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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar o descumprimento 

constitucional na aplicação da promoção na Carreira Policial Federal. Foram estudados os 

aspectos conceituais e jurídicos do instituto da promoção, e como se dá sua aplicação em 

outras carreiras públicas. Deu-se enfoque ao estudo da polícia federal após a promulgação da 

Constituição de 1988 e como se verificou no tempo o manejo da promoção na formatação da 

carreira policial.Outras carreiras foram analisadas, como a Magistratura do Distrito Federal, o 

Ministério Público da União e Carreira Policial Rodoviária Federal.As formas de acesso a 

cargo público são nomeadas pela doutrina como provimento originário e provimento 

derivado. O provimento originário é o primeiro acesso a cargo público, que se dá por 

concurso. Já o provimento derivado tem como requisito o ingresso anterior em cargo público. 

As formas de provimento em cargo público, em âmbito federal, estão esculpidas no artigo 8º 

do estatuto do servidor público, a Lei nº 8.112/90, dentre elas a promoção como forma de 

provimento derivado. Concluiu-se que a aplicação da promoção na polícia federal é um 

requisito para a carreira e que a sua inobservância implica em descumprimento da 

Constituição Federal. 
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PALAVRAS-CHAVE: Polícia federal, promoção, carreira, público, inconstitucionalidade. 

 

ABSTRACT: This study aims to analyze the constitutional non-compliance in the 

implementation of promotion in the Federal Police career. There are studies on the conceptual 

and legal aspects of the mentioned promotion, and how is its application in other public 

careers. The research focused on the federal police after the promulgation of the National 

Constitution in 1988 and as seen in the time management promotion in the formatting of 

police career. Other careers were analyzed, as Judges of the Federal District, the Public 

Prosecution and Highway Federal Police Career. The ways to access a public position are 

nominated by the doctrine as providing original and derivative. The original providing is the 

first access to a public position, that occurs by public contest. However, the derivative 

providing has as a requirement the previous entry in a public position. The forms of provision 

in public position, in a federal level, are determined in Article 8 of the Statute of public 

servants, Law n.  8.112/90, among them the promotion as a way of derivative provision. It is 

concluded that the application of the promotion in the federal police is a requirement for the 

career and that its failure implies non-compliance of the Federal Constitution. 
 

KEYWORDS: federal police, promotion, career, public, unconstitutional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo trata do descumprimento constitucional na promoção das carreiras 

públicas, enquanto provimento derivado vertical. A promoção é uma forma de provimento 

derivado mantida no artigo 8º da Lei nº 8.112/1990, em cumprimento ao artigo 39 da 

Constituição Federal de 1988.As formas de  provimento de cargo público são provimento 

originário e provimento derivado, sendo que o último se subdivide em horizontal e vertical. 

Este trabalho estuda o impacto da ausência do uso da promoção na Carreira Policial Federal, 

quando a promoção é uma exigência constitucional para cargos de carreira. O tema se 

encontra no escopo do Direito Administrativo brasileiro, sendo que parte da discussão passa 

pelo campo do Direito Constitucional.  

O tema abrange o estudo da promoção, o entendimento da doutrina e da jurisprudência 

a seu respeito. Inclui os parâmetros constitucional e infraconstitucional, que dão o 

fundamento da permanência da promoção no ordenamento jurídico nacional, bem como o 

estudo da aplicação da promoção em carreiras públicas. Por fim, analisa-se o fato de a 
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Carreira Policial Federal ter sido criada pela Constituição Federal, mas sem mecanismo que 

viabilize essa carreira, dada a ausência de uma lei orgânica que trate a exigência da aplicação 

da promoção. 

São também objetivos específicos deste trabalho:compreender o contexto que envolve 

a promoção dentro do Direito Administrativo brasileiro; conhecer o entendimento desse 

instituto pela doutrina, pela jurisprudência, pela lei e pela Constituição Federal; estudar a 

presença dessa forma de provimento em carreiras públicas e analisar a ausência da promoção 

na Carreira Policial Federal. 

Observa-se que doutrinadores como Celso Antônio Bandeira de Mello
4
, Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro
5
 e Marçal Justen Filho

6
, sustentam que a promoção é forma de provimento 

derivado vertical, pelo qual o servidor público muda de um cargo para outro de maior 

hierarquia, denominando esse movimento de escalonamento na carreira. No entanto, há outros 

doutrinadores como os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
7
 que sustentam ser a 

promoção a mudança de nível dentro do mesmo cargo público. Assim, interpretam a 

promoção como a mudança de uma classe a outra. 

O fato é que essas duas formas se manifestam no direito brasileiro. De um lado, a Lei 

nº 11.697, de 13 de junho de 2008, que trata da carreira da Magistratura no Distrito Federal e 

dos Territórios. Essa Lei Orgânica prevê a promoção como forma de provimento em cargo em 

nível hierarquicamente superior. O provimento do cargo de Desembargador, por exemplo, 

dar-se-á, segundo aquela lei, pela promoção do cargo de Juiz de Direito. Da mesma forma é a 

Lei Complementar 75/1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do 

Ministério Público da União.  O capítulo que trata da carreira traz a Seção V – Das 

Promoções, na qual são estabelecidos os requisitos da promoção na carreira. 

Por outro lado, o Decreto nº 7.014, de 23 de novembro de 2009, que disciplina os 

requisitos e condições de promoção na Carreira Policial Federal, não aplica a promoção na 

                                                 
4
 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 306. 

5 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MOTTA, Fabrício; FERRAZ, Luciano de Araújo. Servidores públicos na 

Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2011, p. 61. 

6 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2013, p. 952. 

7 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito administrativo descomplicado. 20 ed. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2012, p. 365. 
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carreira com o mesmo entendimento dado no artigo 8º da Lei nº 8.112/1990. O Decreto regula 

o disposto nos §§ 1º e 2º da Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, e, ao invés de disciplinar o 

provimento em cargo público, diz que promoção consiste na mudança de classe. Embora o 

comando da Constituição Federal vigente, no § 1º do artigo 144, seja estruturar aquele órgão 

em carreira, o seu funcionamento se dá na forma de cargos isolados. 

Este artigo está organizado em três partes. Na primeira, será abordada a promoção 

enquanto provimento derivado vertical, o conceito cunhado na doutrina e jurisprudência, e 

ainda, o resultado da Ação Direta de Inconstitucionalidade 231-7/RJ, que trata do tema.Na 

segunda, será visto a formação de carreiras públicas frente ao uso da promoção: Magistratura 

do Distrito Federal e dos Territórios, Ministério Público da União, Magistério Federal e 

Carreira Policial Rodoviária Federal.Por último, será analisada a ausência do emprego da 

promoção na Carreira Policial Federal e as mudanças legislativas que permearam o tema. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica por meio do estudo da 

Constituição Federal no tocante ao assunto, das leis que tratam o tema, da doutrina e da 

jurisprudência. A pesquisa foi enriquecida com o exame dos registros dos Anais da 

Assembleia Nacional Constituinte que ensejou o atual ordenamento constitucional e com o 

estudo do Projeto de Lei nº 6.493/2009, que dispõe sobre a criação de Lei Orgânica para a 

Carreira Policial Federal, bem como as discussões que se desencadearam em decorrência 

desse Projeto de Lei. 

1 A PROMOÇÃO ENQUANTO PROVIMENTO DERIVADO 

VERTICAL 

 

1.1 Conceito 

 

O conceito de promoção é, preliminarmente, oriundo da Constituição Federal, a teor 

do § 2º do artigo 39 da Carta Política em vigor. A redação do texto do referido parágrafo foi 

dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, na forma seguinte: 
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Art. 39 [...] 

 

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de 

governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 

constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a 

promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios 

ou contratos entre os entes federados. 
8
 

 

Segundo o texto constitucional, promoção é empregada na carreira e exige requisitos, 

dando a entender que se trata de uma evolução nas carreiras da Administração Pública. O 

próprio texto cria um requisito, qual seja a formação em escola de governo, cujo objetivo é o 

aperfeiçoamento dos servidores públicos. 

A Lei nº 8.112/1990, Estatuto do Servidor Público Federal, entrou em vigor dois anos 

após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Nesta Lei, o conceito de promoção foi 

mais claramente definido, pois ela foi colocada dentre as formas de provimento de cargo 

público. Assim, entende-se por promoção a forma de provimento de cargo público. 

É pacífico que a Constituição Federal vigente estabeleceu que o ingresso no cargo 

público só ocorre com prévia aprovação em concurso público, tratando-se este de provimento 

originário, pois inaugura o vínculo do provido com a Administração Pública. Nesse caso, fica 

claro que a promoção não se trata de provimento originário, posto que a Constituição Federal 

se refere ao aperfeiçoamento do servidor, logo, a condição de servidor é previamente exigida. 

O artigo 8º da Lei nº 8.112/1990 lista o rol das formas de provimento, dentre as quais 

tem-se a promoção. É a doutrina quem se encarrega de emprestar a alcunha de originário ou 

derivado. A divisão clássica das formas de provimento é: provimento autônomo ou originário 

e provimento derivado.É unânime na doutrina classificar a promoção como forma de 

provimento derivado, à luz do disposto no Estatuto do Servidor Público Federal a respeito 

das formas de provimento esculpidas no artigo 8º,sendo provimento o ato em que há 

investidura no cargo, emprego ou função.  

