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1º) muda a carreira (de nível médio) para nível superior e 
aproveita, via enquadramento direto, os servidores de 
nível médio na nova carreira de nível superior – burla ao 
art. 37, II, da CF/88; 

2º) transfere ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS de uma carreira 
(por ex. Auditor Fiscal – função privativa: lavrar auto de in-
fração) para outra carreira (ex.: Agente de Tributos, caso 
da Bahia) – transposição de cargo – burla, de novo, ao 
art. 37, II, da CF/88 ; e 

“REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA” COMO FORMA DE BURLA  AO CONCURSO 
PÚBLICO, adotando, isoladamente ou de forma cumulativa, os seguintes procedimentos:

3º) Como  as duas carreiras se aproximaram tanto, de for-
ma ilegal, elas ficaram imbricadas de forma inconstitu-
cional, portanto, o Governo de plantão diz que não tem 
mais sentido a existência das duas. Assim sendo, extin-
gue-se as duas carreiras (no exemplo citado: Auditor Fis-
cal e Agente de Tributos Estaduais) e cria-se uma nova 
carreira com diferente nome – por ex.: Auditor Fiscal da 
Receita Estadual - e aproveita nesta nova carreira os car-
gos que foram extintos (Auditor e Agente) - burla, mais 
uma vez, ao art. 37, II, da CF/88.

É exatamente isto que pode ser constatado ao visualizarmos 
o quadro genérico descrito a seguir, após exaustiva pesquisa:

ESTADOS COM ADI (AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE) IMPUGNANDO REESTRU-
TURAÇÕES NAS CARREIRAS - OFENSA AO ART. 37, I e II, DA CF/88 - 13 (TREZE): 

ESTADO LEIS

AMAZONAS ADI-3009-STF (Supremo Tribunal Federal) - Lei 2343/95 foi revogada. Lei 2750/02 contém a mesma ir-
regularidade da Lei 2343/95 - transformação, enquadramento e ascensão. 

Obs.: situação sendo investigada pelo Ministério Público Federal (MPF), para posterior propositura de ADI 
junto ao STF .

BAHIA

ADI-47369-4 - TJ-BA (Lei 8210/02). As carreiras são constituídas por Auditor Fiscal (concurso de nível 
superior, com 20 disciplinas) e Agente de Tributos Estaduais (concurso original de nível médio, com qua-
tro disciplinas). 

Recomendação 007/08 do MPE (Ministério Público Estadual) no sentido de que não é possível ser feito 
o aproveitamento dos atuais Agentes de Tributos (carreira de nível médio) na nova carreira homônima de 
nível superior. Assevera também que o Estado da Bahia não pode transferir atribuições privativas da car-
reira de nível superior (Auditor Fiscal) para a outra carreira, pois caracterizaria uma forma transversa de 
provimento derivado não mais permitido pela CF/88. Recomendação mencionada acima disponível em 
www.lutepeloseudireito.com.br e em www.iaf.org.br .

Obs.: representação formulada pelo IAF SINDICAL - ADI em estudos no MPF ref. a mudança de nível mé-
dio para nível superior, com enquadramento automático dos atuais ocupantes da carreira de nível mé-
dio na carreira nova de nível superior.

          Como ocorreu nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro (antes da CF 1988), o Governo do Es-
tado da Bahia publicou a lei nº 4.455 de 1985 que institui a carreira única no Estado da Bahia atra-
vés da junção das carreiras de Auditor Fiscal, Fiscal de Rendas e Fiscal de Rendas Adjunto. Ees-
ta Lei gerou brechas legais para centenas de apostilamentos judiciais.
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ESTADO LEIS

DISTRITO 
FEDERAL

ADI-1677-STF (governo revoga a Lei 1626/97) e ADI-141436 – TJDFT – (Questiona as leis 2338/99 e 
2594/00. Estado retorna o quadro para a situação original, com 03 cargos). 

Obs.: Situação sendo investigada pelo Ministério Público Federal (MPF) para analisar mudança de nível (mé-
dio p/ superior), provimento derivado, pois houve o enquadramento direto de uma carreira de nível mé-
dio em uma outra de nível superior, para posterior propositura de ADI junto ao STF .

GOIÁS ADI- 200701294722 - TJ-GO Procedente (impugnou dispositivos da Lei 15.670/06 que criou nova carrei-
ra de apoio fazendário em unidades fixas e móveis de fiscalização - transposição e enquadramentos). 

