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Ementa: DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE.  UNIFICAÇÃO  DE  CARREIRAS. 
PROVIMENTO  DERIVADO.  SÚMULA  VINCULANTE  Nº  43. 
INCONSTITUCIONALIDADE.

1.  A Lei  Complementar  nº  98/2001,  do  Estado  de  Mato  Grosso, 
unificou as carreiras de “Agente Arrecadador de Tributos Estaduais” e de 
“Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais” em carreira 
única denominada “Agente de Tributos Estaduais”, reunindo cargos com 
atribuições e requisitos de ingresso distintos em uma mesma carreira.

2. Hipótese de provimento derivado que viola a regra do concurso 
público para acesso a cargo efetivo (art. 37, II, CF/88 e Súmula Vinculante 
nº 43).

3.  O  art.  10  da  referida  lei,  que  atribui  aos  Agentes  de  Tributos 
Estaduais  competências  para  constituição  do  crédito  tributário  viola  o 
disposto nos arts. 37, II e XXII, da CF/88.

4.  A lei  em  exame  vigorou  por  mais  de  18  (dezoito)  anos,  com 
presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, atribuição de 
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efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade promoveria ônus 
excessivo  e  indesejável  aos  servidores  admitidos  com fundamento  nas 
normas impugnadas. 

5.  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  cujo  pedido  se  julga 
procedente, com modulação de efeitos temporais a partir da publicação 
do acórdão. 

6. Tese de julgamento: “A equiparação de carreira de nível médio a outra  
de nível superior constitui ascensão funcional, vedada pelo art. 37, II, da CF/88”.

                                      A C Ó R D Ã O                                        

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual, por maioria de votos, em 
julgar  procedente  o  pedido  formulado  na  ação  direta  para  declarar  a 
inconstitucionalidade do art. 2º; do art. 5º; do art. 7º, parágrafo único e 
alínea “b”; do art. 10, II e XII; e do art. 11, todos da Lei Complementar do 
Estado  de  Mato  Grosso  nº  98/2001,  com  efeito  ex  nunc,  fixando-se  a 
seguinte tese de julgamento: “A equiparação de carreira de nível médio a 
outra de nível superior constitui ascensão funcional, vedada pelo art. 37, 
II,  da  CF/88”,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  vencido  parcialmente  o 
Ministro  Marco  Aurélio  apenas  quanto  à  modulação  dos  efeitos  da 
decisão. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica 
no  início  da  sessão,  o  Ministro  Celso  de  Mello  (art.  2º,  §  5º,  da  Res. 
642/2019)

  Brasília, 10 a 17 de abril de 2020. 

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO  -   RELATOR
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RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO

REQTE.(S) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) :GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO 
AM. CURIAE. :SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA TRIBUTAÇÃO, 

ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE MATO 
GROSSO - SIPROTAF 

ADV.(A/S) :BEATRIZ VERÍSSIMO DE SENA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. :SINDICATO DOS FISCAIS DE TIBUTOS ESTADUAIS 

DE MATO GROSSO - SINFATE 
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR):

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta 
pelo Procurador-Geral da República, contra o art. 2º; o art. 5º; o art. 7º, 
parágrafo único e alínea “b”; o art. 10, II e XII e o art. 11, todos da Lei 
Complementar do Estado de Mato Grosso nº 98, de 17 de dezembro de 
2001,  que  dispõe  sobre  o  Plano  de  Cargos  e  Carreiras  do  Grupo 
Ocupacional – TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria 
de Estado da Fazenda Estadual. Eis o teor dos dispositivos impugnados:

 
Art. 2º Ficam criados na Secretaria de Estado de Fazenda, 

no  Grupo  Ocupacional  TAF,  550  (quinhentos  e  cinqüenta) 
cargos de Agente de Tributos Estaduais por transformação dos 
atuais  cargos  de  Agente  de  Fiscalização  e  Arrecadação  de 
Tributos  Estaduais  e  dos  cargos  ora  ocupados  de  Agente 
Arrecadador de Tributos Estaduais. 
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Art.  5º  O  ingresso  nas  carreiras  do  Grupo  Ocupacional 
TAF dar-se-á através de concurso público de provas, ou provas 
e títulos, conforme definido em edital próprio, sendo requisito 
mínimo  para  a  inscrição  e  nomeação,  a  comprovação  de 
conclusão de curso de formação acadêmica de nível superior. 

Art.  7°  O  cargo  de  Agente  de  Tributos  Estaduais  é 
estruturado na horizontal pelas Classes A, B, C e D, sendo cada 
uma composta de dez níveis  de referências verticais,  com os 
seguintes critérios de ascensão: 

(...)
Parágrafo  único.  Para  fins  de  aplicação  do  disposto  no 

inciso  I  deverão  ser  obedecidos  os  seguintes  requisitos  de 
competência: 

(...)
b)  Classe B -  curso superior completo e no mínimo 250 

(duzentos e cinqüenta horas) de curso, com fração mínima de 
20 (vinte horas). com comprovação e certificação nas áreas de: 
Administração  de  Empresas  ou  Pública,  Ciências  Contábeis, 
Ciências  Econômicas,  Direito  e  Tecnologia  da  Informação. 
compatível  com  perfil  de  competência  do  profissional 
fazendário e atribuições especificas do cargo; 