 

                                                 
8
 BRASIL. CONSTITUIÇÃO (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 

em: 28 set. 2013. 



Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e 
Financeiros - Ano V – Número 13 – JAN/MAR   

ISSN: 2178-2008 – Brasília-DF                                         
Márcio Ponciano da Silva &                                     

Dulce Teresinha Barros Mendes de Morais 

2014 

 

[52] 

 

1.1.1 Doutrina 

 

A professora Maria Sylvia Z. Di Pietro tem sido uma das doutrinadoras que mais tem 

escrito a respeito do instituto da promoção. Em obra específica sobre servidor público nos 

moldes da Constituição em vigor, ela aborda explicitamente sua definição para o instituto: 

 

Promoção (ou acesso, no Estatuto Paulista) é forma de provimento 

pela qual o servidor passa para cargo de maior grau de 

responsabilidade e maior complexidade de atribuições, dentro da 

carreira a que pertence. Constitui uma forma de ascender na carreira. 

Distingue-se da transposição porque, nesta, o servidor passa para 

cargo de conteúdo ocupacional diverso, ou seja, para cargo que não 

tem a mesma natureza de trabalho. (grifo do autor)
9
 

 

Noutra obra,Maria Sylvia Z. Di Pietro apresenta opinião semelhante. Acrescenta 

apenas que a promoção se distingue da transposição, pois nesta o servidor passa para cargo 

de carreira diversa a que pertencia, portanto de conteúdo ocupacional diverso
10

. 

Há formas constitucionais de a Administração Pública efetuar reestruturação de cargos 

de carreira. Nesse sentido discorre Maria Sylvia Z. Di Pietro: 

 

Não há vício de inconstitucionalidade quando os cargos existentes são 

adaptados à nova forma de organização da carreira, desde que não 

existam grandes alterações das atribuições e que seja mantida a 

mesma exigência de escolaridade para ingresso no nível inicial. Se 

essa adaptação não fosse possível, a Administração Pública ficaria 

impedida de fazer qualquer reestruturação de carreiras ou 

reclassificação de cargos.
11

 

 

A diferença de terminologia entre o Estatuto Federal e o Estatuto Estadual pode causar 

certa confusão, pois tem conceito diverso. Enquanto na esfera federal se trata de provimento 

vertical, na esfera estadual é provimento horizontal, Talvez seja esta a razão de definições 

                                                 
9
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MOTTA, Fabrício; FERRAZ, Luciano de Araújo. Servidores públicos na 

Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2011, p. 61. 
10

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 604-605. 
11

 DI PIETRO, op. cit., p. 65. 
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divergentes na doutrina. É certo que promoção no Estatuto Federal não é o mesmo que 

promoção no Estatuto Estadual. 

No Estatuto Estadual, acesso equivale à promoção do Estatuto Federal (acesso = 

promoção). A didática de Maria Sylvia Z. Di Pietro não deixa dúvidas sobre a promoção no 

âmbito estadual: 

 

Quanto à promoção, tal como definida o Estatuto paulista, não 

constitui modalidade de provimento; corresponde à passagem do 

funcionário ou servidor de um grau a outro da mesma referência. 

Sem mudar o cargo e a referência, o servidor passa para outro grau, 

razão pela qual se diz que a promoção se dá no plano horizontal, 

enquanto o acesso se dá no plano vertical. (grifo do autor)
12

 

 

Maria Sylvia Z. Di Pietro aborda essa diferença terminológica, utilizando-se do 

Estatuto Paulista para demonstrar que o conceito empregado ao termo promoção pela 

Administração Federal se diferencia do sentido Estadual. Nessa mesma abordagem chama 

atenção para o fato dos órgãos da Magistratura, Ministério Público e Procuradoria Geral do 

Estado usar o sentido da esfera federal: 

 

Quanto à promoção e ao acesso, existe diferença de terminologia 

entre a esfera federal e a estadual, pois o que a Lei nº 8.112/90 chama 

de promoção equivale ao acesso, no Estatuto estadual. Neste existe, 

além do acesso, também a promoção, mas esta não constitui forma de 

provimento. Além disso, as Leis Orgânicas da Magistratura, do 

Ministério Público e da Procuradoria Geral do Estado, no Estado de 

São Paulo, falam em promoção no mesmo sentido que a Lei Federal 

citada, e que é também o sentido em que aparece em dispositivos na 

Constituição. (grifo do autor)
13

 

 

Anotação semelhante faz Aloísio Zimmer Júnior, ao apontar que o rol do artigo 8º da 

Lei nº 8.112/90, bem como a lista do artigo 33, a respeito das formas de vacância, esgotam 

todas as possibilidades de formas de provimento em cargo público, amparado no 

entendimento da ADIn 231-7/RJ do Supremo Tribunal Federal. Também registra o 

                                                 
12

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MOTTA, Fabrício; FERRAZ, Luciano de Araújo. Servidores públicos na 

Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2011, p. 62. 
13

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 604. 
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entendimento da Súmula 685 do STF, que nega forma de provimento a servidor, sem prévia 

aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual foi investido 

anteriormente
14

.Completa seu registro, trazendo transcrito em nota de rodapé teor de 

fragmento daquela ADIn(ADIn231-7/RJ), na parte que reputa por banidas a ascensão e a 

transferência, conceituado-as como formas de ingresso em carreira diversa da qual o servidor 

ingressou. O texto daquele julgado completa que só é possível ascender na mesma carreira e a 

forma que se aplica ao caso é forma da promoção. 

Nessa mesma direção caminha Marçal Justen Filho, ao definir promoção como forma 

de provimento derivado vertical. Na opinião do autor, a promoção está relacionada à 

hierarquia entre os cargos na carreira, imediatamente ligados. Assim discorre o doutrinador: 

 

14.11.6.3.2 – Promoção: a promoção é o provimento do sujeito em 

um cargo de hierarquia superior na carreira, relativamente àquele 

que ele detinha. Alude-se a promoção, portanto, a propósito de cargos 

organizados em carreira. Poderá fazer-se por tempo de serviço ou por 

merecimento, e sua disciplina deverá constar de lei. (grifo do autor)
15

 

 

Lucas Rocha Furtado permite uma clara compreensão da promoção. Com simplicidade 

e tomando como exemplo a carreira do Ministério Público, da qual faz parte, comenta: 

 

A promoção constitui a primeira hipótese de provimento derivado, 

hipótese diretamente vinculada à existência de cargos organizados em 

carreira. Caracterizam-se as carreiras pela existência de um cargo 

inicial, provido por meio de nomeação, e de cargos mais elevados, 

preenchidos por meio de promoção. Ou seja, após aprovado em 

concurso público, o servidor é nomeado para o cargo inicial da 

carreira. Observados os critérios definidos em lei, o servidor poderá 

ser promovido para os demais cargos da carreira. 

Tomemos o exemplo do Ministério Público. Nesta carreira, o 

provimento originário dá-se mediante nomeação para o cargo de 

promotor de justiça adjunto. Investido neste cargo, o titular poderá ser 

                                                 
14

 ZIMMER JÚNIOR, Aloisio. Servidor público federal: Lei 8.112/1990: comentada artigo por artigo. Rio 

de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009, p.47. 
15

 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 952. 



Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e 
Financeiros - Ano V – Número 13 – JAN/MAR   

ISSN: 2178-2008 – Brasília-DF                                         
Márcio Ponciano da Silva &                                     

Dulce Teresinha Barros Mendes de Morais 

2014 

 

[55] 

 

promovido ao cargo de promotor de justiça e, posteriormente, ao de 

procurador de justiça.
16

 

 

Francisco Salles A. Mafra Filho reúne um conceito geral a respeito da promoção. 

Conforme seu timbre, promoção “é a ascensão do servidor na escala hierárquica, é a obtenção 

de cargos que representem, como já se sabe, maiores responsabilidade e maior 

remuneração”
17

. 

João Trindade Cavalcante Filho também discorre sobre a promoção. Ele define como 

“movimento do servidor dentro da carreira,[...] passando de um cargo inferior para um cargo 

superior, geralmente com incremento de responsabilidades e remuneração”
18

. 

 

1.1.2 Jurisprudência 

 

1.1.2.1 Ação Direta de Inconstitucionalidade 231-7/RJ 

 

Com a promulgação da Constituição Federal vigente, estabelecendo nova ordem 

constitucional no País, servidores públicos e carreiras públicas tiveram que se adequar ao 

novo cenário legislativo. Em razão das mudanças trazidas pelo novo texto constitucional, 

servidores de diversos órgãos públicos, tanto na esfera federal como na estadual, buscaram a 

proteção constitucional para seus cargos ou carreiras. 

O resultado dessa corrida produziu esforço concentrado do Supremo Tribunal Federal, 

no sentido de dar resposta unificada e de modo a preservar a segurança jurídica da Carta 

Magna. Dentre as diversas manifestações da Suprema Corte em resposta a essa expectativa, a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 231-7(ADIn 231-7/RJ) traz um extenso conteúdo a 

respeito da matéria, citada em diversos julgamentos futuros semelhantes pela riqueza do seu 

detalhe. 