No entanto, a Lei 13547/99 promove alteração nível médio para superior e a Lei 14663/04 promove trans-
posição de cargos.
Obs.: Situação sendo investigada pelo Ministério Público Federal (MPF), para posterior propositura de ADI 

junto ao STF .

MATO GROSSO ADI-3199-STF (questiona a transposição de cargos e pede a inconstitucionalidade dos artigos 2º e 5º 
da LC 98/2001).

MATO GROSSO DO SUL ADI-2145-STF (questiona a unificação da carreira promovida pela Lei 2081/00, sendo a mesma revogada 
pela lei 2126/00 por força desta ação). Em 09/2000, tenta nova unificação com as leis 2143/00 e 2144/00, 
nova ADI-20000015890-TJ-MS. Hoje têm dois cargos de nível superior e um de nível médio.

MINAS GERAIS ADI-3913 STF questiona a transposição para o cargo de GESTOR FAZENDÁRIO. 

Houve também alteração de escolaridade (carreira de nível médio para nível superior) dos Agentes e Fiscal de 
Tributos Estaduais e, igualmente, do Assistente Técnico, respectivamente pelas Leis 11176/93 e 13409/99.
Obs.: Situação sendo investigada pelo Ministério Público Federal (MPF), para posterior propositura de ADI 
junto ao STF .

PARANÁ ADI-315883-8/01 e 315638-3/01-TJ-PR Procedente (revoga artigo da LC 92/02 que promoveu a unificação 
da carreira com a transposição, via enquadramento, de cargos de níveis primário e médio para superior).

PERNAMBUCO

ADI-1986-STF (questiona Lei 11562/98 que promoveu transposição de cargos. Lei suspensa pela LC 
25/99 - perda de objeto).

Obs.: Situação sendo investigada do Ministério Público Federal (MPF), para posterior propositura de 
nova ADI junto ao STF, visto que a Lei 12569/04 revalidou a Lei 11562/98, divergindo da informa-
ção dada, pela Assembléia Legislativa, ao STF, fato este que não caracteriza a perda de objeto 
da ADI 1986 proposta pelo MPF.

           Ainda, o MPF está investigando a transposição de cargos, em desrespeito à CF/88, através da LC 
107/08, também para ingressar com outra ADI.

CEARÁ ADI-3857-STF questiona a Lei 13778/06 que promove enquadramento, transposição, enfim provimento 
derivado de cargos.

Obs.: em pauta para julgamento no STF. 
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ESPÍRITO SANTO A L.C. 16/1992 promoveu a unificação, com transposição e enquadramento direto de cargos. Provimen-
to derivado cristalino. 

Obs. 01: Situação sendo investigada pelo Ministério Público Federal (MPF), para posterior propositura 
de ADI junto ao STF .

Obs. 02: Situação inusitada é que posteriormente verificou-se que era necessário ter uma carreira auxi-
liar de apoio à fiscalização (que existia antes da LC 16/92), e, via L.C. 98/2001, criou o cargo (ní-
vel médio) de Auxiliar Fazendário (não lavra auto de infração).

MARANHÃO As carreiras são formadas por dois cargos (Auditor Fiscal e Técnico da Receita). Houve a criação de nova 
carreira (Técnico - nível superior) com enquadramento automático nesta nova carreira de nível superior 
de duas carreiras de nível médio (Agente Fiscal e Auxiliar de Fiscalização). Provimento derivado.

Obs.: Situação sendo investigada pelo Ministério Público Federal (MPF), para posterior propositu-
ra de ADI junto ao STF.

ESTADOS QUE POSSUEM MAIS DE UMA CARREIRA NO FISCO (AUDITOR E APOIO) - 9 (NOVE):

ESTADO LEIS

ACRE
As Carreiras (Leis 1419/01 e 1702/01) são formadas por dois cargos, sendo que o cargo de FISCAL AU-
XILIAR (nível médio) foi colocado em extinção. Coexistem, portanto, 02 cargos -  FRE (nível superior) e 
FRE II (nível médio, em extinção). Prevê que o FRE II (nível médio), concluindo nível superior seja en-
quadrado como FRE (nível superior), caracterizando provimento derivado.

Obs.: Situação sendo investigada pelo Ministério Público Federal (MPF), para posterior propositura de 
ADI junto ao STF .

AMAPÁ As carreiras (Lei 982/06) são constituídas pelo Auditor (nível superior) e Fiscal Auxiliar (nível médio). Cria-
ção de nova carreira de nível superior (Fiscal de Tributos), com atribuição de lavrar auto e enquadramento 
nesta dos ocupantes de cargo de nível médio (Fiscal Auxiliar), implicando provimento derivado.

