 
explicitada  nos  precedentes,  nem  debatida  pela  doutrina, 
parece  residir  no  princípio  da  segurança  jurídica,  enquanto 
subprincípio do Estado Democrático de Direito.  Nos termos 
do  voto  da  divergência,  sendo  ineficaz  o  dispositivo  legal, 
teriam os servidores mera expectativa de direito. O argumento, 
com a devida vênia, parece exigir que a concessão do aumento 
esteja  submetida  à  uma  condição,  típica  da  expectativa  de 
direito.  Ocorre,  porém,  que  a  condição,  na  esteira  dos 
precedentes desta Corte, exige evento futuro e incerto.

A  aquisição  do  direito,  in  casu,  está,  ao  contrário,  a 
depender  de  evento  cuja  certeza  é  determinada  pelo  lapso 
temporal.  A  certeza  sobre  o  implemento  de  evento  futuro, 
transmuda o ato de condição, para termo.

É por essa razão que vigência, na lição de Tércio Sampaio 
Ferraz Junior  (FERRAZ JUNIOR,  Tércio Sampaio.  Introdução 
ao  estudo  do  direito:  técnica,decisão,  dominação.  4.  ed.  São 
Paulo: Atlas, 2003. p. 197/198), é conceituada da seguinte forma:

Vigência é, pois, um termo com o qual se demarca o 
tempo de validade de uma norma. Vigente, portanto, é a 
norma  válida  (pertencente  ao  ordenamento)  cuja 
autoridade  já  pode  ser  considerada  imunizada,  sendo 
exigíveis os comportamentos prescritos. Vigência exprime, 
pois, a exigibilidade de um comportamento, a qual ocorre 
a  partir  de  um  dado  momento  até  que  a  norma  seja 
revogada (grifos nossos).
Não  se  nos  afigura  possível,  portanto,  interpretar  o 

período  da  vacatio como  sendo  condição  suspensiva  do 
exercício do direito eventualmente concedido. A certeza sobre 
o  implemento  da  condição  empresta  a  esse  dispositivo  os 
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efeitos indicados pelo art. 131 do Código Civil:
‘Art. 131. O termo inicial suspende o exercício, mas 

não a aquisição do direito.
No mesmo sentido, o art. 6º, § 2º, da Lei de Introdução às 

normas do Direito Brasileiro:
‘Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, 

respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a 
coisa julgada

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado 
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que 
o  seu  titular,  ou  alguém  por  êle,  possa  exercer,  como 
aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou 
condição préestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.’
Assegurado  nesses  termos  o  direito,  o  Estado  não 

poderia,  ainda que por nova lei,  alterar  esse entendimento. 
Isso  porque  a  garantia  do  direito  adquirido,  enquanto 
pressuposto da segurança jurídica, é oponível também à lei.” 
(grifei)

Naquela assentada, mesmo diante das alegações da ocorrência de 
desvio de finalidade legislativa na concessão dos aumentos aos servidores 
estaduais, esta Suprema Corte foi categórica ao afirmar que, em face da 
vigência das normas que reajustaram os vencimentos, os novos valores 
passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma 
legal diferida a ser observada.

Na  espécie,  os  servidores  públicos  do  judiciário  capixaba 
experimentarão o sustamento dos efeitos financeiros  das promoções já 
garantidas por lei aprovada pelos representantes da soberania popular, 
reunidos  na  Assembleia  Legislativa,  e  que  já  se  incorporaram  ao 
patrimônio daqueles.

Com essa medida se quer desconstituir um diploma normativo que 
contou  com  amplo  beneplácito  da  Assembleia  Legislativa  capixaba  e 
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posterior sanção do próprio Governador do Estado do Espírito Santo.

Ademais,  não  é  difícil  entrever,  nessa  nova  lei  editada  pela 
Assembleia capixaba, a quebra do princípio da legítima confiança e da 
segurança jurídica, nem deixar de vislumbrar a vulneração de direitos já 
incorporados ao patrimônio dos servidores.

Nessa senda, oportuna é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello 
sobre o princípio da segurança jurídica, o qual reputa ser um dos mais 
importantes princípios gerais do Direito:

“Os institutos da prescrição, da decadência, da preclusão 
(na esfera processual), do usucapião, da irretroatividade da lei, 
do direito adquirido, são expressões concretas que bem revelam 
esta profunda aspiração à estabilidade, à segurança, conatural 
ao  Direito.  Tanto  mais  porque  inúmeras  dentre  as  relações 
compostas pelos sujeitos de direito constituem-se em vista do 
porvir e não apenas da imediatividade das situações, cumpre, 
como  inafastável  requisito  de  um  ordenado  convívio  social, 
livres de abalos repentinos ou surpresas desconcertantes, que 
haja uma certa estabilidade nas situações destarte constituídas” 
(MELLO,  Celso  Antônio  Bandeira  de. Curso  de  Direito  
Administrativo. 17 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 
113).

Ocorre  que o  Chefe do Executivo  local,  em conjunto com a Casa 
Legislativa  do  Estado  do  Espírito  Santo  -  nem  mesmo  por  uma  lei 
posterior  de  mesmo  nível  hierárquico,  como  no  caso  em  epígrafe  - 
poderiam sustar os efeitos financeiros da lei que concedeu o direito às 
promoções  aos  servidores  públicos  locais,  ferindo  frontalmente  os 
princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade dos vencimentos. 
Trago à colação, para ilustrar a tese, o seguinte julgado:

“Recurso extraordinário. Mensalidade escolar. Atualização 
com base em contrato.

18 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E5BA-E3B1-1610-113C e senha 36BB-2FF3-4A3C-2F56

Supremo Tribunal Federal

ADI 5606 / ES 

posterior sanção do próprio Governador do Estado do Espírito Santo.

Ademais,  não  é  difícil  entrever,  nessa  nova  lei  editada  pela 
Assembleia capixaba, a quebra do princípio da legítima confiança e da 
segurança jurídica, nem deixar de vislumbrar a vulneração de direitos já 
incorporados ao patrimônio dos servidores.

Nessa senda, oportuna é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello 
sobre o princípio da segurança jurídica, o qual reputa ser um dos mais 
importantes princípios gerais do Direito:

“Os institutos da prescrição, da decadência, da preclusão 
(na esfera processual), do usucapião, da irretroatividade da lei, 
do direito adquirido, são expressões concretas que bem revelam 
esta profunda aspiração à estabilidade, à segurança, conatural 
ao  Direito.  Tanto  mais  porque  inúmeras  dentre  as  relações 
compostas pelos sujeitos de direito constituem-se em vista do 
porvir e não apenas da imediatividade das situações, cumpre, 
como  inafastável  requisito  de  um  ordenado  convívio  social, 
livres de abalos repentinos ou surpresas desconcertantes, que 
haja uma certa estabilidade nas situações destarte constituídas” 
(MELLO,  Celso  Antônio  Bandeira  de. Curso  de  Direito  
Administrativo. 17 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 
113).