                                                 
16

 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 3. ed. rev. ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 

2012, p. 809-810. 
17

MAFRA FILHO, Francisco de Salles Almeida. O servidor público e a reforma administrativa. Rio de 

Janeiro: Forense, 2008, p. 64. 
18

 CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Servidor público: lei nº 8.112/1990. 2. ed. Salvador: JusPodium, 

2010, p. 25. 
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A lide em questão tratava de iniciativa do Governador do Estado do Rio de Janeiro, 

objetivando a declaração da inconstitucionalidade dos artigos 77 e 80 da Constituição 

Estadual daquela unidade Federativa. Os dispositivos atacados permitiam: a) que servidores 

públicos no exercício de suas atribuições em qualquer órgão da administração direta do 

Estado, com comprovado desempenho de atribuições de encarregado de garagem e motorista, 

poderiam optar pelo ingresso na classe de motorista policial do quadro permanente da polícia 

civil daquele Estado (artigo 77); b) que Detetives-Inspetores e Escrivães de Polícia, Bacharéis 

em Direito, com mais de 10 anos de efetivo serviço, tivessem o aproveitamento na classe 

inicial do cargo de Delegado de Polícia, apesar de a Constituição estadual criar a carreira de 

Delegado de Polícia como carreira única da polícia civil (art. 185, § 1º). 

O fundamento da inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados está no inciso II 

do artigo 37 da Carta Federal, pois esse admite ingresso por concurso público, porquanto se 

tratava de cargo novo.Em sentido contrário, a Assembleia Legislativa arguiu que o primeiro 

dispositivo se tratava de transferência e o outro de aproveitamento, passando a justificar: 

 

O dispositivo impugnado não previu forma de provimento sem 

concurso público, sendo “elementar, em Direito Administrativo”, que, 

além dos provimentos de cargos mediante primeira investidura, 

existem os provimentos derivados, dentre os quais, o acesso.
19

 

 

Um foco da celeuma se concentrou no vício de iniciativa, posto que o Poder Executivo 

estadual arguiu violação da sua competência pela Assembleia Legislativa. A outra 

controvérsia tratou da exigência de concurso público para preenchimento dos cargos. 

Estabelecidos os pontos da discórdia, iniciou-se uma verdadeira lição de direito 

administrativo para colocar cada conceito, tão nebuloso naquele momento, no seu devido 

lugar. Vale lembrar que a ADIn 231-7/RJ foi julgada em 1992, apenas 4 anos distante da 

Constituição Federal em vigor. 

O relator Ministro Moreira Alves, logo que se manifesta a respeito do provimento 

derivado, argui que a intenção do legislador constituinte, ao estabelecer a investidura por meio 

                                                 
19

 ADIN 231-7 RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 13-11-92. 
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de concurso público, foi de impedir práticas abusivas. Ele mesmo esclarece que são práticas 

abusivas as vias de provimentos derivados ascensão e a transferência, conforme comenta: 

 

Estão, pois, banidas das formas de investidura admitidas pela 

Constituição a ascensão e a transferência, que são formas de 

ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público 

ingressou por concurso, e que não são, por isso mesmo, ínsitas ao 

sistema de provimento em carreira, ao contrário do que sucede com 

a promoção, sem a qual obviamente não haverá carreira, mas, sim, 

uma sucessão ascendente de cargos isolados. (grifo acrescido)
20

 

 

Quanto à classificação de cargos públicos, o relator discorre entre as diferenças de 

cargo efetivo isolado, cargo efetivo de carreira e cargo em comissão. Para o último não há que 

se falar em concurso público, são de livre nomeação e exoneração. Para os demais, explica: 

 

O critério do mérito aferível por concurso público de provas ou de 

provas e títulos é [...] indispensável para cargo ou emprego público 

isolado ou em carreira. Para o isolado, em qualquer hipótese; para o 

em carreira, para o ingresso nela, que só se fará na classe inicial e 

pelo concurso público de provas ou de provas e títulos, não o sendo, 

porém, para os cargos subsequentes que nela se escalonam até o final 

dela, pois, para estes, a investidura se fará pela forma de provimento 

que é promoção. (grifo acrescido)
21

 

 

Como se verifica, quando se trata de carreira pública, o concurso público é exigível 

apenas para o ingresso na carreira, sendo os demais cargos subsequentes escalonados pelos 

ocupantes dos cargos anteriores, até o final da carreira. A investidura para os cargos 

subsequentes é feita pelo provimento derivado denominado de promoção. 

Nesse momento, o relator Senhor Ministro Moreira Alves traz luz às formas de 

provimento derivado, distinguindo as formas constitucionais das inconstitucionais. Ainda 

acrescenta: “Promoção – e é esse o seu conceito jurídico que foi adotado pela Constituição 

                                                 
20

ADIN 231-7 RJ, op. cit. 
21

 ADIN 231-7 RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 13-11-92. 
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toda vez que a ele se refere, explicitando-o – é provimento derivado dentro da mesma 

carreira”
22

. 

Em sua análise, o Ministro relator esclarece que a Constituição Federal não bitola à 

necessidade de concurso para qualquer cargo, pois ela admite a existência de carreiras 

públicas. Acerca disso, comenta: 

 

Mas, para que não se pretenda levar ao extremo a necessidade de 

concurso para qualquer cargo ou emprego público em qualquer 

circunstância, a própria Constituição abre exceções a formas de 

provimento derivado que expressamente admite [...]E não é só. Para 

que não se pretenda que é incompatível com a exigência de concurso 

público para a investidura em cargo ou emprego público a promoção 

(provimento também derivado),pois esta pressupõe uma carreira 

que é formada por uma série de cargos iniciais iguais, escalonando-se 

em séries de cargos intermediários ascendentes até alcançar-se a série 

de cargos finais que é o último elo dessa cadeia ascendente [...]. (grifo 

acrescido) 
23

 

 

Ainda em seu voto, o Ministro relator afasta a possibilidade de “concurso interno”, o 

que chama de possibilidade de privilegiar alguns. Na ocasião, em paralelo corria os autos da 

ADIn 245, também do Estado do Rio de Janeiro, onde estava sendo examinada a 

inconstitucionalidade de dispositivo que permitia que 50% das vagas da carreira de Delegado 

de Polícia fossem disputadas em concurso interno. Sobre esse tema, o Ministro Marco Aurélio 

não viu contrariado princípio básico da Carta Federal.Esclarece dizendo que há carreira única 

na Polícia Civil, da qual o cargo de Delegado de Polícia faz parte e que a unidade da Federal 

tem autonomia que abrange a criação de carreiras e planos de cargos. Contudo, foi voto 

vencido. 

O Ministro Sepúlveda Pertence, ao declarar seu voto, ratificou o posicionamento do 

Relator quanto às diferenças entre as formas de provimento derivado. Isso porque o artigo 39 

da Carta Federal deixou clara a adoção da promoção como forma de provimento. Assim, 

concluiu: 

                                                 
22

ADIN 231-7 RJ, op. cit. 
23

 ADIN 231-7 RJ, op. cit. 
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6. É claro, data vênia, que com isso nem cabe cogitar que se tivesse 

pretendido exigir concurso público para as formas derivadas de 

provimento, dentro de cada carreira. Aí sim, a alusão à carreira do art. 

39 traz consigo necessariamente a admissão de provimentos derivados 

independentemente de concurso público. A promoção, sim, é ínsita à 

carreira. E a carreira é prevista na Constituição.
24

 

 

No voto proferido, o Ministro Octavio Gallotti trouxe certa flexibilização no emprego 

do provimento derivado pela promoção. Admitindo ser a promoção uma forma de provimento 

derivado possível na Constituição vigente, esclareceu: 

 

Uma carreira, no serviço público, pode ter cargos de atribuições 

diferentes, geralmente mais complexas, à medida que se aproximam 

as classes finais. Nada impede, também, que a partir de certa classe da 

carreira, seja exigido, do candidato à promoção, um nível mais alto de 

escolaridade [...]
25

 

 

Como consequência da discussão ampla sobre os provimentos de cargo público, esse 

julgado vem abalizando outras ações. E as ações posteriores, via de regra, ao adentrar o 

campo da discussão dos provimentos, adentram também no direito estampado na ADIn 231-

7/RJ. 

 

1.1.2.2 Súmula nº 685 do STF 

 

Cabe registrar que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 685, na qual 

esclarece a inconstitucionalidade das modalidades de provimento sem concurso público para 

cargo diverso da carreira da qual o servidor já tem vínculo. Vale transcrever em razão da sua 

clareza: 

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao 

servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público 

                                                 
24

 ADIN 231-7 RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 13-11-92. 
25

 ADIN 231-7 RJ, op. cit. 
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destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na 

qual anteriormente investido.
26

 

 

É notória a compatibilidade do sumulado com o julgado da ADIn 231-7/RJ, vez que a 

única forma de provimento derivado vertical admitida só é aplicável quando o cargo a ser 

provido pertence à carreira na qual anteriormente o servidor foi investido.Portanto, essa 

Súmula ratifica a constitucionalidade da forma de provimento pela promoção. 

 

1.2 Regramento Legal 

 

É no Estatuto dos Servidores Públicos Federais – Lei nº 8.112/1990 – que a promoção 

melhor destaca o seu significado. Arrolada como forma de provimento de cargo público no 

artigo 8º da referido Estatuto, a promoção ali permaneceu por força da Constituição Federal. 