Art. 10 Compete aos Agentes de Tributos Estaduais - ATE 
as seguintes atribuições: 

(...)
II  -  constituir  o  crédito  tributário,  mediante  lançamento 

sobre operações mencionadas no inciso I deste; 
(…)
XII  -  acompanhar,  fiscalizar  e  constituir  o  crédito 

tributário,  decorrente  do  descumprimento  das  obrigações 
tributárias,  junto  a  estabelecimentos  definidos  como 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Art.  11  Aos servidores  hoje  pertencentes  à  categoria  de 
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Agente de Tributos Estaduais do Grupo Ocupacional TAF da 
Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  para  o  exercício  das 
atribuições definidas nos incisos II, III, V, VIII, IX, X, XI e XII do 
art.  10,  deverão  atender  aos  requisitos  de  competência 
estabelecido na alínea “b” do parágrafo único do art. 7º.

 
2. Em  síntese,  a  Procuradoria-Geral  da  República  sustenta 

que  os  dispositivos  questionados  enquadraram  servidores  de  cargos, 
escolaridades e carreiras diversas em uma única carreira, promovendo, na 
prática, provimento derivado de cargos públicos, em afronta ao instituto 
do concurso público (art. 37, II, CF).

3. De  acordo  com  a  petição  inicial,  “no  caso  dos  Agentes  
Arrecadadores  de  Tributos  Estaduais,  ocorreu  apenas  a  transformação  para  o  
cargo de Agente de Tributos Estaduais, haja vista que, anteriormente, o curso de  
nível superior já era exigido. Ocorre que, quanto aos Agentes de Fiscalização e  
Arrecadação de Tributos Estaduais,  além da transformação de cargos, sucedeu  
também a ascensão funcional, uma vez que o grau de escolaridade passou a ser de  
nível superior e não mais de nível médio, como se pode perceber da leitura do art.  
5º  (…)”.  E  sintetiza:  “A Lei  Complementar  n.º  98/2001,  em  seu  art.  2º,  
transforma  os  antigos  cargos  de  Agente  de  Fiscalização  e  Arrecadação  de  
Tributos  Estaduais  em Agente  de  Tributos  Estaduais  e,  em seu  art.  5º,  lhes  
assegura nível superior, como se tivessem ingressado no serviço público com essa  
exigência,  e  ainda vai  além,  alargando seu leque de  atribuições  por  meio  dos  
incisos II e XII do art. 10”. 

4. Não houve pedido de cautelar. 

5. O  Governador  do  Estado  de  Mato  Grosso  prestou 
informações  alegando,  em  síntese,  que  a  nova  carreira  de  Agente  de 
Tributos  Estaduais  mantém as  mesmas  atribuições  e  remuneração  das 
antigas  carreiras  extintas.  Referiu,  ainda,  a  necessidade  imperiosa  da 
Administração em promover a unificação. 
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6. A  Advocacia-Geral  da  União  sustentou  que  a  Lei 
Complementar  n.º  98/2001  estabeleceu  “mera  reorganização  do  regime  
jurídico dos servidores públicos da Secretaria de Estado da Fazenda do Mato  
Grosso, sem qualquer ofensa ao princípio do concurso público”. 

7. A Procuradoria-Geral  da  República  proferiu  parecer  no 
sentido  de conhecer  da ação e  dar  provimento  ao pedido.  No mérito, 
ratificou a tese da petição inicial,  alegando que a unificação de cargos 
com  atribuições  diversas  gerou  hipótese  de  provimento  derivado, 
violando a exigência do concurso público.

8. O Sindicato dos Profissionais da Tributação, Arrecadação e 
Fiscalização de Mato Grosso – SIPROTAF, e o Sindicato dos Fiscais de 
Tributos  Estaduais  de  Mato  Grosso  –  SINFATE-MT,  ingressaram  nos 
autos  como amici curiae, juntando suas razões e pareceres.

9. Solicitei  informações à Assembleia Legislativa do Estado 
de Mato Grosso, que defendeu a lei impugnada, ante o caráter otimizador 
da  prestação  de  serviços  e  a  necessidade  de  melhoria  da  arrecadação 
estadual.  Argumentou  que  houve  mera  reestruturação  de  carreiras 
carreiras fiscais, “visto que a tecnologia da informação e a constante atualização  
requerem profissionais de nível superior para fortalecer a arrecadação do Estado  
de Mato Grosso”. Além disso, apontou a necessidade de impugnação de 
todo o conjunto normativo.