Obs.: Situação sendo investigada pelo Ministério Público Federal (MPF), para posterior propositura de 
ADI junto ao STF .

ESTADO LEIS

SANTA CATARINA ADI-1030-STF - Procedente (Lei Complementar 81/93 que promove transposição e provimento derivado 
de cargos); ADI 1561 (pendente) e ADI-2335 Improcedente (Lei Complementar 189/00 que promove trans-
posição e provimento derivado de cargos).

Obs.: ADI 2335 – improcedente - Embargos de Declaração e Infringentes interpostos, respectivamente pelo 
PPS e MPF. Rel. Min. Ellen Gracie (24/04/08).

SERGIPE ADI-0001/2006-TJ-SE - Procedente (Lei Compl. 67/2001 promove transposição e enquadramento inacei-
táveis à luz da Constituição de 88). 

OBS.: Agravo de Instrumento feito pelo Estado está no STF para apreciação.

RONDÔNIA ADI-4099-STF (Lei 1892/08).  A FENAFISCO, presidida por Rogério Macanhão, articulou a ADI-
4099-STF contra a Lei 1892/08. Mudança nas atribuições no cargo de Técnico, transferindo para 
o mesmo a atribuição de constituição do crédito tributário (lavratura de auto de infração), que an-
tes era de competência privativa do Auditor e mudança do nível de escolaridade (médio para su-
perior). 

Lei 1892/08 revogada pela Lei 1938/08, em virtude dessa ação (ADI), fazendo retornar ao “status quo ante”.
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ESTADO LEIS

PARÁ As carreiras (Lei 6710/05) são constituídas pelo Auditor Fiscal (nível superior), Agente Auxiliar e 
Agente Tributário (nível médio).

PARAÍBA As carreiras são constituídas pelo Auditor Fiscal (nível superior) e Agente Fiscal (nível médio). Lei 
8427/07 promove a transposição ou enquadramento direto ao transformar a carreira de nível médio 
(Agente Fiscal) em carreira de nível superior com o aproveitamento dos atuais ocupantes da carrei-
ra de nível médio na nova carreira de nível superior.

Obs.: Situação sendo investigada pelo Ministério Público Federal (MPF), para posterior propositu-
ra de ADI junto ao STF .

PIAUÍ Carreiras formadas por 03 cargos (Auditor Fiscal, nível superior; Auxiliar, nível superior por enqua-
dramento; e Técnico da Fazenda, nível médio, por transposição). Provimentos derivados.

Obs.: Situação sendo investigada pelo Ministério Público Federal (MPF), para posterior propositu-
ra de ADI junto ao STF .

RIO GRANDE DO SUL As carreiras (Lei 10933/97) são constituídas pelo Agente Fiscal (nível superior) e Técnico (nível mé-
dio). A Lei 11760/02 promove transposição de cargos ao transferir atribuição privativa do Agente Fis-
cal (Termo de Infração de Trânsito e a notificação de Auto de Lançamento). Provimento derivado.

Obs.: Situação sendo investigada pelo Ministério Público Federal (MPF), para posterior propositu-
ra de ADI junto ao STF .

RORAIMA As carreiras (Lei 8/84 e LC 102/06) são constituídas pelo Fiscal (nível superior) e Técnico (nível mé-
dio; não lavra Auto de Infração). 

ESTADOS QUE POSSUEM CARREIRA ÚNICA, DE FORMA IRREGULAR - 3 (três):

ESTADO LEIS

ALAGOAS Criação pela Lei 6285/02 da nova carreira de FISCAL DE TRIBUTOS, nível superior, com o enquadra-
mento direto dos Fiscais de Renda e Auxiliar (nível médio). Provimento derivado.

Obs.: Situação sendo investigada pelo Ministério Público Federal (MPF), para posterior propositura de 
ADI junto ao STF .

RIO GRANDE 
DO NORTE

Com a Lei 6038/90 foi criada a nova carreira (Auditor Fiscal - nível superior) com o enquadramen-
to direto dos ocupantes das carreiras de nível médio (Técnicos e Agentes Fiscais). Provimento de-
rivado. 

Obs.: Situação sendo investigada pelo Ministério Público Federal (MPF), para posterior propositu-
ra de ADI junto ao STF .
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ESTADOS QUE SÓ POSSUEM A CARREIRA DE AUDITOR NO FISCO, ANTES DA CF/88 - 2 (dois):

ESTADO LEIS

RIO DE JANEIRO A Carreira única (Lei 1349/88 e LC 69/90) foi implantada desde 1984, antes da Constituição de 88.