Eis a íntegra desse dispositivo: 

 

 Art. 8º  São formas de provimento de cargo público: 

        I - nomeação; 

        II - promoção; 

        III - ascensão;(Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

        IV - transferência; (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

        V - readaptação; 

        VI - reversão; 

        VII - aproveitamento; 

        VIII - reintegração; 

        IX - recondução.
27

 

 

Definida como forma de provimento derivado, faltou ao texto um tratamento mais 

detalhado a respeito dos aspectos que lhe permitem aplicá-la. A despeito disso, Diogo de 

                                                 
26

 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Súmula nº 685 - 24/09/2003 - DJ de 9/10/2003, p. 5; DJ de 10/10/2003, 

p. 5; DJ de 13/10/2003, p. 5. 
27

 BRASIL. LEI Nº 8.112, de 11.12.1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, 

das autarquias e das fundações públicas federais. DOU de 19.04.1991. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm>. Acesso em: 23 set. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art18
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Figueiredo Moreira Neto faz importante anotação que a “promoção está elencada no Estatuto 

Federal (art. 8º, II), mas seu tratamento nele não se encontra, nem mesmo definido”
28

. 

As divergências de entendimento a respeito da promoção, desde a sua concepção até a 

sua aplicação, resume o desencontro legislativo de normas que carregam conteúdo 

diversificado quanto ao emprego do instituto da promoção, enquanto provimento derivado 

vertical. 

Podem-se encontrar leis que, assim como o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, 

não trazem uma definição para promoção, mas simplesmente aplicam às carreiras 

correspondentes. A Lei Complementar nº 75, que trata do estatuto do Ministério Público da 

União, é um desses casos. Nela não é possível encontrar uma definição explícita da promoção, 

mas o seu emprego na carreira do Ministério Público é claro, como no exemplo do artigo 288: 

 

Art. 288. Os membros do Ministério Público Federal, cuja promoção 

para o cargo final de carreira tenha acarretado a sua remoção para o 

Distrito Federal, poderão, no prazo de trinta dias da promulgação 

desta lei complementar, renunciar à referida promoção e retornar ao 

Estado de origem, ocupando o cargo de Procurador Regional da 

República.
29

 

 

Outro exemplo é o que ocorre com a Lei nº 11.697, de 13 de junho de 2008, que trata 

da organização judiciária do Distrito Federal. Ela também não define o referido provimento 

derivado, mas simplesmente faz sua aplicação: 

 

Art. 55.  O provimento de cargo de Desembargador far-se-á por 

promoção de Juiz de Direito do Distrito Federal, por antigüidade e 

merecimento alternadamente, reservado 1/5 (um quinto) de lugares, 

que será preenchido por membros do Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios e advogados em efetivo exercício da profissão.
30

 

                                                 
28

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral 

e parte especial. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 299. 
29

 BRASIL. LEI COMPLEMENTAR Nº 75, de 20.05.1993. Dispõe sobre a organização, as atribuições e o 

estatuto do Ministério Público da União. DOU de 21.05.1993. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm>. Acesso em:  27 set. 2013. 
30

 BRASIL. LEI Nº 11.697, de 13.06.2008. Dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos 

Territórios [...]. DOU de 16.06.2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2008/Lei/L11697.htm>. Acesso em:  27 set. 2013. 
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Algumas normas se arriscam em trazer uma definição e por vezes não conseguem 

êxito. É exemplo o Decreto nº 7.014, de 23 de novembro de 2009, ao trazer no artigo 2º, 

caput, a definição de promoção à Carreira Policial Federal:“Art. 2º A promoção consiste na 

mudança de classe em que esteja posicionado o servidor para a classe imediatamente 

superior”
31

. 

Essas normas mencionadas como exemplos serão objeto de discussão do próximo item 

deste trabalho. A citação delas neste tópico é apenas para elucidar as divergências encontradas 

quanto ao uso do instituto da promoção. 

A Lei nº 8.112/1990dá outros sinais a respeito da forma de provimento devido por 

promoção.O artigo 10 daquele Estatuto reúne o provimento originário ou autônomo e o 

provimento derivado vertical por promoção com o fim de demonstrar o modo de sua 

aplicação: 

 

Art. 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de 

provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de 

classificação e o prazo de sua validade. 

 

Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o 

desenvolvimento do servidor na carreira,mediante promoção, serão 

estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na 

Administração Pública Federal e seus regulamentos. (grifo 

acrescido)
32

 

 

Deve-se notar a presença das formas originária e derivada do provimento de cargo 

público. Ao falar de ingresso, a norma sinaliza o provimento originário, por meio de 

aprovação em concurso público, sem exceção para os cargos públicos. Ao passo que, ao falar 

em desenvolvimento, está falando de provimento derivado vertical, cabível a cargos de 

carreira, onde se exige o escalonamento de cargos superiores. 

                                                 
31

 BRASIL. DECRETO Nº 7.014, de 23.11.2009. Disciplina os requisitos e condições da promoção na Carreira 

Policial Federal [...]. DOU de 25.11.2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Decreto/D7014.htm>. Acesso em: 27 set. 2013. 
32

 BRASIL. LEI Nº 8.112, de 11.12.1090. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, 

das autarquias e das fundações públicas federais. DOU de 19.04.1991. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm>. Acesso em: 23 set. 2013. 
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Não obstante as normas com empregos do instituto da promoção sejam eivadas de 

vícios formais,a carência da Lei nº 8.112/1990vem sendo suprida pela jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, como já estudado neste trabalho. É preciso o uso de uma 

interpretação uníssona, utilizando-se para tanto a Constituição Federal, a Lei nº 8.112/1990 e 

a jurisprudência da Suprema Corte, para dar a correta aplicação do provimento derivado 

vertical pela promoção. 

2 ANÁLISE DA PROMOÇÃO EM CARREIRAS PÚBLICAS 

 

 

2.1 A promoção na carreira da Magistratura do Distrito Federal 

 

A Lei nº 11.697, de 13 de junho de 2008, dispõe sobre a organização judiciária do 

Distrito Federal e dos Territórios. Sobre os magistrados do Distrito Federal recaem as normas 

da Constituição Federal, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAM), da Lei 

11.697/2008 e subsidiariamente as normas do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 

da União. É o que se encontra no texto do caput do artigo 50 dessa Lei. 

O artigo 93 da Carta Federal é fundamento para a organização da magistratura. Assim, 

o teor da Lei nº 11.697é inspirado naquele artigo e seguintes, todos do Capítulo III – Do 

Poder Judiciário, da Carta Federal. Dessa forma, as semelhanças materiais são óbvias, como a 

encontrada entre o inciso I do artigo 93 da Constituição Cidadã e o caput do artigo 52 da Lei 

da Magistratura do Distrito Federal e dos Territórios. Como se observa: 

 

Art. 93. [...] 

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, 

mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da 

Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do 

bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e 

obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação. 

 

Art. 52.  O ingresso na Carreira da Magistratura dar-se-á nos cargos 

de Juiz de Direito Substituto do Distrito Federal ou de Juiz de 

Direito dos Territórios e dependerá de concurso de provas e títulos 
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realizado pelo Tribunal de Justiça, com a participação do Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do lugar em que se 

realizarem as provas, exigindo-se dos candidatos que satisfaçam os 

seguintes requisitos. (grifo acrescido)
33

 

 

A carreira da Magistratura é composta por três cargos de denominação similar. A 

descrição dos cargos está esculpida no artigo 47 da Lei nº 11.697/2008, conforme segue: 

 

Art. 47.  O Juiz de Direito Substituto designado para auxiliar Juiz de 

Direito terá competência para funcionar em quaisquer processos em 

curso na Vara e, nessa qualidade, perceberá vencimentos integrais, 

atribuídos ao Juiz de Direito do Distrito Federal, observados, para 

todos os efeitos, os percentuais das diferenças de vencimentos entre 

esses cargos e o de Desembargador, na forma da lei que fixa os 

respectivos valores de retribuição.(grifo acrescido) 
34

 

 

A regulamentação do provimento dos cargos na carreira da Magistratura do Distrito 

Federal e dos Territórios se inicia no artigo 52 da Lei de Organização Judiciária distrital. 

Como se verá, os cargos estão estruturados em carreira, ou seja, havendo concurso 

unicamente para o ingresso na carreira, os demais cargos são escalonados por meio do 

provimento da promoção. 

O artigo 52 da Lei nº 11.697, antes transcrito, combinado com o artigo 53, da referida 

Lei, diz que o ingresso na carreira da Magistratura dar-se-á por concurso e provas de títulos, 

no cargo inicial (segundo artigo 53, caput), que é o de Juiz de Direito Substituto do Distrito 

Federal e dos Territórios. Este cargo é o primeiro degrau da Carreira da Magistratura do 

Distrito Federal e dos Territórios e o ingresso (provimento originário) só ocorrerá nele, com 

aprovação em concurso público. 

O ingresso nessa carreira se dá pelo provimento autônomo ou originário que é a 

nomeação. Por óbvio, não há concurso público para os demais cargos, quais sejam o cargo de 

                                                 
33

 BRASIL. CONSTITUIÇÃO (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 

em: 28 set. 2013. 
34

 BRASIL. LEI Nº 11.697, de 13.06.2008. Dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos 

Territórios [...]. DOU de 16.06.2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2008/Lei/L11697.htm>. Acesso em:  27 set. 2013. 
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Juiz de Direito e o cargo de Desembargador, visto que os magistrados estão estruturados em 

carreira. 