10. É o relatório. 
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20/04/2020 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.199 MATO GROSSO

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR):

Ementa: DIREITO  ADMINISTRATIVO. 
AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
UNIFICAÇÃO  DE  CARREIRAS. 
PROVIMENTO  DERIVADO.  SÚMULA 
VINCULANTE  Nº  43. 
INCONSTITUCIONALIDADE.
1.  A  Lei  Complementar  nº  98/2001,  do 
Estado  de  Mato  Grosso,  unificou  as 
carreiras  de  “Agente  Arrecadador  de 
Tributos  Estaduais”  e  de  “Agente  de 
Fiscalização  e  Arrecadação  de  Tributos 
Estaduais”  em  carreira  única  denominada 
“Agente  de  Tributos  Estaduais”,  reunindo 
cargos  com  atribuições  e  requisitos  de 
ingresso distintos em uma mesma carreira. 
2.  Hipótese  de  provimento  derivado  que 
viola  a  regra  do  concurso  público  para 
acesso  a  cargo  efetivo  (art.  37,  II,  CF/88  e 
Súmula Vinculante nº 43).
3. O art. 10 da referida lei, que atribui aos 
Agentes  de  Tributos  Estaduais 
competências  para  constituição  do  crédito 
tributário viola o disposto nos arts. 37, II e 
XXII, da CF/88.
4. A lei em exame vigorou por mais de 18 
(dezoito)  anos,  com  presunção  formal  de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 729C-D6F2-A52E-30B9 e senha 6037-E14C-2472-EB71

Supremo Tribunal Federal

20/04/2020 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.199 MATO GROSSO

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR):

Ementa: DIREITO  ADMINISTRATIVO. 
AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
UNIFICAÇÃO  DE  CARREIRAS. 
PROVIMENTO  DERIVADO.  SÚMULA 
VINCULANTE  Nº  43. 
INCONSTITUCIONALIDADE.
1.  A  Lei  Complementar  nº  98/2001,  do 
Estado  de  Mato  Grosso,  unificou  as 
carreiras  de  “Agente  Arrecadador  de 
Tributos  Estaduais”  e  de  “Agente  de 
Fiscalização  e  Arrecadação  de  Tributos 
Estaduais”  em  carreira  única  denominada 
“Agente  de  Tributos  Estaduais”,  reunindo 
cargos  com  atribuições  e  requisitos  de 
ingresso distintos em uma mesma carreira. 
2.  Hipótese  de  provimento  derivado  que 
viola  a  regra  do  concurso  público  para 
acesso  a  cargo  efetivo  (art.  37,  II,  CF/88  e 
Súmula Vinculante nº 43).
3. O art. 10 da referida lei, que atribui aos 
Agentes  de  Tributos  Estaduais 
competências  para  constituição  do  crédito 
tributário viola o disposto nos arts. 37, II e 
XXII, da CF/88.
4. A lei em exame vigorou por mais de 18 
(dezoito)  anos,  com  presunção  formal  de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 729C-D6F2-A52E-30B9 e senha 6037-E14C-2472-EB71

Inteiro Teor do Acórdão - Página 7 de 21



Voto - MIN. ROBERTO BARROSO

ADI 3199 / MT 

constitucionalidade.  Nesse  contexto, 
atribuição  de  efeitos  retroativos  à 
declaração  de  inconstitucionalidade 
promoveria ônus excessivo e indesejável aos 
servidores admitidos com fundamento nas 
normas impugnadas. 
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade cujo 
pedido se julga procedente, com modulação 
de efeitos temporais a partir da publicação 
do acórdão. 
6.  Tese  de  julgamento:  “A  equiparação  de  
carreira de nível médio a outra de nível superior  
constitui  ascensão  funcional,  vedada  pelo  art.  
37, II, da CF/88”.

I. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 2º, 5º E 7º, PARÁGRAFO ÚNICO 
E 11,  DA LEI COMPLEMENTAR N.º 98/2001, DO ESTADO DE MATO GROSSO

1. Preliminarmente, constato a alteração no texto do art. 7º, 
parágrafo único, da Lei Complementar n.º 98/2001, do Estado de Mato 
Grosso, renumerado para § 1º, conforme abaixo se lê:

Art.  7º  O  cargo  de  Agente  de  Tributos  Estaduais  é 
estruturado na horizontal pelas Classes A, B e C, sendo cada 
uma  composta  de  5  (cinco)  níveis  de  referências  verticais, 
conforme  estrutura  prevista  no  Anexo  II  desta  lei 
complementar, com os seguintes critérios: (Artigo alterado pela 
LC nº 363, 22/07/2009) 

I  –  na  horizontal,  a  promoção  será  de  acordo  com  o 
disposto no § 1º deste artigo, obedecido ao interstício de 3 (três) 
anos de uma classe para outra; 

II – na vertical, a progressão será por tempo de serviço e 
avaliação de desempenho, obedecido ao interstício de 4 (quatro) 
anos de um nível de referência para outro. 
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§ 1º Para fins de aplicação do disposto no inciso I deste 
artigo,  deverão  ser  obedecidos  os  seguintes  requisitos  de 
competência: 

(...)
b) Classe B – curso superior completo e especialização 

lato  sensu,  com  carga  horária  mínima  de  360  (trezentos  e 
sessenta)  horas  e  monografia  aprovada,  desde  que 
compatíveis  com  o  perfil  de  competência  do  profissional 
fazendário. 

(...)

2. No  entanto,  conheço  da  ação  inclusive  quanto  a  este 
dispositivo, haja vista que não houve alteração significativa do conteúdo 
impugnado,  não  tendo  ocorrido  prejuízo  das  razões  de 
inconstitucionalidade apontadas pelo Procurador-Geral da República. 