Ocorre  que o  Chefe do Executivo  local,  em conjunto com a Casa 
Legislativa  do  Estado  do  Espírito  Santo  -  nem  mesmo  por  uma  lei 
posterior  de  mesmo  nível  hierárquico,  como  no  caso  em  epígrafe  - 
poderiam sustar os efeitos financeiros da lei que concedeu o direito às 
promoções  aos  servidores  públicos  locais,  ferindo  frontalmente  os 
princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade dos vencimentos. 
Trago à colação, para ilustrar a tese, o seguinte julgado:

“Recurso extraordinário. Mensalidade escolar. Atualização 
com base em contrato.

18 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E5BA-E3B1-1610-113C e senha 36BB-2FF3-4A3C-2F56

Inteiro Teor do Acórdão - Página 26 de 53



Voto - MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

ADI 5606 / ES 

- Em nosso sistema jurídico, a regra de que a lei nova não 
prejudicará  o  direito  adquirido,  o  ato  jurídico  perfeito  e  a 
coisa julgada, por estar inserida no texto da Carta Magna (art. 
5º,  XXXVI),  tem caráter constitucional,  impedindo, portanto, 
que a legislação infraconstitucional, ainda quando de ordem 
pública,  retroaja  para  alcançar  o  direito  adquirido,  o  ato 
jurídico  perfeito  ou a  coisa  julgada,  ou que o  Juiz  a  aplique 
retroativamente. E a retroação ocorre ainda quando se pretende 
aplicar de imediato a lei nova para alcançar os efeitos futuros de 
fatos  passados  que  se  consubstanciem  em  qualquer  das 
referidas limitações, pois ainda nesse caso há retroatividade - a 
retroatividade mínima -, uma vez que se a causa do efeito é o 
direito  adquirido,  a  coisa  julgada,  ou o  ato  jurídico  perfeito, 
modificando-se seus efeitos por força da lei nova, altera-se essa 
causa  que  constitucionalmente  é  infensa  a  tal  alteração”  (RE 
188.366/SP, Rel. Min. Moreira Alves; grifei).

Por  todas  essas  razões,  até  mesmo  o  pretendido  adiamento  das 
promoções estaria vedado pela Constituição, uma vez que representaria 
um  descenso  remuneratório,  notadamente  porque  os  dispositivos 
atacados não dispõem sobre o adimplemento aos servidores,  a posteriori, 
daquilo que deixará de ser pago no período da suspensão. De resto, nem 
mesmo previu os juros moratórios pelo atraso do pagamento e a correção 
monetária correspondente à desvalorização da moeda. A esse respeito, 
José dos Santos Carvalho Filho leciona que

“[...]  tais  valores  constituem  dívidas  de  valor  e,  por 
conseguinte,  suscetíveis de atualização monetária,  e isso para 
que as importâncias devidas não sofram redução em seu valor 
real em virtude da corrosão provocada pelo decurso do tempo e 
pela diminuição do poder aquisitivo da moeda.

[…]
Além  da  atualização  monetária  dos  valores  devidos  a 

título de remuneração, incidem também juros de mora no caso 
de  pagamento em atraso.  Tal  parcela,  como se  sabe,  espelha 
obrigação do devedor decorrente da demora de pagamento do 
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seu débito.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de  
Direito  Administrativo,  30.  ed.  São Paulo:  Atlas,  2016, pp.  903-
804)

Observo que a lei questionada tampouco excepcionou os servidores 
que já tenham cumprido os requisitos constantes do arts. 18, 20 e 28 da 
Lei  7.854/2004,  do  Estado  do  Espírito  Santo,  especialmente  o  fator 
temporal. Esta Suprema Corte já decidiu que:

“Afigura-se constitucional  diploma que,  a um só tempo, 
veda a transformação da licença-prêmio em pecúnia e assegura 
a situação jurídica daqueles que já tenham atendido ao fator 
temporal,  havendo  sido  integrado  no  patrimônio  o  direito 
adquirido  ao  benefício  de  acordo com  as  normas  alteradas 
pela nova regência.” (ADI 2.887/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; 
grifei)

Por  oportuno,  entendo  que  nem  mesmo  a  alegação  de  que  a 
postergação das promoções foi levada a efeito como medida de equilíbrio 
das contas públicas em período de crise poderia superar o importante 
precedente firmado no julgamento da ADI 4.013/TO.

Rememoro,  por  oportuno,  que  no  julgamento  conjunto  das  ADIs 
2.238/DF, 2.241/DF, 2.256/DF, 2.261/DF e 2.365/DF, todos de relatoria do 
Ministro Alexandre de Moraes, dentre diversas alegações, o Plenário do 
STF  enfrentou  a  de  inconstitucionalidade  do  art.  23  da  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal - LRF, o qual possui a seguinte redação:

“Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão 
referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo 
artigo,  sem  prejuízo  das  medidas  previstas  no  art.  22,  o 
percentual  excedente  terá  de  ser  eliminado  nos  dois 
quadrimestres  seguintes,  sendo  pelo  menos  um  terço  no 
primeiro, adotando-se, entre outras,  as providências previstas 
nos §§ 3° e 4° do art. 169 da Constituição;
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§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, 
o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e 
funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos.

§  2º  É  facultada  a  redução  temporária  da  jornada  de 
trabalho  com  adequação  dos  vencimentos  à  nova  carga 
horária.” 

No acórdão da ADI 2.238/DF, constou da ementa o seguinte excerto:

“[...]
4.  ARTIGOS  9,  §  3º,  23,  §  2º,  56,  CAPUT, 57,  CAPUT. 

AÇÃO  JULGADA PROCEDENTE  COM  DECLARAÇÃO  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS.

[…]
4.2.  Em relação  ao  parágrafo  2º  do artigo  23  da  LRF,  é 

entendimento iterativo do STF considerar a irredutibilidade do 
estipêndio  funcional  como  garantia  constitucional  voltada  a 
qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em 
favor dos agentes públicos.

[…].”

Como se vê, o Plenário declarou a inconstitucionalidade do § 2° do 
art.  23 da LRF, por entender que  a redução temporária da jornada de 
trabalho com a proporcional redução dos vencimentos viola o princípio 
princípio da irredutibilidade dos vencimentos, insculpido no inciso XV 
do art. 37 da CF, ainda que utilizado como medida saneadora das contas 
públicas.