SÃO PAULO A Carreira única (Decreto-Lei 200/70; LC 567/88; e LC 1059/08) foi implantada desde 1970, antes 
da Constituição de 88.

ESTADO LEIS

TOCANTINS A carreira única foi articulada em etapas: 1º) mudança do nível de escolaridade (médio para superior); 
2º) mudanças de atribuições; e, por fim, 3º) unificação dos cargos. Provimentos derivados seqüen-
ciados. Inconstitucionalidades operacionalizadas pelas Leis 1208/01, 1362/02, 1456/04 e 1609/05.

Obs.: Situação sendo investigada pelo Ministério Público Federal (MPF), para posterior propositu-
ra de ADI junto ao STF .

UNIÃO FEDERAL  - Dois cargos regulamentados recentemente por Decreto do Presidente: 1) Auditor Fiscal da Receita Fe-
deral do Brasil (atribuição privativa de constituição do crédito tributário - lavrar auto de infração é competência exclusiva do 
Auditor). 2) Analista da Receita Federal do Brasil (atribuição de dar apoio às atividades administrativas e de fiscalização).
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HISTórIcO E cOnSIDErAçõES InIcIAIS

O processo evolutivo do instituto do concurso público 

passa por diversos momentos históricos. Desde a época 

do Brasil Império (via delegação do imperador) quando se 

confundia a vontade do imperador com a do próprio Estado 

e, por sua vez, com a vontade e o interesse coletivo, pas-

sando pela proclamação da República e da promulgação 

da Carta Constitucional de 1891, momento em que foi man-

tido o sistema discricionário de contratação e exoneração 

de servidores públicos. Por outro lado, a partir da Lei Maior 

de 1934 foi estabelecido um mecanismo imparcial para o 

provimento de cargos públicos.

Nesse mesmo sentido, as Constituições de 1937 e 

de 1946 evoluíram um pouco e inseriram no seu texto 

a previsão de que a primeira investidura em cargos de 

carreira deveria ser feita mediante concurso público. 

Somente com a promulgação da Lex Suprema de 1967 

que o concurso público (primeira investidura) passou 

a ser obrigatório para o provimento (originário) de todos 

os cargos públicos, à exceção dos cargos em comissão. 

No entanto, não impediu os provimentos derivados (as-

censão, enquadramento, transformação, aproveitamen-

to etc.).

Com a convocação da Assembléia Nacional Constituinte 

em 1988, quando do retorno do Brasil a um regime demo-

crático, um dos objetivos traçados foi desvencilhar o País 

das excrescências herdadas do regime militar.

Com esse desiderato, reconhecendo que a forma de 

concurso público apenas para a primeira investidura havia 

se tornado um singelo mecanismo de “apadrinhamento”, 

pois eram criados novos cargos efetivos (mais nobres e 

A  R  T  I  G  O

CONCURSO PÚBLICO - REESTRUTURAÇÃO DE 
CARREIRAS COMO UMA NOVA FORMA DE BURLA

com melhores remunerações) e aproveitados nestas fun-

ções os compadres e protegidos dos detentores do poder 

dominante à época, os constituintes decidiram-se pela mu-

dança da regra ao consignar no corpo da Carta de 1988 

(art. 37, incisos I e II) que qualquer que seja a investidura 

(não apenas a primeira) em cargo ou emprego público de-

pende de aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos.

Isto posto, importante trazer à baila uma decisão recen-

te do Supremo Tribunal Federal, através do excerto do voto 

do Ministro Moreira Alves, Relator da Ação Direta de In-

constitucionalidade (ADI) nº 231:

“O elemento histórico indica que a intenção da retirada 

do adjetivo ‘primeira’ foi impedir práticas abusivas, feitas 

por vias de provimentos derivados como a ascensão e a 

transferência, com base no dispositivo maleável contido no 

§ 1º do artigo 97 da Emenda Constitucional nº 1/69. E, com 

essa supressão, alterou-se, de modo profundo a exigência 

de concurso público para a investidura em cargos públicos. 

O inciso II do artigo 37 da Constituição não mais apresenta 

os dois fatores de afrouxamento do moralizante princípio 

administrativo da necessidade de concurso público para 

o provimento de cargos públicos que se encontravam na 

Emenda Constitucional nº 1/69: a referência à PRIMEIRA 

investidura em cargo público e a possibilidade de a lei es-

tabelecer exceções à exigência de concurso público para 

esta primeira investidura.