3. No  mérito,  o  pedido  merece  integral  provimento.  A 
Constituição  Federal  de  1988  exige  que  a  investidura  em  cargos  ou 
empregos públicos  ocorra  por  meio de aprovação prévia  em concurso 
público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvadas as nomeações 
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração 
(art. 37, II, CF/88).

4. A  jurisprudência  desta  Corte  é  firme  no  sentido  da 
inconstitucionalidade das normas que permitem a investidura em cargos 
ou  empregos  públicos  diversos  daqueles  para  os  quais  se  prestou 
concurso. A título exemplificativo, cito os seguintes precedentes: 

“Ação  direta  de  inconstitucionalidade:  Resolução  04,  de 
20.12.1996, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, 
que dispõe sobre o aproveitamento de servidores requisitados, 
no  Quadro Permanente da  Secretaria  do TRE/GO, de  acordo 
com  a  L.  7.297,  de  20.12.1984:  violação  do  art.  37,  II,  da 
Constituição Federal: inconstitucionalidade declarada. (…)  IV. 
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Concurso  público:  exigência  incontornável  para  que  o 
servidor  seja  investido  em  cargo  de  carreira  diversa.  1. 
Reputa-se  ofensiva  do  art.  37,  II,  CF,  toda  modalidade  de 
ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do 
"aproveitamento"  de  que  cogita  a  norma  impugnada.  (ADI 
3190, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 05.10.2006). (Grifou-
se)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 
ESTADUAL QUE PERMITE A INTEGRAÇÃO DE SERVIDOR 
PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DE AUTARQUIAS OU 
FUNDAÇÕES  ESTADUAIS,  INDEPENDENTEMENTE  DE 
CONCURSO PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR Nº 67/92, ART. 
56)-  OFENSA  AO  ART.  37,  II,  DA  CARTA  FEDERAL  - 
DESRESPEITO  AO  POSTULADO  CONSTITUCIONAL  DO 
CONCURSO  PÚBLICO,  ESSENCIAL  À  CONCRETIZAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - AÇÃO DIRETA JULGADA 
PROCEDENTE.  O  CONCURSO  PÚBLICO  REPRESENTA 
GARANTIA  CONCRETIZADORA  DO  PRINCÍPIO  DA 
IGUALDADE,  QUE  NÃO  TOLERA  TRATAMENTOS 
DISCRIMINATÓRIOS  NEM  LEGITIMA A CONCESSÃO  DE 
PRIVILÉGIOS  .  - A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal 
Federal  -  tendo  presente  a  essencialidade  do  postulado 
inscrito  no  art.  37,  II,  da  Carta  Política  -  tem  censurado  a 
validade  jurídico-constitucional  de  normas  que  autorizam, 
permitem  ou  viabilizam,  independentemente  de  prévia 
aprovação  em  concurso  público  de  provas  ou  de  provas  e 
títulos,  o  ingresso  originário  no  serviço  estatal  ou  o 
provimento em cargos administrativos diversos daqueles para 
os quais  o servidor  público foi  admitido. Precedentes  .  -  O 
respeito efetivo à exigência de prévia aprovação em concurso 
público qualifica-se,  constitucionalmente, como paradigma de 
legitimação ético-jurídica da investidura de qualquer cidadão 
em  cargos,  funções  ou  empregos  públicos,  ressalvadas  as 
hipóteses de nomeação para cargos em comissão (CF, art. 37, II). 
A razão subjacente ao postulado do concurso público traduz-
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se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade 
ao princípio constitucional de que todos são iguais perante a 
lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,  vedando-se,  desse 
modo,  a  prática  inaceitável  de  o  Poder  Público  conceder 
privilégios  a  alguns  ou  de  dispensar  tratamento 
discriminatório e arbitrário a outros.  Precedentes.  Doutrina. 
(ADI 1350, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 24.02.2005).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PAR. 
3º  DO ART.  4º  DA LEI  COMPLEMENTAR Nº  233/2002,  DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.  TRANSFERÊNCIA 
OU  APROVEITAMENTO  DE  FUNCIONÁRIOS  DE 
SOCIEDADES  DE  ECONOMIA  MISTA  ESTADUAIS  EM 
LIQUIDAÇÃO  PARA  CARGOS  OU  EMPREGOS  DE 
ENTIDADES  E  ÓRGÃOS  DA ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA 
ESTADUAL. EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, 
II  DA  CF.  SERVIDORES  PÚBLICOS  ESTADUAIS.  NORMA 
INTRODUZIDA  POR  EMENDA  PARLAMENTAR. 
INICIATIVA DE LEI  RESERVADA AO PODER EXECUTIVO. 
VEDAÇÃO DE EMENDA QUE IMPORTE NO AUMENTO DA 
DESPESA  PREVISTA.  (...) Conforme  sedimentada 
jurisprudência  deste  Supremo  Tribunal,  a  vigente  ordem 
constitucional  não  mais  tolera  a  transferência  ou  o 
aproveitamento como formas de investidura que importem no 
ingresso de cargo ou emprego público sem a devida realização 
de  concurso  público  de  provas  ou  de  provas  e  títulos. 
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provimento,  em  cargo  que  não  integra  a  carreira  na  qual 
anteriormente investido.” 