Isso porque a redução da jornada de trabalho, ainda que temporária, 
implica a consequente adequação dos vencimentos à nova carga horária. 
Assim, ao readequar os vencimentos, ocorre a redução direta ou do valor 
nominal  da  remuneração  do  servidor  público,  consubstanciada  em 
importância  menor  à  que  já  estava  fixada  no  edital  de  concurso,  no 
momento  da  posse  no  cargo  ou  mesmo  em  lei  posterior  que  preveja 
reajuste vencimental.
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Consigno,  no ponto,  que,  apesar de não desconhecer  o estado de 
profundo abalo fiscal pelo qual diversos entes federativos estão passando, 
não  é  possível  buscar  solução  para  as  crises  à  margem  do  Texto 
Constitucional, sobretudo quando a nossa Carta Magna já indica quais os 
caminhos devem ser trilhados para a resolução das adversidades e em 
busca do equilíbrio fiscal.

Não é possível sempre interpretar ou adaptar o texto constitucional 
ao contexto da situação excepcional de momento. Não deve ser a crise 
fiscal  ou  a  nova  orientação  econômica  o  norte  da  Constituição  da 
República. Antes, a Constituição posta deve ser o norte para que os entes 
estatais busquem as saídas para os momentos de instabilidade.

O art. 169 da CF dispõe que:

“Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá 
exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

[...]
§  3º  Para  o  cumprimento dos  limites  estabelecidos  com 

base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar 
referida no  caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios adotarão as seguintes providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas 
com cargos em comissão e funções de confiança;

II - exoneração dos servidores não estáveis.
§  4º  Se  as  medidas  adotadas  com  base  no  parágrafo 

anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento 
da determinação da lei  complementar referida neste artigo, o 
servidor  estável  poderá  perder  o  cargo,  desde  que  ato 
normativo  motivado  de  cada  um  dos  Poderes  especifique  a 
atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto 
da redução de pessoal.”
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[...]
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Como pode ser observado, a previsão constante do art.  1° da Lei 
estadual 10.470/2015 não se amolda às hipóteses previstas nos incisos I e 
II  do  §  3°  do  art.  169  da  Constituição  Federal.  Da  mesma  maneira, 
entendo  que  a  postergação  dos  efeitos  financeiros  de  promoções 
legitimamente autorizadas por lei e incorporados ao patrimônio jurídico 
dos servidores não se sustenta num confronto não só com o art. 37, XV, 
mas também com art. 169, § 3°, I e II, da CF.

Nesse sentido, cito o RE 428.991/RS, de relatoria do Ministro Marco 
Aurélio, do qual destaco trecho da ementa:

“[...]
PESSOAL  DESPESAS  LIMITE  ARTIGO  169  DA 

CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  LEI  OBSERVÂNCIA 
AFASTAMENTO  IMPROPRIEDADE.  Entre  as  formas 
constitucionais  de  diminuição  de  despesas  com  pessoal 
objetivando reduzi-las a certo limite, não há relatividade de 
dispositivo legal, mormente quando, de natureza imperativa, a 
estampar a reposição do poder aquisitivo de parcela a revelar a 
prestação alimentícia” (RE 428.991/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; 
grifei).

Ademais, reproduzo trecho do voto do Ministro Menezes de Direito 
proferido no mencionado julgado:

“A  questão  jurídica  que  está  posta  a  julgamento  da 
Suprema Corte diz com a necessidade de obediência aos limites 
de  gastos  da  administração  pública  estabelecidos  em  lei 
complementar  (...).  No  caso,  trata-se  especificamente  de 
atualização  dos  valores  relativos  ao  vale-refeição.  E  o 
argumento posto pela administração foi de que a interrupção 
desse  reajustamento  devia-se  à  necessidade  de  cumprir  os 
limites estabelecidos com base no art. 169 (...).  Ocorre que o 
próprio dispositivo constitucional, no seu § 3º, estabelece as 
medidas indispensáveis para que seja alcançado esse limite 
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em caso de sua eventual superação. E as hipóteses que estão 
postas  no  §  3º,  I  e  II,  não  dizem  com  a  interrupção  de 
reajustamento  de  benefício  criado  pela  lei  estadual.  Ao 
contrário, determinam os dispositivos, expressamente, que seja 
efetuada  a  redução  em  pelo  menos  20%  das  despesas  com 
cargos em comissão e funções de confiança; e, segundo, com a 
exoneração dos servidores não estáveis. Vê-se, portanto, que a 
alegação  para  interrupção  do  pagamento  desses 
reajustamentos previstos em lei estadual está absolutamente 
contraditória com a disciplina constitucional” (trecho do voto 
do Min.  Menezes  Direito no RE 428.991/RS,  Rel.  Min.  Marco 
Aurélio; grifei) .

Interessante notar, ainda, que esta Suprema Corte já decidiu que 

“o  art.  169  da  Constituição  não  é  oponível  ao  direito 
subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não 
está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para 
reduzir  ao  limite  decorrente daquele preceito  as despesas de 
pessoal  do  Estado"  (AI  363.129-AgR/PB,  Rel.  Min.  Sepúlveda 
Pertence; grifei).

Já assentou também que “a elevação das despesas de pessoal acima 
do limite previsto no art. 169 da Constituição não elide direitos subjetivos 
do servidor” (RE 201.499/PE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

Em  tempo,  reputo  relevante  rememorar  o  significado  dado  pelo 
Plenário  do  STF  à  garantia  da  irredutibilidade  dos  subsídios  e  dos 
vencimentos,  previsto  no  art.  37,  XV,  da  CF,  consolidado  na  seguinte 
ementa:

“A  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DA 
IRREDUTIBILIDADE  DO  ESTIPÊNDIO  FUNCIONAL 
QUALIFICA-SE  COMO  PRERROGATIVA  DE  CARÁTER 
JURÍDICO-SOCIAL INSTITUÍDA EM FAVOR DOS AGENTES 
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PÚBLICOS. - A garantia constitucional da irredutibilidade do 
estipêndio  funcional  traduz  conquista  jurídico-social 
outorgada,  pela  Constituição  da  República,  a  todos  os 
servidores públicos (CF, art. 37, XV), em ordem a dispensar-
lhes especial proteção de caráter financeiro contra eventuais 
ações arbitrárias do Estado.  Essa qualificada tutela de ordem 
jurídica  impede  que  o  Poder  Público  adote  medidas  que 
importem,  especialmente  quando  implementadas  no  plano 
infraconstitucional,  em  diminuição  do  valor  nominal 
concernente  ao  estipêndio  devido  aos  agentes  públicos.  A 
cláusula  constitucional  da  irredutibilidade  de  vencimentos  e 
proventos que proíbe a diminuição daquilo que já se tem em 
função  do  que  prevê  o  ordenamento  jurídico  positivo (RTJ 
104/808)  incide  sobre  o  que  o  servidor  público,  a  título  de 
estipêndio  funcional,  já  vinha  legitimamente  percebendo 
(RTJ  112/768)  no  momento  em  que  sobrevém,  por 
determinação  emanada  de  órgão  estatal  competente,  nova 
disciplina  legislativa  pertinente  aos  valores  pecuniários 
correspondentes à retribuição legalmente devida” (ADI 2.075 
MC/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).

