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Excelentíssimo Senhor Presidente 

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI 

Supremo Tribunal Federal 

Brasília - DF 

 

 

 

URGENTE 
 

Assunto: Direito administrativo e Outras Matérias de Direito Público | Controle de 

Constitucionalidade | Inconstitucionalidade Material (10646)1 

 

Ementa: Constitucional. Transposição de Cargos Públicos. Lei Estadual nº 

2.750/2002. DISPÕE sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da 

Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas. Enquadra todos os cargos efetivos 

da Secretaria de Fazenda como pertencentes à administração tributária, passíveis de 

realizarem atividades essenciais ao funcionamento do Estado. Diferenças de 

competência fundamentais, distanciamento remuneratório e diversos requisitos de 

ingresso. Usurpação das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal de Tributos 

Estaduais. Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais. Cargo de nível médio 

anterior. Usurpação das atividades de arrecadação do Auditor-Fiscal de Tributos 

Estaduais. Carreira típica de Estado. Diferenças entre administração tributária e 

fazendária. Provimento derivado inconstitucional. Violação ao artigo 37, incisos II e 

XXII da Constituição da República de 1988. Art. 152-C, inciso VII da Lei 

Complementar nº 19/97. Redação vaga que possibilita lançamento de IPVA por 

qualquer servidor da SEFAZ do Amazonas. Necessidade de intepretação conforme.  

Súmula nº 685 do STF. Pedidos de declaração de inconstitucionalidade do artigo 

3ºA. e de atribuições do Anexo II da Lei 2.750/2002 e necessidade de interpretação 

conforme do inciso VII do art. 152-C da Lei Complementar nº 19/97.   

 

 

 

 

A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE 

FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS – FEBRAFITE, entidade inscrita no 

CNPJ 68.313.675/0001-24, sediada no Setor de Rádio e Televisão Norte, Quadra 

702, Bloco P, Edifício Brasília Rádio Center, Sala 1056, 1° Pavimento, em 

Brasília, DF, por seus procuradores regularmente constituídos, que recebem 

intimações em Brasília, DF, no SAUS, quadra 05, bloco N, salas 212 a 217, Ed. 

OAB, CEP 70.070-913, telefone (61) 3223-0552, com suporte nos artigos 102, I, 

“a”2, e 103, IX3, da Constituição da República de 1988, e no artigo 2°, IX4, da 

                                                 
1 Assunto de acordo com as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário expedidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 46, de 2007). 
2 Constituição da República: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;” 



 
 

Página 2 de 30 

 

Lei 9.868/1999, propõe AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR em razão da inconstitucionalidade 

do artigo 3ºA da Lei Estadual nº 2.750/2002 e das expressões “gestão de 

arrecadação, execução e controle de processos de arrecadação, cadastro, cobrança 

administrativa, serviço administrativo do desembaraço de documentos fiscais” 

constantes no anexo II da mesma Lei, e da necessidade de interpretação 

conforme ao artigo 152-C da Lei Complementar nº 19/97 do Estado do 

Amazonas, diante da violação direta e interpretação que violam os incisos II e 

XXII do artigo 37 da Constituição da República de 1988, nos termos em que se 

passa a demonstrar: 

 

1. DO BREVE HISTÓRICO LEGISLATIVO QUE REVELA A 

INCONSTITUCINALIDADE 

 

Para que se perceba a inconstitucionalidade presente no artigo 

3ºA e em parte do anexo II da Lei Estadual nº 2.750, assim como a necessidade 

de interpretação conforme para o art. 152-C da Lei Complementar nº 19/97 deve-

se fazer uma análise histórico-temporal conjunta de ambos dispositivos, 

apontando-se para as consequências deles emanadas. 

 

O art. 3ºA constante na Lei nº 2.750/2002, diploma normativo 

que disciplina os cargos, carreiras e remunerações da Secretaria de Estado da 

Fazenda do Estado do Amazonas, é fruto de alteração normativa concretizada 

através da Lei nº 3.500/2010 e dispõem que “as atividades de competência dos 

cargos de provimento efetivo da Secretaria de Estado da Fazenda integram a 

Administração Tributária, atividade essencial ao funcionamento do Estado, 

desempenhada no âmbito do Estado do Amazonas pela SEFAZ”.  

 

De tal norma podemos extrair duas inconstitucionalidades: 

ferimento ao inciso II do art. 375 da Constituição Federal que prevê a realização 

de concurso público para investidura em cargo público, porquanto trata todos os 

cargos de provimento efetivo da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas 

como integrantes da administração tributária, possibilitando que desempenhem 
                                                                                                                                               
3 Constituição da República: “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 
declaratória de constitucionalidade: (...) IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito 
nacional.” 
4 Lei 9.868, de 1999: “Art. 2º Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: (...) IX - confederação 
sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.” 
5 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 legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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atividades essenciais ao funcionamento do Estado, prerrogativa exclusiva do 

cargo de Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais, como se esmiuçará em momento 

oportuno. 