 6. No  caso,  a  Lei  Complementar  n.º  98/2001  reuniu  as 
carreiras  de  Agente  Arrecadador  de  Tributos  Estaduais  e  de   Agente  de  
Fiscalização  e  Arrecadação  de  Tributos  Estaduais,  em  carreira  única,  que 
passou a ser denominada Agente de Tributos Estaduais, com nível superior 
de escolaridade. No entanto, para ingresso na antiga carreira de Agente de  
Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais exigia-se apenas a conclusão 
do ensino médio, de modo que a unificação das carreiras promovida pela 
lei estadual traduz hipótese clássica de ascensão funcional, em afronta à 
regra do art. 37, II, da CF/88.

7. A noção de carreira corresponde ao conjunto de classes de 
mesma  natureza  funcional  e  hierarquizada  segundo  o  grau  de 
escolaridade, responsabilidade e complexidade a elas inerentes. A partir 
da  leitura  das  atribuições  da  carreira  unificada  de  Agente  de  Tributos  
Estaduais, é  possível  constatar  que  foram  reunidas  carreiras  com 
atribuições  distintas em  uma única  denominação,  reunindo-se  cargos 
que exigem formações, atribuições e critérios de ingresso distintos. Esse é 
o caso do cargo de Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais 
que, diferentemente dos demais do grupo TAF, não exige curso superior.

8. Dessa  forma,  verifico  que  foram  incluídos,  na  mesma 
carreira, cargo e funções com exigências para ingresso distintos. De modo 
que servidores com segundo grau completo ou incompleto passaram a 
fazer parte de uma nova carreira, com  remuneração distinta da carreira 
para a qual fizeram concurso, em clara violação à exigência constitucional 
de concurso público.

9. Cabe ressaltar que esta Corte, no julgamento da ADI 3857, 
já havia declarado a inconstitucionalidade da redação original da Lei nº 
13.778/2006 ao reorganizar as carreiras de Auditor Adjunto do Tesouro 
Nacional,  Técnico  do  Tesouro  Estadual  e  Fiscal  do  Tesouro  Estadual, 
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conforme se constata da leitura de trecho do voto do Min. Rel. Ricardo 
Lewandowski:

“A questão colocada à apreciação desta Suprema Corte 
consiste  em  saber  se  a  reorganização  das  carreiras  dos 
servidores da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, nos 
termos dos dispositivos legais impugnados, configura ou não a 
vedada hipótese de transposição de cargos públicos. 

Como  bem  ressaltou  a  Advocacia-Geral  da  União,  os 
comandos  normativos  atacados  nesta  ação  direta,  a  um  só 
tempo,  transformaram  antigos  cargos  Auditor  Adjunto  do 
Tesouro  Estadual  e  Técnico  do  Tesouro  Estadual  e  Fiscal  da 
Receita  Estadual,  de  nível  médio,  em  cargos  de  Auditor 
Adjunto da Receita Estadual e Fiscal da Receita Estadual, para 
os quais se exige graduação em cursos de nível superior. 

Com  efeito,  os  cargos  criados  demandam,  para  o  seu 
provimento,  nível  superior  de  escolaridade,  observadas  as 
respectivas especificidades, conforme prevê o Anexo I da Lei. 
Em  consonância  com  essa  exigência,  a  remuneração  dos 
ocupantes dos cargos em comento é maior do que aquela paga 
aos que integram cargos para os quais se admite o nível médio 
de escolaridade. 

Mas não só, a escolaridade exigida para o provimento do 
cargo  de  Auditor  Adjunto  da  Receita  Estadual  e  sua 
remuneração  é  que  foram  objeto  de  alteração.  Também  as 
atribuições desse cargo foram substancialmente modificadas, as 
quais  passaram a incluir:  o  levantamento e  análise  de dados 
econômico-fiscais  e  cadastrais  da Secretaria  da  Fazenda e  do 
contribuinte; a confecção de relatórios, processos e informações, 
a  participação  na  elaboração  de  planos  operacionais, 
respondendo  por  sua  execução;  a  prestação  de  suporte 
operacional e instrumental para a elaboração de procedimentos 
e  processos;  a  realização de diligências  cadastrais  e  fiscais;  a 
constituição de crédito tributário em procedimentos específicos 
de  fiscalização;  a  prolação  de  decisões  monocráticas  em 
processos  administrativo-fiscais;  a  orientação  dos  sujeitos 
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passivos,  no  tocante  à  aplicação  da  legislação  tributária,  por 
intermédio  de  ato  normativo  e  solução  de  consultas;  a 
realização  de  perícias,  a  manifestação  em  consultas,  regimes 
especiais, isenção, anistia, moratória, remissão, parcelamento e 
outros benefícios fiscais definidos em lei.” 

10 Portanto,  a  Lei Complementar n.º 98/2001,  do Estado de 
Mato  Grosso,  ao  unificar  carreiras  distintas,  acabou  por  conferir  as 
mesmas atribuições a cargos com naturezas diversas, incorrendo em vício 
de inconstitucionalidade. Nesse sentido confira-se os seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO 
DE EXATORIA E FISCAL DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO: 
ESTADO DE SANTA CATARINA. Lei Complementar nº 81, de 
10.03.93, do Estado de Santa Catarina. 