Vale lembrar  que esta  Suprema Corte,  mesmo em se tratando de 
servidores  comissionados,  já  entendeu que  a  eles  também se  aplica  o 
princípio da irredutibilidade de vencimentos (RE 378.932/PE, Rel.  Min. 
Ayres Britto).

Por oportuno, transcrevo trecho da manifestação da Procuradoria-
Geral  da  República,  a  qual  reforça  a  inconstitucionalidade  da  Lei 
10.470/2015, do Estado do Espírito Santo, sob os seguintes fundamentos:

“A Lei capixaba 7.854, de 22 de setembro de 2004 (plano de 
carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Judiciário), e a 
Lei  Complementar  capixaba  566,  de  21  de  julho  de  2010 
(reestruturação e modernização administrativa do Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo), foram alteradas pela Lei 10.278 e Lei 
Complementar 790, ambas de 3 de outubro de 2014, as quais 
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concederam reajustes remuneratórios a servidores públicos e a 
ocupantes de funções gratificadas nelas tratados:

[...]
Ambas as leis entraram em vigor na data de publicação 

(Lei 10.278/2014, art. 7º, e Lei Complementar 790/2014, art. 5º). 
Nesse  momento,  os  cronogramas  de  implementação  de 
reajustes e de promoções previstos nos diplomas, conquanto 
ainda  não  produzissem  efeitos  financeiros,  passaram  a 
integrar o patrimônio jurídico dos agentes públicos afetados, 
consubstanciando  direito  pendente  de  exercício,  na  linha  da 
jurisprudência firmada na ADI 4.013/TO.

Ao  estabelecerem  regramento  novo  para  suspender  os 
efeitos  financeiros  das  normas  então  vigentes  e  adiar  a 
incidência dos reajustes por elas concedidos, a Lei 10.470/2015 
e a Lei Complementar 815/2015, do Espírito Santo, afrontaram a 
segurança jurídica, derivada do estado democrático de direito 
(Constituição da República, art. 1º,  caput),  o direito adquirido 
(CR, art. 5º, inciso XXXVI) e a garantia de irredutibilidade de 
subsídios e vencimentos de servidores públicos (CR, art. 37, 
inc. XV)” (págs.10-14 do documento eletrônico 34; grifei).

Finalmente,  deve  ser  ressaltado  que  a  suspensão  dos  efeitos 
financeiros das promoções dos servidores do TJES previstas no art. 12, 
caput, da Lei estadual 7.854/2004, perdurará enquanto não for satisfeita a 
circunstância legal, qual seja, o alcance do “reequilíbrio da gestão fiscal 
deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal).”

Como se  vê,  o  direito  dos  servidores  ao  implemento  dos  efeitos 
financeiros da promoção na carreira está condicionado a um evento que 
tanto poderá ocorrer em 3 (três) como daqui a 10 (dez) anos, por exemplo. 
Pior,  os  efeitos  financeiros  nunca  serão  efetivados  caso  o  TJES,  em 
nenhum momento, consiga reequilibrar a gestão fiscal, nos termos da Lei 
Complementar  101/2000.
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Não há dúvidas de que falta razoabilidade na suspensão perpetrada 
pelo art. 1° da Lei 10.470/2015, a qual, em tese, tem o poder de perpetuar 
o ato iníquo editado pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo.

O princípio da razoabilidade, apesar de não encontrar uma definição 
explícita  no  texto  constitucional,  é  bastante  conhecido  atualmente  e 
deduzido a  partir  do  conceito  basilar  do  substantive  due  process  of  law, 
servindo,  inicialmente,  para o  controle  de constitucionalidade das  leis. 
Para  Luís  Roberto  Barroso,  os  princípios  da  razoabilidade  e  da 
proporcionalidade são fungíveis, porque encerram valores assemelhados, 
quais  sejam:  “racionalidade,  justiça,  medida  adequada,  senso  comum, 
rejeição aos atos arbitrários ou caprichosos” (BARROSO, Luís Roberto. 
Interpretação e aplicação da Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 
37e-374, nota 62).

Embora não tenham sido definidos explicitamente na Constituição 
vigente, não há dúvida de que o postulado da razoabilidade, assim como 
o  da  proporcionalidade,  -  como  regra  intercambiáveis  -  decorrem  do 
preceito  abrigado em seu  art.  5°,  LIV,  segundo  o  qual  “ninguém será 
privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.”

Para  o  Supremo  Tribunal  Federal,  tais  princípios  exercem  o 
importante  papel  de  coibir  atos  administrativos  ou  legislativos 
extravagantes. Veja-se, nesse sentido, a decisão proferida no RE 374.981-
RS, de relatoria do Ministro Celso de Mello, verbis:

“O  princípio  da  proporcionalidade -  que  extrai  a  sua 
justificação  dogmática  de  diversas  cláusulas  constitucionais, 
notadamente aquela que veicula a garantia do  substantive due  
process of law -  acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os 
abusos  do  poder  público no  exercício  de  suas  funções, 
qualificando-se  como  parâmetro  de  aferição  da  própria 
constitucionalidade material dos atos estatais. A norma estatal, 
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que não veicula qualquer conteúdo de irrazoabilidade, presta 
obséquio  ao  postulado  da  proporcionalidade,  ajustando-se  à 
cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio 
do  substantive  due  process  of  law  (art.  5º,  LIV).  Essa  cláusula 
tutelar, ao inibir os efeitos prejudiciais decorrentes do abuso de 
poder  legislativo,  enfatiza  a  noção  de  que  a  prerrogativa  de 
legislar  outorgada  ao  Estado  constitui  atribuição  jurídica 
essencialmente  limitada,  ainda  que  o  momento  de  abstrata 
instauração  normativa  possa  repousar  em  juízo  meramente 
político ou discricionário do legislador” (grifei).