 

A outra inconstitucionalidade deriva dessa mesma equiparação, 

na medida em que possibilita a realização das atividades essenciais ao 

funcionamento do Estado no âmbito da administração tributária por servidores de 

quaisquer dos cargos da Secretaria da Fazenda, o que fere o inciso XXII do art. 

37 da Constituição Federal6, já que este é claro quando prevê que a realização das 

atividades essenciais ao funcionamento do Estado se dará por servidores de 

carreiras específicas, o que remete à figura do Auditor-Fiscal de Tributos 

Estaduais, único que detém competência para a realização das tarefas típicas da 

administração tributária, como arrecadação, tributação e fiscalização de 

tributos. É o que consta no rol de suas atribuições no artigo 3º, parágrafo único 

da Lei 2.750/20027 e em seu anexo II, repetido no Decreto nº 23.990/20038, que 

regulamenta a referida Lei 2.750/2002.  

 

Ainda mais, mesmo que a realização das atividades essenciais ao 

funcionamento do estado, no âmbito da administração tributária, não competisse 

exclusivamente aos Auditores Fiscais do Trabalho, como é o caso, ainda assim 

restaria maculado o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, explica-se. 

 

Quando o art. 3ºA da Lei nº 2.750/2002 trata todos os cargos 

como pertencentes à administração tributária e, em consequência disso, torna-os 

legitimados à realização das atividades essenciais, ele possibilita que tarefas 

exclusivas de um cargo sejam realizadas pelos demais, ignorando os diferentes 

níveis de complexidade de atribuições entre os cargos e burlando a necessidade 

de concurso público para a investidura no cargo e consequente realização das 

atribuições inerentes a esses cargos. 

 

É que a Lei nº 2.750/2002 comporta 06 (seis) cargos, sendo 05 

(cinco) deles de nível superior e um de nível médio, além de mais dois cargos já 

                                                 
6 Art. 37. (...) 
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras 
específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma 

integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou 
convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
7 Art. 3.º - Os requisitos de qualificação mínima para provimento, e a descrição de atividades dos cargos 
que integram o Quadro de Pessoal Efetivo é a constante do Anexo II desta Lei. 
Parágrafo único - O lançamento de tributos, através de lavratura de Auto de Infração e Notificação Fiscal, 
é de competência privativa dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais. 
8 Art. 1.º - Os requisitos de qualificação mínima para provimento e a descrição de atividades dos cargos 
que integram o Quadro de Pessoal Efetivo são os constantes do Anexo I deste Decreto. 
§ 2º - O lançamento de tributos, através de lavratura de Auto de Infração e Notificação Fiscal , é de 
competência privativa dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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em extinção, porém ainda não totalmente vagos (cargos de motorista fazendário e 

técnico auxiliar de manutenção), veja-se: 

 
Art. 4º - Transformados os cargos de provimento efetivo de acordo com as 

especificações do parágrafo único deste artigo, a transposição dos servidores 

da SEFAZ, da atual situação funcional para a prevista no Plano instituído por 

esta Lei, far-se-á, na forma da equivalência estabelecida no Anexo III. 

Parágrafo único - Ficam transformados: 

I - em Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais, os cargos de Auditor Tributário, 

Inspetor Fiscal, Fiscal de Tributos Estaduais e de Fiscal Auxiliar de Tributos 

Estaduais; 

II - em analista do Tesouro Estadual, os cargos de Auditor de Controle 

Interno, Consultor Fazendário, Técnico de Finanças Estaduais e de Técnico 

de Administração Fazendária; 

III - em Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais, os cargos de Agente 

de Arrecadação; 

IV - em Técnico da Fazenda Estadual, cargos de Assistente de 

Administração de Tributos Estaduais, Técnico Auxiliar de Finanças 

Estaduais e de Assistente Fazendário; 

V - em Assistente Administrativo da Fazenda Estadual, os cargos de 

Auxiliar de Serviços Fazendários. 

Art. 5º - As carreiras de Motorista Fazendário e Técnico Auxiliar de 

Manutenção integram o Plano de Carreiras na condição de carreiras em 

extinção, devendo os cargos serem extintos à medida que forem vagando. 