I. -  Transformação, com os seus ocupantes, de cargos de 
nível  médio  em  cargos  de  nível  superior.  Espécie  de 
aproveitamento.  Inconstitucionalidade,  porque  ofensivo  ao 
disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. 

II.  -  Ação  direta  de  inconstitucionalidade  julgada 
procedente, declarada a inconstitucionalidade dos Anexos I e II-
55 e II-56 da Lei Complementar 81, de 10.03.93, do Estado de 
Santa Catarina.” (ADI 1030, Rel. Min. Carlos Velloso.) (grifei)

II.  INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.  10,  II  E XII,  DA LEI 
COMPLEMENTAR N.º 98/2001, DO ESTADO DE MATO GROSSO

11. O art.  10,  II  e  XII,  da Lei Complementar n.º 98/2001,  do 
Estado de Mato  Grosso,  atribui  aos  Agentes  de  Tributos  Estaduais  do 
grupo  TAF  a  competência  para  a  constituição  do  crédito  tributário, 
mediante lançamento.

12. Conforme bem destacado pela Advocacia-Geral da União, 
a competência para efetuar o lançamento tributário é do Auditor Fiscal, 
cargo  este  que  se  reveste  de  natureza  diversa  dos  demais  cargos 
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integrantes do grupo TAF, como Auditor Contábil Financeiro, Auditor de 
Tecnologia da Informação e Auditor Jurídico.

13. Ocorre  aqui,  portanto,  nova  afronta  à  exigência  de 
concurso público,  pois  tal  dispositivo permite  que todos os  servidores 
integrantes  do  grupo  TAF,  ainda  que  em  condições  excepcionais, 
desempenhem  atribuições  privativas  de  outro  cargo,  qual  seja,  o  de 
Auditor Fiscal.

14. De igual forma, verifico também a violação ao art. 37, XXII, 
da CF, que determina que as administrações tributárias da União,  dos 
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  serão  exercidas  por 
servidores de carreiras específicas. [1]

III. EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO

15. Embora inconstitucional, a lei em exame vigorou por mais 
de 18 (dezoito) anos com presunção formal de constitucionalidade até a 
presente  data.  Nesse  contexto,  a  atribuição  de  efeitos  retroativos  à 
declaração  de  inconstitucionalidade  promoveria  ônus  excessivo  e 
indesejável  aos  servidores  admitidos  em  concurso  público  com 
fundamento  nas  normas  impugnadas,  bem  como  aqueles  que  se 
aposentaram com base no diploma em vigor. Assim, considero necessária 
a modulação temporal de efeitos da decisão de inconstitucionalidade a 
ser proferida.

16. O art. 27 da Lei nº 9.868/1999 autoriza o Supremo Tribunal 
Federal a restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, por 
razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Na hipótese 
dos autos, a segurança e a boa-fé devem prevalecer, de modo a preservar 
as situações jurídicas consolidadas há quase duas décadas. O Tribunal, 
inclusive,  já  se  manifestou  a  respeito  da  modulação  de  efeitos  em 
situações semelhantes:
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razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Na hipótese 
dos autos, a segurança e a boa-fé devem prevalecer, de modo a preservar 
as situações jurídicas consolidadas há quase duas décadas. O Tribunal, 
inclusive,  já  se  manifestou  a  respeito  da  modulação  de  efeitos  em 
situações semelhantes:

9 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 729C-D6F2-A52E-30B9 e senha 6037-E14C-2472-EB71

Inteiro Teor do Acórdão - Página 15 de 21



Voto - MIN. ROBERTO BARROSO

ADI 3199 / MT 

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. 
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGISTROS PÚBLICOS. ARTS. 
22,  XXV,  E  236,  §  3º,  CF/88.  COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
PRIVATIVA DA UNIÃO. LEI Nº 6.402/1996 DO ESTADO DA 
PARAÍBA.  PERMISSÃO  DE  PARTICIPAÇÃO  DE 
CANDIDATO  QUE  POSSUA  APENAS  O  ENSINO  MÉDIO 
COMPLETO EM CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA 
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO NOS MUNICÍPIOS 
COM  POPULAÇÃO  DE  ATÉ  TRINTA  MIL  HABITANTES. 
INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL.  PRECEDENTES. 
MODULAÇÃO DE EFEITOS.  1.  É  inconstitucional,  por  vício 
formal, em razão da violação à competência privativa da União 
para legislar sobre registros públicos (art. 22, XXV, e 236, §3º, 
CF/88), o art. 7º, § 1º, da Lei nº 6.402, de 23.12.1996, do Estado 
da Paraíba, que permite a participação de candidato que possua 
apenas  o  ensino  médio  completo  em concursos  de  provas  e 
títulos para serviços notariais e de registro em Municípios com 
população de até trinta mil habitantes. Precedentes: RE 336.739, 
Redator do acórdão o Min. Luiz Fux, DJe 15.10.2014; ADI 2.069-
MC,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  DJe  09.05.2003.  2.  A  lei  em 
exame  vigora  por  mais  de  20  (vinte)  anos,  com  presunção 
formal de constitucionalidade. Nesse contexto, a atribuição de 
efeitos  retroativos  à  declaração  de  inconstitucionalidade 
eventualmente  proclamada  por  esta  Corte  promoveria 
impacto indesejável nos concursos já realizados sob a égide 
do ato impugnado. Diante disso, e tendo em vista razões de 
segurança jurídica e de excepcional interesse social (art.  27, 
Lei  nº  9.868/1999),  convém  modular  a  declaração  de 
inconstitucionalidade, de modo a determinar que ela produza 
efeitos  somente  a  partir  da  data  da  publicação  da  ata  de 
julgamento. No mesmo sentido: ADI 3.580,  Rel.  Min. Gilmar 
Mendes,  DJe  03.08.2015.  3.  Ação  julgada  procedente,  para 
declarar a inconstitucionalidade formal do art. 7º, § 1º, da Lei nº 
6.402, de 23.12.1996, do Estado da Paraíba, com efeito ex nunc 
(ADI 5.535, de minha relatoria, j. em 19.12.2018).
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Voto - MIN. ROBERTO BARROSO