...

Critério do mérito aferível por concurso público de provas 

ou de provas e títulos é, portanto, no atual sistema cons-

titucional, ressalvados os cargos em comissão declarados 

por lei de livre nomeação e exoneração, indispensável para 
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o provimento de cargo ou emprego público isolado ou de 

carreira. Para o isolado, em qualquer situação, para o em 

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

inicial e pelo concurso público de provas ou provas e tí-

tulos, não o sendo, porém, para os cargos subseqüentes 

que nela se escalonam até o final dela, pois, para estes, 

a investidura se fará pela forma de provimento que é a 

‘promoção’.

Estão, pois, banidas das formas de investidura ad-

mitidas pela Constituição a ascensão e a transferên-

cia, que são formas de ingresso em carreira diversa 

daquela para a qual o servidor público ingressou por 

concurso...”.

Para finalizar, (Mello, 1990) nos ensina “que a exi-

gência de formas de provimento derivadas, de modo 

algum significa abertura para costear-se o sentido pró-

prio do concurso público. Como este é sempre especí-

fico, para dado cargo, inserto em carreira certa, quem 

nele se investiu não pode depois, sem novo concurso 

público, ser transladado para cargo de carreira diversa 

ou de outra carreira melhor redistribuída ou de encar-

gos mais nobres ou elevados. O nefando expediente a 

que se alude foi algumas vezes adotado, no passado, 

sob a escusa de corrigir-se desvio de funções ou com 

arrimo na nomenclatura esdrúxula de ‘transposição de 

cargos’. Corresponde a uma burla manifesta do con-

curso público. É o que permite que candidatos singe-

los, destinados a cargos de modesta expressão - e que 

se qualificaram tão-somente para eles - venham a as-

cender, depois de aí investidos, a cargos outros, para 

cujo ingresso se demandaria sucesso em concursos de 

dificuldades muito maiores, disputados por concorren-

tes de qualificações bem mais elevadas”.

2.  REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS DO FISCO ES-

TADUAL COMO FORMA DE BURLA AO CONCURSO 

PÚBLICO

O Estado brasileiro, através da maioria das Secretarias 

de Fazenda e de Finanças, vem adotando sistemáticas me-

didas que, de forma direta e indireta, com o nome “reestru-

turação de carreiras”, burla o instituto do concurso público, 

contrariando princípios constitucionais (art. 37, caput da 

CF/88) tais como igualdade, impessoalidade, moralidade, 

eficiência, publicidade e moralidade.

Inicialmente, convém assentar – e esta foi a maior con-

tribuição do positivismo jurídico - a sujeição do Legislador 

Ordinário aos limites que lhe são oferecidos pela Cons-

tituição. A propósito, a percuciente lição do Catedrático 

da Universidade de Bruxelas, Prof. CHAIM PERELMAN 

(1998, p. 92):

“Contrariamente a um sistema formal, que é puramente 

estático, o direito será concebido como um sistema dinâ-

mico, a norma superior que determina o quadro em que 

aquele a quem é conferida a autoridade de exercer um po-

der legal, legislativo, executivo ou judiciário pode escolher 

livremente uma linha de conduta, desde que não saia dos 

limites fixados pela norma superior”. 

Funcionam, desta forma, as balizas constitucionais 

como delimitadores da atividade legislativa, porquanto não 

poderá haver rasuras a este contorno, servindo não apenas 

como norte, mas limite às decisões políticas do Executivo, 

Legislativo e, inclusive, Judiciário.

Com efeito, a Ordem Constitucional de 1988 tornou o 

concurso requisito essencial para ingresso em cargo públi-

co, mediante a expressa dicção do art. 37, II, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de le-

galidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efici-

ência e, também, ao seguinte:

(...) 

II - a investidura em cargo ou emprego público de-

pende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natu-

reza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 

prevista em lei, ressalvadas as nomeações para car-

go em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração”



Assim, diferentemente da Ordem Constitucional anterior, 

que exigia o concurso apenas para primeira investidura, a 

Carta de 1988 limitou as hipóteses de provimento derivado, 

vedando, de forma veemente, a anterior possibilidade de 

transposição e/ou ascensão a qualquer espécie de cargos 

públicos, excetuados os em comissão e declarados em lei 

de livre exoneração. 