 

Cada um desses cargos detém atribuições distintas, sendo a 

arrecadação, tributação e fiscalização atividades exclusivas dos Auditores 

Fiscais de Tributos Estaduais, conforme consta na Lei 2.750/2002, art. 26, §2º e 

anexos I e II: 

 
Art. 26 - O Chefe do Poder Executivo, através de ato próprio, editado no 

prazo de noventa dias, contados da publicação desta Lei, estabelecerá as 

instruções e os instrumentos necessários e complementares à implantação do 

Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, dispondo, especialmente, sobre: 

§ 1.º - Observar-se-á, em relação ao cargo de Auditor Fiscal de Tributos 

Estaduais, a seguinte distribuição de atribuições entre suas classes: 

I - 4ª e 3ª Classes - vistoria e fiscalização de mercadorias em trânsito e 

instrução processual oriunda dessas atividades, orientação e supervisão 

em unidades descentralizadas; 

II - 2ª Classe: 

a) além das previstas no inciso anterior, as atividades relacionadas com 

gestão tributária, auditoria fiscal e contábil em estabelecimentos, 

julgamento do processo administrativo tributário; e 

b) subsidiariamente, as atividades de tributação, revisão fiscal, estudos 

econômicos-tributários e, quando cabível, corregedoria funcional. 

III - 1ª Classe - com preferência sobre a 2ª Classe, as atividades previstas na 

alínea b, do inciso anterior, além das previstas na alínea a do mesmo inciso. 
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ANEXO I 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

GRUPO: ATIVIDADES FAZENDÁRIAS 

LINHA DE 

ATIVIDADE 
CARGO/CARREIRA 

CLASSE/ 

QUANTIDADE 
NÍVEL PADRÃO 

TRIBUTAÇÃO 

E 

FISCALIZAÇÃO 

AUDITOR-FISCAL 

DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS 

1ª 130 FT-1 

V 

IV 

III 

II 

I 

2ª 160 FT-2 

V 

IV 

III 

II 

I 

3ª 100 FT-3 

V 

IV 

III 

II 

I 

4ª 120 FT-4 

V 

IV 

III 

II 

I 

 

No anexo II da Lei 2.750/2002, idêntico ao anexo I do Decreto 

nº 23.990/2003 que a regulamenta, as atribuições referentes a cada um dos 

cargos.  

 

Para o cargo de Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais são 

atribuídos “encargos relacionados à gestão tributária, auditoria fiscal e 

contábil em estabelecimentos, julgamento no processo Administrativo 

tributário, vistoria e fiscalização de mercadorias em trânsito, instrução 

processual, orientação e supervisão em unidades descentralizadas. ” 
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Enquanto para o cargo de Analista do Tesouro Estadual são 

concedidos “encargos relacionados a atividades de gestão, planejamento, 

execução orçamentária, financeira, contábil e controle interno da administração 

direta e indireta de Estado, orientação, supervisão e atendimento especializado ao 

público e às unidades gestoras do Estado.” Perceba-se aqui que não lhe são 

conferidas atribuições relacionadas à arrecadação, tributação e fiscalização de 

tributos, inerentes à administração tributária, mas apenas, atividades de gestão 

orçamentária. 

 

Para o Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais são 

conferidos “encargos de gestão da arrecadação, referente às atividades de 

controle e auditoria na rede arrecadadora, execução e controle de processos de 

arrecadação, cadastro, cobrança administrativa, serviço administrativo do 

desembaraço de documentos fiscais e atendimento especializado ao público”.  

 

Com as atribuições conferidas pela Lei 2.750/2002 ao Técnico 

de Arrecadação de Tributos Estaduais, ocorre outra inconstitucionalidade, na 

medida em que as atividades de arrecadação tributária, privativas do Auditor-

Fiscal de Tributos Estaduais, são distribuídas a cargo distinto (Técnico), que em 

Lei anterior era de nível médio9. Novamente, viola-se o art. 37, incisos II e XXII 

da Constituição Federal, fazendo-se necessário que se declare a 

inconstitucionalidade de todas expressões que digam respeito à arrecadação de 

tributos, já que privativas dos Auditores, restando ao Técnico atividades de 

menor complexidade e de apoio administrativo. 

 

Quanto ao cargo de Analista de Tecnologia da Informação da 

Fazenda Estadual os encargos são aqueles relacionados à gestão, controle, 

planejamento e supervisão de contratos e serviços referentes à utilização de 

Tecnologia da Informação, que não se coadunam com as atribuições aqui 

                                                 
9 Lei 2.343/1995: 

“DISPÕE sobre o Plano de Cargos e Salários dos servidores da Secretaria de Estado da Fazenda e dá 
outras providências.” 
Art. 10 - O Plano de Cargos e Salários da Secretaria de Estado da Fazenda compõe-se dos seguintes 
cargos: 
I - na  Linha de Atividade de Fiscalização: 
a) Nível Superior: Auditor Tributário, Inspetor Fiscal e Fiscal de Tributos Estaduais; 
b) Nível Médio: Fiscal Auxiliar de Tributos Estaduais; 
II - na Linha de Atividade de Arrecadação: 
a) Nível Médio: Agente de Arrecadação; 