Nesse sentido, entendo inaplicável à espécie o precedente firmado 
no julgamento da ADI 6.196/MS, de relatoria do Ministro Alexandre de 
Moraes,  no qual,  por maioria,  o Tribunal entendeu que “não afronta o 
direito adquirido e a irredutibilidade salarial (arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da 
CF) a norma estadual que, alterando calendário de integralização de piso 
salarial  da categoria profissional,  apenas prorroga o reajuste por mais 
três  anos  até  alcançar  o  limite  máximo  previsto,  como  medida  de 
austeridade adotada para equilibrar as contas públicas.” (grifei)

No precitado precedente, houve a prorrogação de reajuste por prazo 
certo,  qual  seja,  de 3 anos,  enquanto que,  na espécie,  o ato  normativo 
questionado tem o poder de privar o servidor público do Poder Judiciário 
capixaba  de  promoções  durante  toda a  sua  carreira  profissional  -  por 
motivos que escapam complemente ao seu controle -, já que o TJES pode 
não  conseguir,  em  tempo  adequado,  reequilibrar  a  gestão  fiscal,  nos 
termos da Lei Complementar  101/2000.

 
Isso  posto,  julgo  procedente o  pedido  para  declarar  a 

inconstitucionalidade do art. 1° da  Lei 10.470/2015, do Estado do Espírito 
Santo, por ofensa aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos, da 
segurança jurídica e da razoabilidade.

É como voto.
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1.  Ação direta contra dispositivos da Lei nº 
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2.  Prejudicialidade parcial da ação. As normas 
impugnadas  exauriram  seus  efeitos  em 
01.01.2019, com exceção do disposto no art. 
1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual 
remanesce o interesse de agir.
3.  Ausência  de  violação a  direito  adquirido.  A 
suspensão  dos  efeitos  financeiros  de 
promoções  de  determinada  categoria  de 
servidores públicos capixabas não ofende a 
proteção  ao  direito  adquirido  (art.  5º, 
XXXVI,  CF/1988).  A  lei  capixaba  não 
suspendeu  ou  invalidou  os  efeitos 
financeiros  de  promoções  anteriormente 
deferidas  pelo  Poder  Público,  que 
certamente já tinham sido incorporadas ao 
patrimônio  jurídico  dos  servidores 
estaduais.  Em  verdade,  a  norma  ora 
impugnada  tão  somente  atingiu  os  efeitos 
financeiros de promoções futuras. 
4.  Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A 
jurisprudência  pacífica  desta  Corte 
reconhece a ausência de direito adquirido a 
regime  jurídico,  desde  que  respeitada  a 
regra  constitucional  da irredutibilidade de 
vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. 
Min.  Teori  Zavascki,  j.  em 09.10.2013).  No 
caso,  o  diploma normativo  não ofendeu a 
garantia  da  irredutibilidade  de 
vencimentos,  pois,  como  visto,  somente 
suspendeu  os  efeitos  financeiros  de 
promoções futuras, sem afetar os aumentos 
remuneratórios  advindos  de  promoções 
pretéritas. 
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5.  Razoabilidade  da  medida  legislativa.  A 
razoabilidade  passou  a  expressar  um 
conceito material de justiça, de não arbítrio 
ou  capricho,  de  forma  a  conferir  maior 
racionalidade  e  justificação  dos  atos  do 
Poder Público. O Estado do Espírito Santo 
editou o ato normativo ora impugnado em 
contexto de grave crise fiscal, com o objetivo 
de  adequar  seus  gastos  com  pessoal  aos 
limites  previstos  na  Lei  Complementar  nº 
101/2000. Medida legislativa que prestigia a 
responsabilidade fiscal. 
6.  Ação  direta  parcialmente  conhecida  e, 
nessa parte, pedido julgado improcedente.
7.  Fixação da seguinte tese de julgamento: 
“A  suspensão,  por  lei,  de  efeitos  financeiros  
futuros de promoções de servidores públicos não  
ofende  a  proteção  constitucional  do  direito  
adquirido  e  a  regra  da  irredutibilidade  de  
vencimentos”. 

1. Adoto o relatório lançado pelo eminente Ministro Ricardo 
Lewandowski, relator da presente ação direta. 

2. Em seu voto, o Relator declarou parcialmente prejudicada 
a  ação,  visto  que  as  normas  impugnadas  exauriram  seus  efeitos  em 
01.01.2019,  com exceção do art.  1ª  da Lei  nº  10.470/2015.  Transcrevo o 
dispositivo remanescente: 

   “Art.  1º  Ficam  suspensos  os  efeitos  financeiros  das 
promoções  dos  servidores  do  Poder  Judiciário  do  Estado  do 
Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 
22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal 
deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 
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(Lei de Responsabilidade Fiscal)”.

3. Com  relação  a  esse  dispositivo,  o  Min.  Ricardo 
Lewandowski julgou procedente o pedido, por entender que a suspensão 
dos efeitos financeiros das promoções de servidores do Poder Judiciário 
do Estado do Espírito Santo viola os princípios da segurança jurídica e da 
razoabilidade,  além  de  afrontar  a  regra  da  irredutibilidade  de 
vencimentos  dos  servidores  públicos.  Na  visão  do  eminente  Relator, 
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jurisprudência  pacífica  desta  Corte  reconhece  a  ausência  de  direito 
adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional 
da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. 
Teori  Zavascki,  j.  em  09.10.2013).  No  caso,  o  diploma  normativo  não 
ofendeu  a  garantia  da  irredutibilidade  de  vencimentos,  pois  somente 
suspendeu os  efeitos  financeiros  de  promoções  futuras,  sem afetar  os 
aumentos  remuneratórios  advindos  de  promoções  pretéritas.  Afasto, 
assim, a alegação de violação ao art. 37, XV, da CF/1988. 

7. Note-se,  nesse  ponto,  que  o  eminente  Relator  invocou, 
como fundamento para inconstitucionalidade do art. 1ª da Lei estadual nº 
10.470/2015, o precedente firmado pelo Plenário no julgamento da ADI 
2.238,  proposta  contra  alguns  dispositivos  da  LRF.  Naquela 
oportunidade, esta Corte declarou a inconstitucionalidade, sem redução 
de texto, do art. 23, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a 
obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função 
ou cargo que estiver provido, e, quanto ao § 2º do art. 23, declarou a sua 
inconstitucionalidade. Transcrevo, por oportuno, esses preceitos legais: 

“Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou 
órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos 
no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no 
art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 
dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço 
no  primeiro,  adotando-se,  entre  outras,  as  providências 
previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

§  1o  No  caso  do  inciso  I  do  §  3º  do  art.  169  da 
Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela 
extinção  de  cargos  e  funções  quanto  pela  redução  dos 
valores a eles atribuídos.