Neste ponto, válidas as lições da Profa. DI PIETRO 

(1992, p. 329-330) acerca da impossibilidade da ocorrência 

de provimento derivado diante da Constituição de 1988:

“1. Enquanto a norma anterior exigia concurso apenas 

para investidura em cargo público, a atual impõe a mes-

ma exigência para cargo e emprego; só não faz referên-

cia à função, porque deixou em aberto a possibilidade de 

contratação para serviços temporários (art. 37, IX) e para 

funções de confiança (art. 37, V), ambas hipóteses sem 

concurso;

2. enquanto o dispositivo anterior fazia exigência para 

a primeira investidura, o atual fala apenas em investidu-

ra, o que inclui tanto os provimentos originários como 

os derivados, somente sendo admissíveis as exceções 

previstas na própria Constituição, a saber, a reintegra-

ção, o aproveitamento, a recondução e o acesso ou pro-

moção, além da reversão ‘ex officio’, que não tem base 

constitucional, mas ainda prevalece pela razão adiante 

exposta.

(...)

A transposição (ou ascensão, na esfera federal) era 

o ato pelo qual o funcionário ou servidor passava de um 

cargo a outro de conteúdo ocupacional diverso. Visava 

ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, per-

mitindo que o servidor, habilitado para o exercício de 

cargo mais elevado, fosse nele provido mediante con-

curso interno;

(...)

Portanto, deixaram de existir, com a nova Constituição, 

os institutos da readmissão, da transposição e da rever-

são...”

Destaque-se, por oportuno, que tamanha foi a impor-

tância conferida ao concurso como única forma válida de 

provimento de cargos públicos, que o Constituinte de 1988 

conferiu a pecha de nulidade as investiduras que prescin-

dissem a realização de concurso:

TRABALHO (...)

§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III 

implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade res-

ponsável, nos termos da lei”.

Tais considerações se fazem extremamente relevantes 

para o assunto abordado no presente artigo, porquanto a 

necessidade de concurso para provimento de cargos públi-

co faz parte daqueles princípios sensíveis constitucionais 

que se inserem na obrigação de simetria do denominado 

poder constituinte decorrente do Estado-membro, no âmbi-

to da Constituição Estadual, que deverá dispô-los, tal qual, 

imagem e espelho. 

 Como já assentado pelo Pretório Excelso, o “provimen-

to de cargos públicos tem sua disciplina traçada, com rigor 

vinculante, pelo constituinte originário, não havendo que se 

falar, neste âmbito, em autonomia organizacional dos entes 

federados, para justificar eventual discrepância com o mo-

delo federal” (STF – Tribunal Pleno – ADIN 373-9 / PI – rel. 

Min. ILMAR GALVÃO).

Dizendo ter como objetivo dotar o Estado de mecanis-

mos mais eficientes para o incremento na arrecadação, 

os governos estão “reestruturando as carreiras” da má-

quina fiscalizadora e arrecadadora de tributos, adotando 

uma política que, de forma transversa, pratica provimento 

derivado de cargos sem o respectivo concurso público. 

Primeiro, cria, mediante uma lei, nova carreira de nível 

superior e aproveita os antigos ocupantes de uma carreira 

de nível médio via enquadramento direto; segundo, insti-

tui outra lei equiparando as atribuições dos cargos que 

deseja unificar, fazendo uma verdadeira ascensão; e, por 

fim, também por lei, promove a união das carreiras en-
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volvidas (transformação) em manifesta burla à exigência 

de concurso público prevista no inciso II do artigo 37 da 

Constituição Federal.

No entanto, regra geral, o concurso público é defini-

do como um procedimento administrativo que tem por 

principal objetivo selecionar os melhores candidatos ao 

ingresso nos cargos e funções públicas. Esta forma de 

recrutamento é o meio mais idôneo para provimento e 

investidura em cargos e empregos, isto é, nos quadros 

da administração pública, pois esse mecanismo é o que 

possibilita igual oportunidade a todos os cidadãos inte-

ressados e habilitados para tal mister, atendendo de uma 

só vez aos princípios da impessoalidade e da igualdade, 

pois, por mérito pessoal, sem proteção de poderosos de-

tentores do poder, o cidadão consegue aceder aos cargos 

públicos.

Impõe registrar que a realização de concurso público 

para ingresso em cargos e funções públicas tem amparo 

na Carta Suprema (art. 37, incisos I e II), fato este que 

deve ser observado tanto pela administração direta quan-

to pela indireta, nas várias esferas de poder. Não se pode 

olvidar que em alguns casos especiais a seleção de servi-

dores públicos não é materializada. É o que ocorre com os 

cargos vitalícios dos integrantes do “quinto constitucional” 

dos Tribunais Judiciários e dos Tribunais de Contas; os 

cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação 

e exoneração (cargos de confiança); e os servidores tem-

porários (seleção diferenciada via sistema ‘REDA”, por 

exemplo).