ADI 3199 / MT 

Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1º e 2º da Lei 
nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte.  Permanência no 
cargo de servidores contratados por prazo determinado e sem a 
realização de certame público. Vício de iniciativa. Violação do 
princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). Ação julgada 
procedente. 1. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio 
Grande do Norte asseguraram a permanência dos servidores da 
Fundação  Universidade  Regional  do  Rio  Grande  do  Norte 
admitidos em caráter temporário entre o período de 8 de janeiro 
de  1987  a  17  de  junho  de  1993  sem a  prévia  aprovação  em 
concurso público, tornando ainda sem efeitos os atos de direção 
da  universidade  que,  de  qualquer  forma,  importassem  em 
exclusão  desses  servidores  do  quadro  de  pessoal.  2.  A 
proposição legislativa decorreu de iniciativa parlamentar, tendo 
sido usurpada a prerrogativa conferida constitucionalmente ao 
chefe do Poder Executivo quanto às matérias afetas ao regime 
jurídico dos servidores públicos (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas c, 
da  CF/88).  Precedentes.  3.  Ofensa,  ainda,  ao  princípio  do 
concurso público (art. 37, II, CF/88), haja vista a estabilização de 
servidores contratados apenas temporariamente.  O art.  19 do 
ADCT  concedeu  estabilidade  excepcional  somente  aos 
servidores que, ao tempo da promulgação do texto, estavam em 
exercício há mais de cinco anos. Precedentes. 4. Modulação dos 
efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do 
art.  27  da  Lei  nº  9.868/99,  para  dar  efeitos  prospectivos  à 
decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze 
meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, 
tempo  hábil  para  a  realização  de  concurso  público,  a 
nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, 
prejuízo à prestação do serviço público de ensino superior na 
Universidade  Regional  do  Rio  Grande  do  Norte  (URRN). 
Ademais,  de  forma  semelhante  ao  que  realizado  por  esta 
Corte na ADI nº 4.876/MG, ficam ressalvados dos efeitos desta 
decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles 
que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham 
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ADI 3199 / MT 

preenchido  os  requisitos  para  a  aposentadoria, 
exclusivamente para efeitos de aposentadoria. 5. Ação direta 
julgada  procedente  (ADI  1.241,  Rel.  Min.  Dias  Toffoli,  j.  Em 
22.09.2016).

17. Proponho,  assim,  a  modulação  de  efeitos,  consoante  os 
termos  do  art.  27  da  Lei  nº  9.868/1999,  de  modo que a  declaração de 
inconstitucionalidade  produza  efeitos  somente  a  partir  da  data  da 
publicação da ata de julgamento.

IV. CONCLUSÃO

18. Diante  do  exposto,  julgo  procedente  o  pedido para 
declarar a inconstitucionalidade do art. 2º; do art. 5º; do art. 7º, parágrafo 
único  e  alínea  “b”;  do  art.  10,  II  e  XII;  e  do  art.  11,  todos  da  Lei 
Complementar do Estado de Mato Grosso nº 98/2001, com efeito ex nunc. 
Fixo a seguinte tese de julgamento: “A equiparação de carreira de nível médio  
a outra de nível superior constitui ascensão funcional, vedada pelo art. 37, II, da  
CF/88”. 

19. É como voto.
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Voto Vogal

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.199 MATO GROSSO

RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
REQTE.(S) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) :GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO 
AM. CURIAE. :SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA TRIBUTAÇÃO, 

ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE MATO 
GROSSO - SIPROTAF 

ADV.(A/S) :BEATRIZ VERÍSSIMO DE SENA E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. :SINDICATO DOS FISCAIS DE TIBUTOS ESTADUAIS 

DE MATO GROSSO - SINFATE 
ADV.(A/S) :DORIANE JUREMA PSENDZIUK E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) :ANTONIO DE SOUZA MORENO 
AM. CURIAE. :ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO 
ADV.(A/S) :FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR 

V O T O

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (RELATOR)  –  Eis  a 
denominada  inconstitucionalidade  útil.  Praticamente  aposta-se  na 
morosidade  da  Justiça.  Proclamado  o  conflito  da  norma  com  a 
Constituição Federal, mitiga-se esta sob o ângulo da higidez, como se não 
estivesse  em  vigor  até  então,  e  assenta-se,  como  termo  inicial  do 
surgimento de efeitos da constatação do conflito, a data da publicação do 
acórdão.