§ 2o É facultada a redução temporária da jornada de 
trabalho  com adequação  dos  vencimentos  à  nova  carga 
horária.”
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8. O  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  aferir  a 
constitucionalidade  dessas  normas,  invalidou-as  de  forma  parcial 
justamente por entender que a sua aplicação concreta afrontaria o núcleo 
da  garantia  constitucional  da  irredutibilidade  do  estipêndio  funcional 
devido  pelos  servidores  públicos.  Por  conseguinte,  os  fundamentos 
daquela declaração de inconstitucionalidade não podem ser transpostos 
para esta ADI, na medida em que o legislador capixaba não reduziu os 
vencimentos dos servidores do Poder Judiciário local. 

9. Por  fim,  rejeito,  igualmente,  a  alegação  de  ofensa  ao 
princípio  da  razoabilidade.  Tive  oportunidade  de  afirmar,  em  estudo 
doutrinário, que a razoabilidade passou a expressar um conceito material 
de  justiça,  de  não  arbítrio  ou  capricho,  de  forma  a  conferir  maior 
racionalidade e justificação dos atos do Poder Público[1].  O Estado do 
Espírito  Santo  editou  o  ato  normativo  questionado  nesta  ação  para 
adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na LRF. Cuida-se, 
assim, de medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal.

10. Tenho  reiteradamente  ressaltado  que  responsabilidade 
fiscal não tem ideologia; responsabilidade fiscal não é nem de direita e 
nem de esquerda, não é nem monetarista, nem é estruturalista; é apenas 
um  pressuposto  das  economias  saudáveis[2].  Dinheiro  não  cresce  em 
árvore;  recursos  são  finitos  e  é  preciso  tomar  decisões  econômicas  e 
jurídicas  de  responsabilidade fiscal.  Assim,  se  o  Estado repetidamente 
gastar além do que arrecada, ele vai produzir consequências nefastas para 
si e para o País.

11. A  suspensão  de  aumentos  remuneratórios  automáticos 
com  forte  repercussão  orçamentária,  levada  a  cabo  pelo  legislador 
capixaba,  configura  medida  legislativa  razoável,  principalmente  em 
contexto de grave crise fiscal a que estava submetido o Estado do Espírito 
Santo.
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12. Pelo exposto, conheço da ação quanto ao art. 1° da Lei nº 
10.470/2015,  do  Estado  do  Espírito  Santo,  e,  nesse  tocante,  julgo 
improcedente o pedido formulado na inicial. Proponho a seguinte tese de 
julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de  
servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a  
regra da irredutibilidade de vencimentos”.

13. É como voto. 

[1] Luís Roberto Barroso, Curso de direito constitucional, 2020, p. 512.
[2]  V.  meu voto na ADI 6.696,  a respeito da autonomia do Banco 

Central do Brasil.
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DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDORES PÚBLICOS. 
SUSPENSÃO  DE  VANTAGENS  REMUNERATÓRIAS. 
CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL. ALEGAÇÃO DE 
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E 
DA  IRREDUTIBILIDADE  DE  VENCIMENTOS.  NÃO 
OCORRÊNCIA.  MEDIDA  INDISPENSÁVEL  PARA  O 
EQUILÍBRIO FISCAL DO ENTE. AÇÃO DIRETA  JULGADA 
IMPROCEDENTE.

1. A Constituição estabelece (art. 169, caput) que a despesa 
com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito 
Federal  e  dos  Municípios  deverá  respeitar  os  limites 
estabelecidos  em  lei  complementar  de  caráter  nacional, 
atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).

2. A legislação do Estado do Espírito Santo previu medida 
alinhada  com  a  LRF  ao  postergar  a  implementação  de 
vantagens funcionais até que o Ente alcance o reequilíbrio de 
sua gestão fiscal.

3.  Ação  Direta  conhecida  parcialmente  e,  na  parte 
conhecida, julgada improcedente.
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V O T O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Em complemento ao 
relatório apresentado pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, anoto 
que  o  caso  cuida  de  Ação  Direta  ajuizada  pela  Confederação  dos 
Servidores Públicos do Brasil – CSPB, em face da Lei estadual 10.470/2015 
e da Lei Complementar 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que 
tratam  da  suspensão  dos  efeitos  financeiros  de  reajustes  salariais  e 
promoções funcionais de servidores do Poder Judiciário, adiados para a 
partir do dia 1º de janeiro de 2018 e 1º de janeiro de 2019.

Alega-se,  em síntese,  a ofensa ao direito adquirido dos servidores 
estaduais  a  esses  ganhos e  vantagens  salariais  (CF art.  5º,  XXXVI);  ao 
princípio  da  segurança  jurídica  (CF  art.  1º,  caput);  ao  princípio  da 
impessoalidade; e à regra da irredutibilidade dos vencimentos (CF, art. 
37,  inc.  XV).  O  Requerente  destaca  que  os  benefícios  concedidos  aos 
servidores estão de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com o 
art.  169 da CR,  não havendo razão  para  sua  suspensão no combate  à 
escassez de recursos públicos do Estado.

Iniciado o presente julgamento virtual, o eminente Ministro Relator 
declara parcialmente prejudicada a ação, tendo em vista o exaurimento 
das normas impugnadas em 1/1/2019,  restando apenas o art.  1º da Lei 
10.470/2015, transcrito a seguir:

Art.  1º  Ficam  suspensos  os  efeitos  financeiros  das 
promoções  dos  servidores  do  Poder  Judiciário  do  Estado  do 
Espírito Santo, previstas no caput do art.  13 da Lei 7.854, de 
22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal 
deste Poder, na forma da Lei Complementar 101, de 04.5.2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal).

E, na parte conhecida, o Ministro Relator vota pela procedência do 
pedido,  entendendo  que  “nem  mesmo  uma  lei  posterior  de  mesmo  nível  
hierárquico poderia sustar os efeitos financeiros da lei que concedeu o direito às  
promoções aos servidores públicos locais, ferindo frontalmente os princípios da  
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segurança jurídica e da irredutibilidade dos vencimentos”, declarando, assim, a 
inconstitucionalidade do referido art. 1º da Lei 10.470/2015.

Neste mesmo julgamento virtual, o Ministro ROBERTO BARROSO 
apresenta voto divergente, no qual, embora acompanhando o Relator no 
conhecimento  parcial,  conclui  pela  constitucionalidade  do  dispositivo 
impugnado, afastando as alegações de violação ao direito adquirido e à 
irredutibilidade  de  vencimentos,  bem como reconhecendo  a  aderência 
das medidas previstas ao que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal.

É o breve relatório.

Peço vênia ao eminente Ministro Relator para, também conhecendo 
parcialmente  da  ação,  DIVERGIR  de  Sua  Excelência  e  julgar 
IMPROCEDENTE a presente Ação Direta.