Ainda, prevê o texto constitucional que o concurso públi-

co deve ser de provas ou de provas e títulos. Não é possível 

realizar concurso público apenas de títulos. Tem que existir 

a prova de conhecimentos e de habilidades específicas e, 

se for o caso, mais a prova de títulos, definindo critérios 

objetivos para a pontuação desses títulos para não ferir o 

princípio da impessoalidade. Alguns dizem que esses títu-

los não podem servir como parâmetro para aprovação e 

reprovação de candidato, mas apenas para formar a ordem 

de classificação. Outros, contudo, expressam que a prova 

de títulos possa ser de caráter eliminatório.

Como mencionado acima, o instrumento do concurso 

público possui, pelo menos, três princípios fundamentais e 

imprescindíveis: 1) princípio da igualdade (isonomia entre 

os administrados), pois impõe igual oportunidade a todos 

os cidadãos que se encontrem naquela mesma posição ou 

situação quando da realização do certame público; 2) prin-

cípio da moralidade, de sorte que fique vedado ao admi-

nistrador público praticar favorecimentos, corporativismos, 

concessões de privilégios, perseguições, assim como o ne-

potismo; e 3) princípio da meritocracia (impessoalidade) ou 

da competição, onde os melhores classificados ou os mais 

competentes e mais bem preparados naquele momento 

de acirrada concorrência serão os selecionados por ordem 

de classificação elevando sobremaneira a qualificação dos 

servidores públicos.

3.   MODALIDADES INCONSTITUCIONAIS DE REESTRU-

TURAÇÃO DE CARREIRAS DO FISCO ESTADUAL

Em regra, três são as modalidades verificadas nas  le-

gislações dos fiscos no Brasil caracterizadoras de provi-

mento derivado - não mais permitido pelo nosso ordena-

mento jurídico, em especial pela Carta magna de 1988: 

 

a) Mudança do nível de escolaridade de uma carreira 

(nível primário ou médio para nível superior) com o 

aproveitamento na nova carreira de nível superior dos 

ocupantes da carreira de nível primário e/ou médio.

b) Alteração nas atribuições privativas de uma carreira, 

permitindo que outra carreira, de forma concorrente, 

também exerça, mesmo que parcialmente, as atribui-

ções privativas da primeira.

c) Unificação de carreiras. Extinção de carreiras  exis-

tentes, com atribuições díspares, com automática 

criação de uma nova carreira com outro nome (jun-

tando as atribuições das duas anteriores) e automá-

tico aproveitamento na nova carreira dos ocupantes 

das carreiras que foram extintas.
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 É que veremos com mais detalhes a seguir.

 3.1 Mudança do nível de escolaridade

A transposição (ou ascensão) havida da carreira de 

nível médio para a de nível superior promove inaceitável 

discrímen, uma vez que possibilita a algumas pessoas o 

ingresso em cargo sem o preenchimento de requisitos in-

dispensáveis a sua investidura.

É o caso clássico de carreiras homônimas, todavia, com 

ou sem as mesmas atribuições e requisitos, culminando por 

se mostrarem diametralmente diferentes quanto à escola-

ridade exigida.

O remanejamento dos ocupantes dos cargos de ní-

vel médio, no âmbito da nova carreira de nível superior, 

mostra-se verdadeira manobra para burlar o princípio da 

isonomia e seu consectário da necessidade de concurso 

público, configurando provimento derivado, prática repu-

diada pelo Ordenamento Jurídico Pátrio, inclusive à vista 

das reiteradas decisões do Egrégio Supremo Tribunal Fe-

deral - STF.

Não se pode aceitar, outrossim, a vacância defeituosa 

da carreira de nível médio, decorrente do enquadramento 

direto materializado, que procura realizar o provimento, em 

um novo cargo homônimo de nível superior, com os ocu-

pantes de cargo de nível médio sem sequer se aferir – e 

isso mostra a contundente inconstitucionalidade do dispo-

sitivo – a escolaridade destes futuros servidores públicos 

de nível superior – que comprovadamente têm apenas o 

segundo grau, pois era essa a exigência quando da realiza-

ção do certame público universal.

Ainda, cabe destacar o fato de que, como se tratava 

de concurso de nível médio, muitos cidadãos portadores 

de diploma de nível superior sequer ficaram estimulados a 

participar do concurso público, pelo simples fato de exigir 

apenas o nível básico de escolaridade. 