Uma vez aprovado em concurso público, e nomeado como Juiz de Direito Substituto, 

o servidor terá dois cargos para escalonar. O art. 54 consigna que o preenchimento do cargo 

de Juiz de Direito, o segundo degrau,dar-se-á pela promoção do cargo de Juiz de Direito 

Substituto. Este artigo mistura dois temas: promoção e remoção. Assim, com a redação do § 

1ºessa mistura fica mais evidente, contudo, mais clara: 

 

Art. 54.  O preenchimento dos cargos de Juiz de Direito, à exceção da 

Circunscrição Judiciária de Brasília, far-se-á por promoção de Juízes 

de Direito Substitutos do Distrito Federal. 

 

§ 1o  Os cargos de Juiz de Direito da Circunscrição Judiciária de 

Brasília serão providos por remoção dos Juízes de Direito do Distrito 

Federal e dos Territórios, reservado aos últimos 0,1 (um décimo) das 

vagas, ou por promoção de Juiz Substituto, caso remanesça vaga não 

provida por remoção.
35

 

 

O artigo 54 tem duas importantes declarações, o acesso ao cargo de Juiz de Direito é 

provido por meio de promoção, por isso não há concurso para ele. No ato da promoção, 

ocorre a remoção. A remoção ocorre nas regiões administrativas do Distrito Federal e não 

diretamente em Brasília, razão pela qual o artigo registra “à exceção da Circunscrição 

Judiciária de Brasília“. Uma boa técnica estruturaria os dois temas em dispositivos legais 

independentes. 

A redação do artigo 55 estabelece que o provimento do cargo de Desembargador dar-

se-á pela promoção do cargo de Juiz de Direito. A previsão de um quinto dos lugares, por 

força do artigo 94 da Carta Federal, é uma reserva qualificada, composta com órgãos 

participantes definidos na própria norma. Não há concurso para o cargo de Desembargador, o 

seu provimento é feito pela promoção. 
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 BRASIL. LEI Nº 11.697, de 13.06.2008. Dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos 
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2010/2008/Lei/L11697.htm>. Acesso em:  27 set. 2013. 



Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e 
Financeiros - Ano V – Número 13 – JAN/MAR   

ISSN: 2178-2008 – Brasília-DF                                         
Márcio Ponciano da Silva &                                     

Dulce Teresinha Barros Mendes de Morais 

2014 

 

[66] 

 

Como se verifica, por estar estruturada em carreira, a magistratura do Distrito Federal 

e dos Territórios aplica o provimento derivado por promoção nos cargos existentes da 

carreira. O ingresso só ocorre no cargo inicial, conforme já visto. O acesso aos demais cargos 

são providos pela promoção. 

 

2.2 A promoção na carreira do Ministério Público da União 

 

A Lei Complementar nº 75, de maio de 1993, portanto um ano após o julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 231-7/RJ, dispõe sobre a organização, as atribuições 

e o estatuto do Ministério Público da União. Uma vez que a ADIn nº 231-7/RJ sedimentou 

importantes marcos quanto às formas de provimento de cargo público, tais como o real 

significado da promoção, a definitiva inconstitucionalidade da ascensão e da transferência e a 

diferença entre cargos de carreiras e cargos isolados, os órgãos estruturados em carreira 

passaram à adequação orgânica face à nova ordem constitucional. 

A referida Lei vem atender ao disposto no § 5º do artigo 128 da Constituição Federal. 

Esse dispositivo prevê a criação de Lei Complementar para a organização, as atribuições e o 

estatuto de cada Ministério Público. Conforme disposto no § 2º do artigo 127 da Carta 

Federal, é prevista autonomia funcional para o Ministério Público, dentre outras coisas,para 

propor os planos de carreira.O § 3º do artigo 129, também da Constituição Federal, com 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, determina a forma de ingresso na carreira 

do Ministério Público: 

 

§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante 

concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da 

Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do 

bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e 

observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. (grifo 

acrescido)
36
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De acordo com o artigo 44 e parágrafo único da LC nº 75/1993, a carreira do 

Ministério Público Federal é constituída por três cargos: Subprocurador-Geral da República, 

Procurador Regional da República e Procurador da República. Sendo este o cargo inicial da 

carreira e o cargo do último nível o de Subprocurador-Geral da República. Ao estabelecer um 

cargo de base e um cargo de último nível, a referida Lei dá organicidade de carreira, posto que 

estabeleceu o escalonamento necessário à carreira. 

O artigo 183 da LC nº 75/1993 estabelece que a provimento dos cargos nas classes 

iniciais será por nomeação.  A partir do artigo 199, seguindo até o artigo 202, ambos da 

mesma Lei, preceituam a respeito da promoção nas carreiras do Ministério Público, cada uma 

em seu próprio ramo. Assim como na carreira da Magistratura do Distrito Federal e dos 

Territórios, as carreiras do Ministério Público aplicam a promoção por antiguidade e 

merecimento. 

2.3 Carreira Policial Rodoviária Federal 

 

Assim como a polícia federal, a polícia rodoviária federal é um órgão que também 

exerce a segurança pública, igualmente ancorada no artigo 144 da Constituição Federal de 

1988. O pilar da Carreira Policial Rodoviária Federal está esculpido no § 2º desse artigo, que 

guarda particular similaridade com a Carreira Policial Federal. Vale a pena comparar: a) no § 

1º tem-se: “A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e 

mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:”; b) já no § 2º tem-se: “A 

polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e 

estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das 

rodovias federais”. 

Como se pode notar, a polícia rodoviária federal também foi estruturada em carreira. 

Contudo, diferente do que ocorre com a polícia federal, a polícia rodoviária federal tem um 

modelo, que apesar de sua simplicidade, está adequado à estruturação em carreira. Segundo 

entendimento da Suprema Corte, já visto neste trabalho, não é possível estruturar em carreira 

sem empregar a promoção, pois sem esta não existirá aquela. A Lei nº 9.654/1998 cria a 

Carreira Policial Rodoviária Federal e define atribuições e forma de ingresso: 
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Art. 2º-A. A partir de 1º de janeiro de 2013, a Carreira de que trata 

esta Lei, composta do cargo de Policial Rodoviário Federal, de nível 

superior, passa a ser estruturada nas seguintes classes: Terceira, 

Segunda, Primeira e Especial, na forma do Anexo I-A, observada a 

correlação disposta no Anexo II-A. 
37

 

 

O artigo 2º-A define a Carreira Policial Rodoviária Federal com apenas um cargo, o 

de Policial Rodoviário Federal. Esse cargo está organizado em quatro classes, quais sejam 

Especial, Primeira, Segunda e Terceira classes. Estas classes ganharam nova nomenclatura em 

razão da alteração da Lei nº 12.775/2012. As classes: agente, agente operacional, agente 

especial e inspetor foram alteradas para terceira classe, segunda classe, terceira classe e classe 

especial, respectivamente. 

A princípio, não se pode falar em carreira sem escalonamento de cargos, como já visto 

antes no voto do Ministro Moreira Alves, relator na ADIn 231-7/RJ: 

Para que não se pretenda que é incompatível com a exigência de 

concurso público para a investidura em cargo ou emprego público a 

promoção (provimento também derivado), pois esta pressupõe uma 

carreira que é formada por uma série de cargos iniciais iguais, 

escalonando-se em séries de cargos intermediários ascendentes até 

alcançar-se a série de cargos finais que é o último elo dessa cadeia 

ascendente [...]. (grifo acrescido) 
38

 

 

Com efeito, é importante observar que a Carreira Policial Rodoviária Federal foi 

criada no texto constitucional como carreira, o que pressupõe a criação de cargos e o 

escalonamento ascendente entre eles pela forma da promoção como provimento derivado 

vertical.Contudo, a Carreira Policial Rodoviária Federal foi organizada por lei 

infraconstitucional com um único cargo e a promoção é aplicada em classe, ao invés de 

cargos: 

§ 2o  A investidura no cargo de Policial Rodoviário Federal dar-se-á 

no padrão único da classe de Agente, onde o titular permanecerá por 

                                                 
37

 BRASIL. LEI Nº 9.654, de 02.06.1998. Cria a carreira de Policial Rodoviário Federal [...]. DOU de 

04.06.1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9654.htm>. Acesso em: 29 nov. 2013. 
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pelo menos 3 (três) anos ou até obter o direito à promoção à classe 

subseqüente.  (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)
39

 

 

Em que pese a Carreira Rodoviária Federal ter apenas um cargo, o escalonamento 

ocorre dentre as classes, pois entre elas há diferença de níveis de responsabilidade e 

complexidade de atribuições. Nesse caso, o escalonamento permite o ingresso pela classe de 

base e o acesso às classes subsequentes, até o topo da carreira. É um modelo bastante simples, 

visto que só há um cargo, no entanto emprega o espírito constituinte de escalonar na carreira 

até posição de maior nível de responsabilidade. Certamente, nesse modelo de carreira, com 

um só cargo, a única forma em que é possível aplicar o pensamento constituinte da promoção 

é se utilizando da estrutura de classes. 

3 ANÁLISE DA AUSÊNCIA DA PROMOÇÃO NA CARREIRA 

POLICIAL FEDERAL 

 

3.1 Criação da Carreira Policial Federal no Decreto-Lei nº 2.251 

 

A Carreira Policial Federal foi criada pelo Decreto-Lei nº 2.251, de 26 de fevereiro de 

1985. Em que pese a referida norma ser anterior à ordem Constitucional de 1988, o seu texto 

já trazia vedação à transferência e à ascensão funcional. Contudo, permitia ingresso por 

concurso interno, conforme disciplinado posteriormente pelo Decreto-Lei nº 2.320, de 26 de 

janeiro de 1987, em que previa cinquenta por cento das vagas para o público interno. 