Ao contrário do que alega a requerente, entendo que a suspensão 
dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário 
daquele  Estado  apenas  adiou  a  previsão  ora  estabelecida  como  uma 
medida de austeridade adotada para equilibras as contas públicas.

A respeito da situação fiscal pela qual passa o Estado de Espírito 
Santo, cumpre destacar os seguintes dados trazidos pelo Governador do 
Estado em sua manifestação (peça 30):

Ademais, importante registrar que o Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo, na forma do art. 59, § 1º, inc. II, da 
Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  emitiu  alerta  ao  Poder 
Executivo Estadual referente a apuração do 1º quadrimestre de 
2016  o  comprometimento  de  45,09%  da  Receita  Corrente 
Líquida com despesas de pessoal.

[...]
Desta  forma,  consoante  informações  da  Secretaria  de 

Estado  da  Fazenda,  se  corresse  o  reajuste  tanto  pelo  índice 
padrão  (4,5%)  quanto  pelo  IPCA o  cenário  da  despesa  de 
pessoal  referente  ao  2º  quadrimestre  de  2016  e  ao  3º 
quadrimestre de 2015, ultrapassaria os limites estabelecidos na 
Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  entrando  assim no  limite  de 
alerta, de acordo com tabela em anexo.”
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No mesmo sentido, assim se manifestou a Assembleia Legislativa do 
Estado de do Espírito Santo sobre o tema (peça 24):

No que se refere  à  violação do art.  169,  §  3º,  I  e  II  da 
Constituição  da  República,  bem como  a  gradação  da  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal,  público  e  notório  que o Tribunal  de 
Justiça do Estado do Espírito Santo está seguindo todas as suas 
etapas em prol do equilíbrio das contas públicas, objetivando 
reduzir  sua  despesa  com pessoal,  para  percentual  abaixo  do 
limite  prudencial.  A  situação  é  tão  grave  que  se  cogitou, 
inclusive, a exoneração de Juízes recém-nomeados. Em 2015, o 
Tribunal de Justiça estourou em mais de R$ 36 milhões o teto de 
gastos com pessoal. No período, a despesa total com pessoal foi 
de R$ 753,40 milhões, equivalente a 6,3% da Receita Corrente 
Líquida  (RCL)  do  Estado,  que  foi  de  R$  11,95  bilhões  no 
período. A LRF prevê que o limite máximo – termo adotado na 
lei – é de 6% da RCL, o que equivale a R$ 717,09 milhões.

Observa-se, assim, que a situação fiscal vivenciada pelo Estado do 
Espírito Santo demanda uma maior atenção em relação à política salarial 
dos servidores públicos estaduais, de modo a justificar atitudes tendentes 
a alcançar o equilíbrio fiscal.  Nesse sentido, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF (Lei Complementar 101/2000) prevê medidas de contenção 
de  gastos  com  despesas  de  pessoal.  Visando  impedir  a  adoção  de 
medidas  mais  drásticas  contidas  na  LRF,  vê-se  que  a  suspensão  dos 
efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do 
Estado  do  Espírito  Santo  não  representa  uma  afronta  ao  direito 
adquirido, a nova norma apenas elasteceu o prazo para o momento em 
que ocorrer o reequilíbrio da gestão fiscal, visando cumprir os deveres de 
prudência fiscal, sem suprimir o direito à promoção.

Além  do  mais,  não  vislumbro  violação  ao  princípio  da 
irredutibilidade  salarial.  No  que  toca  ao  tema,  a  Constituição  Federal 
prevê expressamente o seguinte no art. 37, XV: “o subsídio e os vencimentos  
dos  ocupantes  de  cargos  e  empregos  públicos  são  irredutíveis,  ressalvado  o  
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disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e  
153, § 2º, I”.

Vê-se,  portanto,  ressalvadas  as  hipóteses  constitucionais,  que  os 
detentores de cargo e emprego público não podem ter seus subsídios ou 
vencimentos  reduzidos,  uma  vez  que  a  irredutibilidade  representa 
“garantia  constitucional  que  é  modalidade  qualificada  da  proteção  ao  direito  
adquirido, na medida em que a sua incidência pressupõe a licitude da aquisição  
do direito a determinada remuneração”. (RE 298.695, Rel. Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 24/10/2003).

Na hipótese dos autos, verifica-se que não houve uma redução do 
valor  das  promoções  previstos  para  os  servidores  do  poder  Judiciário 
capixaba, uma vez que apenas prorrogou-se o prazo para as promoções 
estabelecidas na Lei 7.854/4 e na LC 790/2014, visando o equilíbrio fiscal.

Assim, ao prever a suspensão dos efeitos financeiros das promoções 
dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo para quando ocorrer 
o  reequilíbrio  da  gestão  fiscal  daquele  poder,  a  lei  impugnada  não 
suprime os valores da promoção que serão agregados ao vencimento dos 
servidores,  de  forma  que  não  se  cogita  violação  ao  princípio  da 
irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

Esse foi, inclusive, o entendimento trazido por mim no julgamento 
da ADI 6196 (Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2020) em que a norma estadual 
do Mato Grosso alterou o calendário de integralização de piso salarial dos 
servidores  públicos  da  educação  básica,  ocorrendo  a  prorrogação  de 
reajuste  como  medida  de  austeridade  adota  para  equilibrar  contas 
públicas.  Na  oportunidade,  enfatizei  a  inteligência  trazida  pela 
jurisprudência desta CORTE no sentido de que o direito adquirido não 
pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração 
de  servidor  público,  desde  que  preservada  a  irredutibilidade  salarial 
(ADI  4461,  Rel.  Min.  ROBERTO  BARROSO,  Tribunal  Pleno,  DJe  de 
4/12/2019; RE 1.114.554 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 
DJe  de  7/2/2020;  ADI  4.461,  Rel.  Min.  ROBERTO BARROSO,  Tribunal 
Pleno, DJe de 4/12/2019).

Como bem pontuado pelo Advogado-Geral da União (peça 32):
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Como  se  vê,  em  nenhuma  das  situações  descritas,  os 
aumentos  remuneratórios  previstos  já  haviam  sido 
incorporados  aos  vencimentos  dos  servidores  do  Poder 
Judiciário do Estado do Espírito Santo, tratando-se, portanto, de 
mera expectativa de direito, e não de direito adquirido.

Ressalte-se,  a  propósito,  que  a  jurisprudência  desse 
Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da inexistência 
de direito adquirido a dado regime legal de cálculo ou reajuste 
de vencimentos ou vantagens funcionais.  Isso significa que o 
servidor público não pode se opor, a título de direito adquirido, 
à alteração da forma pela qual será concedido eventual reajuste 
remuneratório, de modo que, em semelhante situação, a única 
garantia  que  pode  suscitar  é  a  da  irredutibilidade 
remuneratória em relação ao seu montante integral, o qual deve 
ser preservado.