Com efeito, Celso Antonio Bandeira de Mello expres-

sa que “quem ingressou em cargo para o qual bastava um 

certo nível de escolaridade, correlato às funções que lhe 

correspondiam, não pode, ao depois, sem novo concurso 

público, vir a ser investido em cargo de atribuições diver-

sas, ou inserido em carreira para a qual, correlatamente, 

seja exigida uma escolaridade mais elevada ou diversa do 

que se prevê ou previa para a própria do cargo anterior” 

(originário).

Assim sendo, não tem sentido lógico entender, agora, 

após a seleção pública para cargo de nível médio, ser cons-

titucional mudar a carreira para ter o status de cargo de 

nível superior, haja vista que, se a carreira originalmente 

fosse de nível superior, outros seriam os concorrentes e os 

atributos e exigências seriam diferentes e compatíveis com 

o cargo de nível superior.

 3.2 Alteração nas atribuições privativas da carreira

As atribuições ou os atributos dos cargos estão expres-

sos nos editais do concurso público e é em razão dessas 

atividades a serem desenvolvidas a posteriori que são fei-

tas  as provas de seleção pública, com as dificuldades ine-

rentes ao trabalho que será realizado quando da assunção 

do cargo público.

Celso Antonio Bandeira de Mello nos ensina que o concur-

so público é sempre específico para dado cargo, encartado 

em carreira determinada, e quem nele se investiu não pode, 

depois, sem novo concurso público, assumir atribuições ou 

encargos mais nobres e elevados, pois caracterizaria ser 

trasladado para cargo de natureza diversa, correspondendo 

a uma burla manifesta ao concurso público, na medida em 

que o candidato ultrapassou apenas um singelo concurso 

destinado a provimento de cargo de modesta expressão para 

o qual foi qualificado. Diz ainda que “o nefando expediente a 

que se alude foi algumas vezes adotado, no passado, sob a 

escusa de corrigir ‘desvios de funções’ ou com a nomencla-

tura esdrúxula de ‘transposição de cargos’.” No atual cenário, 

o STF tem repelido expediente de tal natureza.

Nessa linha, se forem aprovados em concurso público 

para cargos de modesta expressão – e que se qualificaram 

somente para estes – não podem, sob qualquer que seja o 

fundamento, “querer ascender, depois de aí investidos, a 

cargos outros  (com distintas atribuições), para cujo ingres-

so se demandaria sucesso em concurso de dificuldades 

muito maiores, disputados por concorrentes de qualificação 

bem mais elevada.”
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De igual modo, será considerado inconstitucional qual-

quer expediente utilizado pelo administrador público para 

ensejar ou enquadrar servidores públicos em funções com 

atribuições mais nobres (pois essas estão imbricadas nos 

respectivos cargos das carreiras), diferentes das que cor-

respondiam às atribuições dos cargos de origem, notada-

mente se o nível de escolaridade, também originário, entre 

esses cargos, for de exigência diversa (nível médio e supe-

rior, por exemplo).

Por fim, cabe destacar que a principal característica de 

um cargo público está nas suas atribuições e não na deno-

minação. Desta feita, mesmo constituindo carreiras distintas 

(nomenclatura), se passarem a ter as mesmas atribuições, 

especialmente as privativas, não se sustentará, na prática, 

tal diversidade, abrindo espaço para posterior unificação ou 

integração das carreiras e questionamentos acerca de pari-

dade de remuneração, com sérios prejuízos para os cofres 

do Estado.

3.3 Unificação de carreiras

Somando-se os argumentos explicitados nos tópicos 3.1 

e 3.2, se as carreiras possuírem o mesmo nível de escolari-

dade para ingresso, mesma natureza técnica e atribuições 

semelhantes (em especial as privativas), não há necessi-

dade da existência de mais de uma carreira, justificando, 

destarte, a sua unificação, pois é fundamental que se dê 

um tratamento paritário. Correto?

Essa é a lógica utilizada por aqueles que pretendem ou 

pretenderam fazer as unificações de carreiras nas várias 

unidades da Federação. No entanto, a análise deve pre-

ceder aos passos anteriores que foram traçados para se 

chegar ao patamar de similitude das carreiras. Se os ca-

minhos anteriores percorridos foram inconstitucionais, não 

há porque os validar, pois medidas inconstitucionais não se 

consolidam e devem ser desfeitas, em prol dos princípios 

da moralidade e da legalidade, norteadores do nosso orde-

namento jurídico constitucional. 
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