Vale ressaltar que antes da Carta Federal de 1988 as estruturas dos órgãos públicos 

eram diversas e permitiam a aplicação de vários provimentos derivados. Hodiernamente, esse 

cenário plural não é mais permitido por força da Constituição Federal de 1988.Por esta razão, 

após a Carta Magna, várias alterações de leis foram necessárias a fim de corrigir estatutos à 

luz da nova ordem da Lei Maior, bem como vários decretos regulamentadores. 
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O artigo 1º daquele Decreto-Lei inaugural cria a Carreira Policial Federal composta de 

seis cargos. A classificação das classes foi alterada com a redação dada pela Lei nº 9.266 de 

1996, que será examinada posteriormente. Esses cargos estão denominados no próprio artigo, 

como se verifica: 

 

Art 1º Fica criada, no Quadro Permanente do Departamento de Polícia 

Federal, a Carreira Policial Federal, composta de cargos de Delegado 

de Polícia Federal, Perito Criminal Federal, Censor Federal, Escrivão 

de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal e Papiloscopista Policial 

Federal, conforme o Anexo I deste Decreto-lei, com os encargos 

previstos na Constituição Federal e na legislação específica.
40

 

 

Como dito anteriormente, sob os auspícios da nova Carta Federal de 1988,diversos 

órgãos passaram por reestruturações que tangenciaram as formas de provimento derivado 

vertical. Esses casos foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo os resultados 

contidos nos Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, das quais a 

ADIn nº 231-7/RJ postula-se como marco de todos esses casos.À luz da Carta de 1988, a 

Carreira Policial Federal careceu de uma reestruturação orgânica, que até os dias atuais não 

ocorreu. 

 

3.2 Criação da Carreira Policial Federal frente à Constituição Federal de 1988 

 

Frente às mudanças trazidas pela Constituição Federal vigente, faz-se necessário 

verificar o cumprimento dos preceitos ali apostos, sobretudo com relação às formas de 

provimento derivado válidas para o caso. O pilar da Carreira Policial Federal no novo 

ordenamento constitucional está contido no artigo 144 e seu § 1º: 

 

CAPÍTULO III 

DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Art. 144 A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

                                                 
40

 BRASIL. DECRETO-LEI Nº 2.251, de 26.02.1985. Dispõe sobre a criação da Carreira Policial Federal e seus 
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pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 

seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

[...] 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, 

organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se 

a[...]
41

 

 

Conforme o caput desse artigo, a polícia federal é órgão que exerce a segurança 

pública. O seu § 1º resume o pensamento do legislador constituinte a respeito da organicidade 

da polícia federal. A expressão que trata de órgão “estruturado em carreira” coloca 

diretamente a polícia federal na forma orgânica de cargos de carreira. Como se sabe, os 

cargos são “de carreira” ou “isolados”. Neste caso, o § 1º afasta a possibilidade de 

organização de cargos isolados para a polícia federal. 

Outra discussão que envolve a interpretação do § 1º é se este dispositivo autoriza a 

criação de mais de uma carreira, razão de muitos embates recentes dentro da Instituição 

policial e dentro do Congresso Nacional. O exame sob a ótica da interpretação pelo princípio 

da legalidade estrita fica claro que se trata de única carreira, pois assim está no texto da 

norma, portanto afastada a criação de qualquer outra carreira. 

É imperioso observar que o Decreto-Lei nº 2.251/1985, anterior à Constituição Federal 

de 1988, já havia criado a Carreira Policial Federal, tratando-se de uma única carreira, 

conforme artigo 1º, acima transcrito. Curioso notar que o termo “estruturado em carreira” 

foi inserido naquele dispositivo por vontade do legislador constituinte originário, pois 

assim é encontrado no registro da sessão que resultou na Ata da7ª Reunião Ordinária, em 20 

de setembro de 1988, conforme notas taquigráficas, nos termos da Emenda nº 292 da autoria 

do então Constituinte Nelson Jobim: 

 

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM: – Página 16 do segundo 

bloco, art. 144, § 1º Proposta nº 292, de minha autoria. 

Diz o texto: 

                                                 
41

 BRASIL. CONSTITUIÇÃO (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 

outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 

em: 28 set. 2013. 



Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e 
Financeiros - Ano V – Número 13 – JAN/MAR   

ISSN: 2178-2008 – Brasília-DF                                         
Márcio Ponciano da Silva &                                     

Dulce Teresinha Barros Mendes de Morais 

2014 

 

[72] 

 

"A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, destina-

se a:" 

A proposta pretende compatibilizar o § 1º com os §§ 2º e 3º tanto o § 

2º como § 3º, que tratam da polícia rodoviária federal e da polícia 

ferroviária federal, determinam: 

"§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em 

carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das 

rodovias federais. 

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente estruturado em 

carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das 

ferrovias federais." 

O § 1º, "a polícia federal, instituída por lei como órgão permanente", 

pretende incluir "estruturado em carreira", tal qual se encontra nos 

parágrafos que tratam das demais polícias. (grifo acrescido)
42

 

 

Depois de apresentada a Emenda nº 292 na sessão, passa-se a discutir sobre o tema e 

dúvidas vão surgindo para saber exatamente de que trata a Emenda, pois, segundo os próprios 

constituintes, a intenção era deixar mais perceptível o espírito do legislador para auxiliar 

questões futuras.É possível observar que essa anotação é mencionada algumas vezes, como 

esta do deputado federal Ricardo Fiúza: 

 

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIÚZA: – Estou perguntando 

porque quero que fique nos Anais o espírito do legislador, para 

amanhã os Tribunais saberem a verdade para interpretar o texto. 

[...] 

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIÚZA: – O meu entendimento 

era exatamente este. Queria apenas que ficasse consignado o 

espírito do legislador. (grifo acrescido)
43

 

 

Conforme se verifica, o texto foi proposto de forma a não haver dúvidas ao intérprete, 

pois as discussões anotadas não permitem duvidar que fora criada uma única carreira para os 

policiais federais. Desse modo, não há que se falar na polícia federal em carreira exclusiva 

para o cargo de delegado de polícia federal,que o torne diferente dos demais cargos de 

natureza idêntica, pois todos os cargos dessa carreira têm a natureza policial. Vale também 
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para os outros cargos de natureza policial, não podendo se reportar à carreira de perito 

criminal federal, carreira de escrivão de polícia federal ou carreira de agente de polícia 

federal. A diferença entre os cargos está no nível de responsabilidade e complexidade na 

forma que foram criados.Assim, o legislador Constituinte reafirma: 

 

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães): – Em vez de "instituída 

por lei", "estruturada". 

O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS REIS: 

– Em carreira única ou carreiras? A polícia civil e a ferroviária têm a 

mesma carreira? 

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM: – Não, é a mesma 

linguagem. 

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral): – A proposta do Constituinte 

Nelson Jobim, diz: 

"A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, 

estruturada em carreira."
44 

 

3.3 Alterações da Lei nº 9.266/2009 e da Lei nº 11.095/2005 

 

Sanada a questão a respeito de existir uma carreira (singular) ao invés de várias 

carreiras (plural), vale verificar as normas que tentaram estruturar a Carreira Policial Federal, 

após a promulgação da Constituição Federal. A Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, 

portanto oito anos após a promulgação da Carta Magna, veio corrigir algumas discrepâncias, 

como a exigência de grau de instrução, equiparando a mesma graduação para todos os cargos, 

visto que se trata de uma única carreira. 

Contudo, nem todas as alterações foram suficientes para corrigir a estrutura da 

Carreira Policial Federal. O parágrafo único do artigo 2º mencionava que o Poder Executivo 

disciplinaria a progressão na Carreira Policial Federal, sem falar na promoção.  Já se 

mencionou anteriormente neste trabalho o voto do Ministro Moreira Alves do STF, no 

processo da ADIn nº 231-7/RJ, onde se coloca que “[...] ao contrário do que sucede com a 
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promoção, sem a qual obviamente não haverá carreira, mas, sim, uma sucessão ascendente de 

cargos isolados”
45

. 

É notório, no saber do Ministro Moreira Alves e os que com ele consignaram voto 

concordante, que uma carreira não pode prescindir do instituto da promoção, tornando-se 

obrigatória a aplicação da forma de provimento. A razão é óbvia, não ocorrendo a promoção, 

o tratamento é de cargo isolado. Ocorre que as duas formas de estrutura organizacional são 

antagônicas, ou o cargo é de carreira ou ele é isolado, um exclui o outro. 