Na verdade, a medida implementada pela legislação em questão tem 
fundamento constitucional, na medida de equacionamento do quadro de 
desequilíbrio fiscal, no âmbito do Estado do Espírito Santo.

Conforme me manifestei em vários julgamentos nesta CORTE, em 
especial  no  precedente  firmado  na  ADI  2238,  em  que  apreciada  a 
constitucionalidade de vários dispositivos da LRF, e na ADPF 584, que 
tratou de legislação municipal que implementou medidas de controle de 
despesas com pessoal, entendo que as despesas com pessoal constituem 
uma  delicada  modalidade  de  gasto  público,  das  quais  cuidou  a 
Constituição  com  a  previsão  de  ferramentas  de  ordenação  e  controle 
gerencial  e  jurídico-administrativo:  exigência  de  concurso  público 
previamente à contratação (art. 37, II); vedação à acumulação remunerada 
de cargos (art. 37, XVI); vedação à vinculação de remunerações (art. 37, 
XII);  e  estipulação  de  tetos  de  retribuição  (art.  37,  X).  E,  no  plano 
financeiro,  foi  exigida  a  fixação,  em  lei  complementar,  de  limite  de 
despesas  com  pessoal  ativo  e  inativo  dos  três  níveis  de  governo, 
ministrando, em seu ADCT (art. 38), uma regra de transição que fixava o 
teto para esses gastos em 65% (sessenta e cinco por cento) do valor das 
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receitas correntes enquanto não aprovada a respectiva lei complementar.
Em  complementação  a  essas  medidas,  foram  aprimorados  os 

mecanismos  de  limitação  das  despesas,  tornando-os  segmentados  por 
poder/órgão autônomo, e não mais por nível de governo, como acontecia 
na legislação anterior (LCs 82/1995 e 96/1999), pois, como bem esclarecido 
pelo Min. NELSON JOBIM, no julgamento da liminar na ADI 2238 (Rel. 
Min.  ILMAR GALVÃO,  Tribunal  Pleno,  DJe  de  11/9/2008),  os  limites 
anteriores não se mostraram efetivos. 

A LRF é parte de um esforço de harmonização fiscal idealizado pelo 
governo  central,  instituindo  um  inovador  modelo  regulatório  das 
finanças  públicas,  baseado  em  medidas  gerais  de  transparência,  de 
programação  orçamentária,  de  controle  e  de  acompanhamento  da 
execução  de  despesas  e  de  avaliação  de  resultados,  destinadas,  entre 
outras coisas, a incrementar a prudência na gestão fiscal e a sincronizar as 
decisões  tomadas  pelos  Estados  e  pelos  Municípios  com  os  objetivos 
macroeconômicos estabelecidos nacionalmente.

A  norma  observa  a  exigência  do  binômio  AUTONOMIA 
FINANCEIRA e RESPONSABILIDADE FISCAL.  Conforme destaquei no 
julgamento da Medida Cautelar na ADI 6129, a LRF é uma lei nacional e 
seus critérios e instrumentos de gestão fiscal devem ser observados em 
todos  os  níveis  federativos.  A  definição  de  um  teto  de  gastos 
particularizado segundo os respectivos poderes ou órgãos afetados não 
representou uma intromissão nos centros  de autonomia financeira  dos 
entes subnacionais, tampouco em relação aos Poderes de Estado e órgãos 
autônomos,  mas  sim  consagrou  o  necessário  equacionamento  das 
exigências constitucionais estabelecidas nos artigos 167, X e 169, da CF, e 
no artigo 38 do ADCT.

Como já reiteradamente reconhecido pela Jurisprudência da CORTE, 
a  fórmula  de  limitação  de  despesas  com  pessoal  positivada  na  LRF 
demonstrou-se  constitucional  e  plenamente  justificável  em  termos 
políticos e jurídicos, com metas factíveis e razoáveis, buscando tornar o 
ambiente  federativo  brasileiro  mais  saudável  do  ponto  de  vista  fiscal, 
superando  as  falhas  anteriores.  Para  acentuar  a  imperiosidade  de 
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observância  dos  tetos  estipulados,  os  arts.  21  a  23  da  LRF  ainda 
estabeleceram sanções aos inadimplentes, que vão desde a nulidade dos 
atos de extrapolação dos limites de despesa até a vedação do recebimento 
de  transferências  voluntárias  e  de  realização  de  operações  de  créditos 
enquanto subsistente o excesso.

As medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a 
impedir  novos  dispêndios,  admite   o  congelamento  do  nível  atual  de 
remuneração  de  servidores,  garantida  a  irredutibilidade  nominal  do 
patamar remuneratório efetivamente recebido. 

Assim, a norma impugnada nesta Ação Direta está adequadamente 
inserida no arcabouço constitucional e legal que preconiza a adoção de 
medidas indispensáveis para a recuperação da saúde fiscal do Ente.

Com base nisso,  também deve ser  afastada qualquer  alegação  de 
violação  ao  princípio  da  razoabilidade,  visto  que  o  quadro  de 
deterioração fiscal do Estado do Espírito Santo efetivamente reclama esse 
nível de resposta. A norma em comento não surge de forma arbitrária ou 
abusiva,  mas  traz  consigo  um  propósito,  qual  seja,  a  resposta  aos 
desequilíbrios  fiscais  do  estado  capixaba,  evitando  inclusive  medidas 
mais drásticas trazidas pela LRF.

Assim, por todo o exposto, DIVIRJO do Ministro Relator para julgar 
improcedente o pedido formulado pela parte Autora.

É o voto.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.606
PROCED. : ESPÍRITO SANTO
RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ROBERTO BARROSO
REQTE.(S) : CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB
ADV.(A/S) : MÔNICA PERIN ROCHA E MOURA (8647/ES, 8647/ES)
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTDO.(A/S) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  O  Tribunal,  por  maioria,  conheceu  parcialmente  da 
ação direta e, nessa parte, julgou improcedente o pedido, vencidos 
os  Ministros  Ricardo  Lewandowski  (Relator),  Cármen  Lúcia,  Rosa 
Weber, Edson Fachin e Dias Toffoli, que conheciam parcialmente da 
ação e julgavam procedente o pedido. Redigirá o acórdão o Ministro 
Roberto  Barroso.  Plenário,  Sessão  Virtual  de  11.2.2022  a 
18.2.2022.

Composição:  Ministros  Luiz  Fux  (Presidente),  Gilmar  Mendes, 
Ricardo  Lewandowski,  Cármen  Lúcia,  Dias  Toffoli,  Rosa  Weber, 
Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques 
e André Mendonça.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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