Divirjo  parcialmente  do  Relator,  apenas  quanto  à  modulação  dos 
efeitos da decisão.

Supremo Tribunal Federal
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Extrato de Ata - 20/04/2020

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.199
PROCED. : MATO GROSSO
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA TRIBUTAÇÃO, 
ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE MATO GROSSO - SIPROTAF
ADV.(A/S) : BEATRIZ VERÍSSIMO DE SENA (15777/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS FISCAIS DE TIBUTOS ESTADUAIS DE MATO 
GROSSO - SINFATE
ADV.(A/S) : DORIANE JUREMA PSENDZIUK (5262/MT) E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : ANTONIO DE SOUZA MORENO (MT017326/)
AM. CURIAE. : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO
ADV.(A/S) : FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR (20526/O/MT)

Decisão:  O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido 
formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do 
art. 2º; do art. 5º; do art. 7º, parágrafo único e alínea “b”; do 
art. 10, II e XII; e do art. 11, todos da Lei Complementar do 
Estado de Mato Grosso nº 98/2001, com efeito ex nunc, fixando-se a 
seguinte tese de julgamento: “A equiparação de carreira de nível 
médio  a  outra  de  nível  superior  constitui  ascensão  funcional, 
vedada pelo art. 37, II, da CF/88”, nos termos do voto do Relator, 
vencido  parcialmente  o  Ministro  Marco  Aurélio  apenas  quanto  à 
modulação  dos  efeitos  da  decisão.  Falaram:  pelo  amicus  curiae 
Sindicato  dos  Profissionais  da  Tributação,  Arrecadação  e 
Fiscalização de Mato Grosso - SIPROTAF, o Dr. Cláudio Pereira de 
Souza Neto; pelo  amicus curiae Sindicato dos Fiscais de Tributos 
Estaduais de Mato Grosso, o Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho; e, 
pelo  amicus  curiae Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Mato 
Grosso, o Dr. Francisco Edmilson de Brito Junior. Não participou 
deste  julgamento,  por  motivo  de  licença  médica  no  início  da 
sessão,  o  Ministro  Celso  de  Mello  (art.  2º,  §  5º,  da  Res. 
642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020.

 
Composição:  Ministros  Dias  Toffoli  (Presidente),  Celso  de 

Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen 
Lúcia,  Luiz  Fux,  Rosa  Weber,  Roberto  Barroso,  Edson  Fachin  e 
Alexandre de Moraes.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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Supremo Tribunal Federal

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.199
PROCED. : MATO GROSSO
RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA TRIBUTAÇÃO, 
ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE MATO GROSSO - SIPROTAF
ADV.(A/S) : BEATRIZ VERÍSSIMO DE SENA (15777/DF) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS FISCAIS DE TIBUTOS ESTADUAIS DE MATO 
GROSSO - SINFATE
ADV.(A/S) : DORIANE JUREMA PSENDZIUK (5262/MT) E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : ANTONIO DE SOUZA MORENO (MT017326/)
AM. CURIAE. : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO
ADV.(A/S) : FRANCISCO EDMILSON DE BRITO JUNIOR (20526/O/MT)

Decisão:  O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido 
formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do 
art. 2º; do art. 5º; do art. 7º, parágrafo único e alínea “b”; do 
art. 10, II e XII; e do art. 11, todos da Lei Complementar do 
Estado de Mato Grosso nº 98/2001, com efeito ex nunc, fixando-se a 
seguinte tese de julgamento: “A equiparação de carreira de nível 
médio  a  outra  de  nível  superior  constitui  ascensão  funcional, 
vedada pelo art. 37, II, da CF/88”, nos termos do voto do Relator, 
vencido  parcialmente  o  Ministro  Marco  Aurélio  apenas  quanto  à 
modulação  dos  efeitos  da  decisão.  Falaram:  pelo  amicus  curiae 
Sindicato  dos  Profissionais  da  Tributação,  Arrecadação  e 
Fiscalização de Mato Grosso - SIPROTAF, o Dr. Cláudio Pereira de 
Souza Neto; pelo  amicus curiae Sindicato dos Fiscais de Tributos 
Estaduais de Mato Grosso, o Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho; e, 
pelo  amicus  curiae Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Mato 
Grosso, o Dr. Francisco Edmilson de Brito Junior. Não participou 
deste  julgamento,  por  motivo  de  licença  médica  no  início  da 
sessão,  o  Ministro  Celso  de  Mello  (art.  2º,  §  5º,  da  Res. 
642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020.

 
Composição:  Ministros  Dias  Toffoli  (Presidente),  Celso  de 

Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen 
Lúcia,  Luiz  Fux,  Rosa  Weber,  Roberto  Barroso,  Edson  Fachin  e 
Alexandre de Moraes.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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