Foi nesse sentido que o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 9.266/1996 foi 

suprimido pela redação da Lei nº 11.095, de 13 de janeiro de 2005. Em lugar daquele 

parágrafo único acrescentou o § 1ºcom o seguinte teor: “O Poder Executivo disporá, em 

regulamento, quanto aos requisitos e condições de progressão e promoção na Carreira 

Policial Federal”. (grifo acrescido)
46

 

Além dessa correção, a Lei nº 11.095/2005 (note-se que se passaram nove anos até que 

esta viesse corrigir as deficiências da Lei anterior)tenta sanar uma omissão, qual seja a de 

exigir o curso de aperfeiçoamento com aproveitamento em escola de governo para efeitos da 

promoção, de acordo com o § 2º do artigo 39 da Constituição Federal: 

 

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de 

governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 

constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a 

promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de 

convênios ou contratos entre os entes federados. (grifo acrescido)
47

 

 

Assim, mais uma vez, essa Lei deu nova redação à Lei nº 9.266/1996, neste caso ao § 

2º do artigo 2º dessa. De fato, a ausência do requisito foi suprida, mas não sem violar o 

conceito de promoção enquanto forma de provimento derivado vertical, tal qual preceitua a 

Constituição Federal. É cediço que o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da 
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47
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em: 28 set. 2013. 
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promoção refere-se ao escalonamento de cargos na mesma carreira, visto que a promoção é 

forma de provimento de cargo.Em que pese o saber pacificado pela Suprema Corte, ao 

empregar o termo “cada classe”, o legislador infraconstitucional cunhou significado 

equivocado à natureza da Promoção:  

 

§ 2º Além dos requisitos fixados em regulamento, é requisito para 

promoção nos cargos da Carreira Policial Federal a conclusão, com 

aproveitamento, de cursos de aperfeiçoamento, cujos conteúdos 

observarão a complexidade das atribuições e os níveis de 

responsabilidade de cada classe. (grifo acrescido)
48

 

 

Apesar de já citado neste trabalho, pela relevância do momento de estudo, cabe 

lembrar o entendimento de alguns doutrinadores a respeito da natureza da promoção. Assim, 

colabora a professora Maria Sylvia Z. Di Pietro: 

 

Promoção (ou acesso, no Estatuto Paulista) é forma de provimento 

pela qual o servidor passa para cargo de maior grau de 

responsabilidade e maior complexidade de atribuições, dentro da 

carreira a que pertence. Constitui uma forma de ascender na carreira. 

Distingue-se da transposição porque, nesta, o servidor passa para 

cargo de conteúdo ocupacional diverso, ou seja, para cargo que não 

tem a mesma natureza de trabalho. (grifo do autor)
49

 

 

Não pretende aqui trazer toda doutrina concordante com o entendimento da Suprema 

Corte, no tocante à promoção. Contudo, cabe lembrar a doutrina de Marçal Justen Filho: 

 

14.11.6.3.2 – Promoção: a promoção é o provimento do sujeito em 

um cargo de hierarquia superior na carreira, relativamente àquele 

que ele detinha. Alude-se a promoção, portanto, a propósito de cargos 

organizados em carreira. Poderá fazer-se por tempo de serviço ou por 

merecimento, e sua disciplina deverá constar de lei. (grifo acrescido)
50
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BRASIL. LEI Nº 9.266, de 15.03.1996. Reorganiza as classes da Carreira Policial Federal [...]. DOU de 

18.03.1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9266.htm>. Acesso em: 29 set. 2013. 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MOTTA, Fabrício; FERRAZ, Luciano de Araújo. Servidores públicos na 

Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2011, p. 61. 
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Pelo visto, a inconstitucionalidade da parte final do § 2º do artigo 2º da Lei nº 

9.266/1996 está evidenciada. A redação proposta para adequação do texto, em conformidade 

com a Constituição Federal vigente, é a troca da expressão “cada classe” pela nova expressão 

“cada cargo”. Enquanto não sanar essa violação, mantém o descumprimento constitucional ao 

aplicar a promoção na Carreira Policial Federal. 

 

3.4 Tentativa de regulamentação do Decreto nº 7.014/2009 

 

Para disciplinar os requisitos e condições da promoção na Carreira Policial Federal, foi 

editado no final de 2009 o Decreto nº 7.014, de 23/11/2009. Conforme descrito em sua 

ementa e no artigo 1º, esse Decreto disciplina os requisitos e condições de promoção na 

Carreira Policial Federal, de que trata o § 1º do art. 2º da Lei no 9.266/1996. 

A função do referido Decreto é regulamentar a promoção na Carreira Policial Federal, 

porém isso é exatamente o que ele não conseguiu fazer, haja vista não conceituar 

corretamente o instituto da promoção. Ora, se não está conceituado corretamente, o resultado 

desse esforço não cumpre o papel de regulamentar. O equívoco está na definição da promoção 

como mudança de classe, como dispõe o texto do Decreto:  

 

Art. 1º  Aos servidores integrantes da Carreira Policial Federal, 

instituída pelo art. 1o do Decreto-Lei no 2.251, de 26 de fevereiro de 

1985, e reorganizada pela Lei no 9.266, de 15 de março de 1996, 

aplicar-se-ão os requisitos e condições de promoção de acordo com 

as normas constantes deste Decreto. 

Art. 2º A promoção consiste na mudança de classe em que esteja 

posicionado o servidor para a classe imediatamente superior. (grifo 

acrescido)
51

 

 

Esse Decreto tem ainda outra função, a de revogar o seu antecessor, conforme o artigo 

15 da própria norma: “Art. 15 Fica revogado o Decreto nº 2.565, de 28 de abril de 1998”
52

.O 

                                                 
51
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Decreto que foi revogado não mencionava a promoção, embora a Lei nº 9.266/1996 tenha 

feita menção à necessidade de regulamentá-la: 

 

Art. 2º [...] 

§ 1º O Poder Executivo disporá, em regulamento, quanto aos 

requisitos e condições de progressão e promoção na Carreira Policial 

Federal. (Renumerado com nova redação dada pela Lei nº 11.095, de 

2005) (Vide Decreto nº 7.014, de 2009). (grifo acrescido)
53

 

 

A Lei nº 9.266/1996 mencionou tanto a progressão como a promoção, mas o Decreto 

nº 2.565, de 28 de abril de 1998, regulamentou apenas a progressão. É de se observar que, 

embora tenha deixado de regulamentar a promoção, esse Decreto tratou corretamente da 

definição da progressão: “Art. 2º A progressão consiste na mudança de classe em que esteja 

posicionado o servidor, para a imediatamente superior” (grifo acrescido)
54

.Curioso é que o 

novel Decreto nº 7.014/2009 substituiu o artigo 2º do anterior trocando apenas a palavra 

“progressão” por “promoção”, subvertendo assim o significado do termo e, por consequência, 

o sentido da Lei nº 9.266/1996 e da Constituição Federal em vigor. 

O tratamento equívoco do Decreto traz algumas consequências. A primeira delas é 

tornar o Decreto inócuo, vez que não ataca a necessidade de regulamentação da Lei 

9.266/1996, deixando ainda maior o déficit temporal. Outra consequência é que uma vez 

modificando o entendimento da norma jurídica está agindo contra ela. Trata-se de heurística 

contra legem, não permitida no direito nacional, posto que contraria preceito legal e, por isso, 

é considerada inválida. 

Soma-se ainda outra consequência em razão do tratamento equívoco que o Decreto nº 

7.014/2009 deu ao instituto da promoção. O dispositivo viola a Constituição Federal. Logo, 

ele é inconstitucional. O entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal é que, 

havendo carreira, há necessariamente a promoção, e esta ocorre com o escalonamento de um 
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cargo a outro de maior nível de responsabilidade. O vício de inconstitucionalidade transforma 

o Decreto insolúvel por inteiro. 

As competências do órgão estão pulverizadas entre os cargos, cujas atribuições 

separam os cargos de execução geral dos cargos que acumulam maior responsabilidade. Para 

o ingresso em todos os cargos é exigido curso superior completo, conforme caput do artigo 2º 

da Lei 9.266/1996. Todos os cargos da Carreira Policial Federal têm natureza idêntica. Esse já 

era o entendimento desde o princípio, como se verifica no texto da Lei nº 5.645, de 10 de 

dezembro de 1970:  

 

Art. 3º Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos, ou 

o nível de conhecimentos aplicados, cada Grupo, abrangendo várias 

atividades, compreenderá: 

[...] 

V - Polícia Federal: os cargos com atribuições de natureza 

policial.(grifo acrescido)
55

 

 

Atualmente a Carreira Policial Federal está composta por cinco cargos. A organização 

em cargos da Carreira Policial Federal é posta por duas espécies: por cargos demaior 

responsabilidade, que são os cargos de Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal 

Federal, e por cargos de execução geral, que são os cargos de Escrivão de Polícia Federal, 

Agente de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal. Para ambas as espécies o ingresso 

é feito por concurso público. 

Embora a polícia federal tenha sido estruturada em carreira, conforme intenção do 

legislador Constituinte, ela não se comporta como carreira e não obedece ao preceito 

constitucional que garante promoção na Carreira Policial Federal. Na verdade, a Carreira 

Policial Federal funciona exatamente ao contrário da forma de carreira, que é a organização 

por Cargo Isolado. É em razão disto que há concurso público individual para cada cargo. É 

sabido que isto só é admissível na estrutura de Cargos Isolados, pois na estrutura de Cargos de 
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Carreira, o provimento originário só se aplica no cargo inicial, sendo o de maior 

responsabilidade provido pela promoção, cumprindo assim a ideia de escalonamento. 

Com esta análise, pode-se dizer que, para dar conformidade ao rigor constitucional 

quanto à imprescindibilidade da promoção dos Cargos de Carreira, qualquer concurso público 

para cargo de maior responsabilidade torna-se inconstitucional. Por essa ótica, o concurso 

para o cargo de delegado de polícia federal e o cargo de perito criminal é inconstitucional, 

posto que, neste caso, o concurso viola o requisito garantido na Constituição de 

escalonamento na carreira por meio do instituto da promoção. Para empregar o melhor rigor 

constitucional, eis uma fórmula: a) o ingresso na carreira deve ocorrer por concurso público 

nos cargos iniciais, que são os cargos de execução geral (escrivão, agente e papiloscopista) e; 

b) o ingresso nos cargos de maior responsabilidade (delegado e perito) deve ser provido pela 

promoção na carreira. 

 

3.5 Projeto de Lei nº 6.493/2009 

 

O Projeto de Lei nº 6.493/2009 dispõe sobre a organização e funcionamento da Polícia 

Federal, vindo a receber a alcunha de Lei Orgânica da Polícia Federal.No princípio, as 

entidades de classes interessadas depositaram grandes expectativas nesse Projeto de Lei, por 

se tratar de Lei Orgânica. No entanto, ocorre que ela não satisfez os servidores dos cargos de 

execução geral, vindo a provocar grandes discussões internas que foram levadas ao Congresso 

Nacional. 

As discussões desencadeadas no bojo do PL-6493/2009 estavam relacionadas à 

omissão de organicidade de uma estrutura de carreira aos servidores da polícia federal. Um 

exemplo clássico é a repetição do vício de inconstitucionalidade quanto à aplicação do 

instituto da promoção, como se vê no artigo 16 daquele Projeto de Lei:“Art. 16. Para a 

promoção por merecimento é requisito necessário a aprovação em curso da Academia 
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Nacional de Polícia correspondente à classe imediatamente superior àquela a que pertence 

o funcionário”.(grifo acrescido)
56

 

A manutenção da modalidade de Cargo Isolado na polícia federal afronta a 

Constituição Federal, que reservou à policia federal a estrutura em carreira, como já exposto 

anteriormente. Para esta pesquisa participou-se ativamente das discussões no referido PL-

6493/2009, inclusive em audiência pública de 08/06/2010. O convite foi originado por 

requerimento do deputado federal Luiz Couto (PT/PB), em razão de o pesquisador representar 

o Portal PFNet – Carreira Policial Federal. O Portal PFNet está ancorado no endereço 

www.pfnet.com.br, na época www.policialfederal.net, e tem como objetivo fomentar a 

discussão da Carreira Policial Federal em todo o País, tendo recebido em 2010, ano de 

trabalho parlamentar do PL-6493/2009, mais de 180 mil acessos. 

Com o fim da Legislatura em 2010, a Comissão Especial foi encerrada e o ano de 

2010 terminou sem parecer ao PL-6493/2009. As notas taquigráficas que registram a 

participação do pesquisador na audiência pública do dia 08/06/2010se encontram disponível 

no sítio da Câmara dos Deputados, bem como o arquivo sonoro da referida audiência 

pública
57

. Nela, vale transcrever o curto debate sobre o § 1º do artigo 144 da Constituição 

Federal de 1988: 

 

O Portal PFNet foi criado por policiais para os policiais federais de 

todo o Brasil. Nele temos discutido - desde janeiro até hoje tivemos 

mais de 75 mil acessos - qual o modelo orgânico na visão dos policiais 

para o nosso Departamento, e falamos de uma proposta de estrutura de 

carreira de policial federal.Já foi falado aqui em muitas ocasiões, 

portanto vou repetir em poucas palavras, que o art. 144 da 

Constituição, em seu § 1º, determina que a Polícia Federal se 

estabelece em carreira. O Deputado Marcelo Itagiba, em uma dessas 

ocasiões, falou que lá não existe plural; não se fala em "carreiras", 

mas, sim, no singular, em "carreira" [...]Apesar de falarmos aqui em 

carreira advinda da Constituição, da nossa Carta Política, vemos que 

nenhuma lei infraconstitucional aplicou essa estrutura. Não se 

encontra nenhuma norma infraconstitucional vigente que tenha olhado 

para a Constituição, para o que legislador previu, e tenha dado essa 
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organicidade à carreira policial federal. Não temos carreiras de 

agentes de Polícia Federal, carreiras de escrivães, carreiras de 

delegado; a carreira policial federal é uma carreira única.
58

 

 

Ainda em 2010, a Federação Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF) publicou o 

parecer contendo vinte e duas páginas que resultou de sua consulta jurídica ao escritório 

Monteiro Carvalho Advocacia, assinado pelo advogado Luiz Fernando Souto Carvalho, o 

qual aponta a inconstitucionalidade do Decreto nº 7.014/2009. Assim descreveu o parecer: 

19 - Não obstante, a inconstitucionalidade aqui debatida do decreto nº 

7.014/2009, prende-se ao fato de que a única forma de provimento ao 

Cargo de Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal Federal, 

hodiernamente, se dá 16 através de concurso público, isto é, através do 

Provimento originário, e não através do Provimento derivado vertical 

instituído pela Constituição Federal, consagrando aos membros da 

Carreira Policial Federal deste direito por ser estruturada em Carreira 

Única, onde até presente data a administração pública não cumpre os 

dispositivos legais.
59

 

 

Somam-se aos debates do PL-6493/2009 três anos de discussões (2011 a 2013).Muitas 

soluções foram propostas para estruturar a Carreira Policial Federal, contudo, passados 25 

(vinte e cinco) anos de promulgação da Constituição Federal de 1988, a Carreira Policial 

continua órfã de uma Lei Orgânica que a regulamente. 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho abordou a promoção nas carreiras públicas como forma de provimento 

derivado vertical. Verificou-se que após o advento da Constituição Federal de 1988, restou a 
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promoção como a única espécie de provimento derivado vertical permitida no ordenamento 

jurídico pátrio. Contudo, a própria Constituição não traz um conceito detalhado a respeito da 

promoção. Embora não haja também um conceito explícito no Estatuto dos Servidores 

Públicos, ele está presente de forma implícita, posto que a Lei nº 8.112/1990 inclui a 

promoção no rol exaustivo dos provimentos de cargo público. 

O objetivo do trabalho foi plenamente atendido, haja vista a abordagem de vasta 

literatura doutrinária que corrobora para um entendimento límpido a respeito da promoção 

frente ao disposto na Constituição Federal e demais disposições legais. A ausência de uma 

definição mais explícita da promoção no texto constitucional é suprida satisfatoriamente pelos 

registros nos Anais da Assembleia Constituinte, onde fica claro o pensador do Legislador 

Constituinte acerca da promoção e de outras formas de provimento derivado. A definição 

conclusiva é de que a promoção é, sem dúvida, uma forma de provimento derivado vertical, 

preservada pela Carga Magna em vigor. Contudo, há entendimentos distantes dessa posição, 

que apresentam um conteúdo diverso da orientação constitucional. 

Também está resolvida a questão da ausência de aplicação da promoção no sentido do 

texto legal na Carreira Policial Federal. É a promoção um provimento derivado vertical, que 

exige o escalonamento de cargo a outro de maior responsabilidade. Todavia, a ausência da 

promoção na Carreira Policial Federal fere a Constituição Federal. Outras carreiras fazem uso 

da promoção, como é o caso da carreira da Magistratura do Distrito Federal e dos Territórios e 

também da carreira do Ministério Público da União. Ademais, a Carreira Policial Federal se 

utiliza equivocadamente da promoção com conceito divergente da Carta Magna,desvirtuando 

a forma de organização por carreira, que culmina na forma de cargos isolados. 

Examinou-se o tratamento dispensado pelos doutrinadores brasileiros (do campo do 

direito afim) à promoção e, ainda, a jurisprudência da Suprema Corte. Já o exame 

jurisprudencial demonstrou que a Suprema Corte sedimentou o conceito da promoção nas 

carreiras públicas, postulandopela manutenção da promoção como o escalonamento nas 

carreiras, sendo a promoção uma exigência natural da organização administrativa estruturada 

em cargos de carreira. Fato é que ficou demonstrado ser a promoção, segundo o intérprete 
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constitucional – o Supremo Tribunal Federal – uma forma constitucional de provimento em 

cargo público. 

Um exame mais acurado do regramento constitucional indicou que a promoção era 

intencionada pelo Legislador Constituinte, conforme se constata com o surgimento dela nos 

Anteprojetos apresentados. Da mesma forma, o exame mais atencioso do regramento legal vai 

descortinando o conceito e o uso da promoção nas carreiras públicas. 

A avaliação de algumas carreiras públicas, nas quais cabe a aplicação da promoção 

nos moldes da Constituição Federal vigente e com regulamentação por leis orgânicas, foi 

imprescindível para estudar o fenômeno desse instituto. De forma inversa, mas com o mesmo 

fim, o exame de Carreira Policial Federal demonstra que incorre em inconstitucionalidade, ao 

dar outro sentido à promoção na carreira, o que ajudou na compreensão de que há 

dificuldades com o implemento da promoção, por má interpretação do aplicador. 

O estudar da promoção em casos práticos foi importante para explicitar grandes 

conflitos no entendimento e na aplicação da promoção como provimento derivado vertical. 

Em particular, a polícia federal foi criada com estrutura de cargos de carreira, mas funciona na 

modalidade inversa, qual seja a de cargos isolados. 

Este trabalho foi muito importante para compreensão do tema, pois permitiu o 

aprofundamento da investigação dos aspectos e dos requisitos para o implemento da 

promoção nas carreiras públicas.De fato, a promoção é uma forma de provimento 

constitucional imprescindível para a estrutura de cargos de carreira. As carreiras com essa 

estrutura, como é o caso da polícia federal, devem buscar a organicidade por meio da 

promoção. 
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