III - na Linha de Atividade de Finanças, Contabilidade e Administração: 
a) Nível Superior: Consultor Técnico Fazendário, Auditor de Controle Interno, Técnico de Finanças 
Estaduais e Técnico de Administração Fazendária; 
b) Nível Médio: Assistente de Administração de Tributos Estaduais, Técnico Auxiliar de Finanças 
Estaduais e  Assistente Fazendário; 
c) Nível Básico: Motorista Fazendário, Técnico Auxiliar de Manutenção e Auxiliar de Serviços 
Fazendários; 
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discutidas, referentes ao cargo de Auditor-Fiscal. 

 

Por fim, para o último cargo de nível superior, referente ao 

Técnico da Fazenda Estadual, as atribuições reduzem-se a apoio técnico em 

atividades de gestão tributária, administrativa e financeira. São atribuições 

secundárias e de menor complexidade quando comparadas com as dos Auditores.   

 

Além disso, há ainda o cargo de Assistente Administrativo da 

Fazenda Estadual, cujos encargos relacionam-se com execução de serviços 

auxiliares de natureza administrativa, sendo requisito de escolaridade para 

ingresso no cargo o nível médio completo.  

 

A situação se agrava quando a unificação feita pelo art. 3ºA da 

Lei 2.750/2002 permite que também aqueles servidores, cujos cargos encontram-

se extintos, motorista fazendário e técnico auxiliar de manutenção, mas que ainda 

se encontram em exercício possam, da mesma maneira, realizar as tarefas 

inerentes aos demais cargos. 

 

Além do que, a priori, não parece que as atribuições conferidas a 

esses cargos situem-se no âmbito da administração tributária. 

 

Assim, tem-se que a diferenciação dos cargos da Secretaria da 

Fazenda do Estado do Amazonas é clara, conquanto os cargos apresentam 

atribuições e remunerações diversas, restando inviável a tentativa de unificação 

de cargos com diferentes requisitos de escolaridade e distintas complexidades, 

assim como resta inviável que se atribua ao cargo de Técnico de Arrecadação de 

Tributos Estaduais tarefas exclusivas do Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais 

relacionadas à arrecadação tributária. 

 

Quaisquer dessas condutas legislativas, - seja a unificação velada 

dos cargos consubstanciada na edição do art. 3º A da Lei 2.750/2002 ou mesmo a 

atribuição de tarefas exclusivas do Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais a cargo 

que era de nível médio em lei anterior e que, portanto, deve possuir atribuições 

compatíveis com sua complexidade - dá origem a uma ascensão por derivação a 

um provimento que se conceitua originário sem o devido concurso público 

exigido pelo art. 37, inciso II da Constituição da República.  

 

A desobediência ao art. 37, inciso II configura-se tanto se vista 

sob a ótica do Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais - que se vê prejudicado, 

conquanto os demais cargos encontram-se autorizados a realizar as atividades 

essenciais ao funcionamento do Estado no âmbito da administração tributária, 

que lhe são incumbidas e exclusivas quando na posse do cargo - assim como, 

caso negada essa exclusividade de atribuições aos Auditores, sob a ótica dos 
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demais servidores, já que o quadro de servidores da Secretaria da Fazenda do 

Estado do Amazonas comporta servidores com diferentes níveis de escolaridade 

e distintas atribuições e tal unificação possibilitaria que, qualquer um desses 

servidores, mesmo aqueles de nível médio ou com atribuições não relacionadas à 

administração tributária pudessem executar as ditas atividades essenciais. 

 

Além disso, há malferimento ao art. 37, inciso XXII da 

Constituição Federal, porque amplia a possibilidade de exercício das atividades 

essenciais ao funcionamento do Estado para servidores não legitimados para 

tanto, já que o dispositivo constitucional restringe o exercício dessas atividades 

para servidores de carreiras específicas, in casu, os Auditores-Fiscais de Tributos 

Estaduais. 

 

Sob essa realidade normativa, desenha-se a causa de pedir 

remota desta ação direta de inconstitucionalidade, qual seja: uma velada 

transposição inconstitucional de cargos públicos. 

 

É por isso que, ao final desta peça processual, a autora pede a 

declaração de inconstitucionalidade do artigo 3ºA e do anexo II da Lei 

Estadual 2.750/2002, assim como a atribuição de interpretação conforme ao art. 

152-C, inciso VII da Lei Complementar nº 19/97 do Estado do Amazonas10. 

 

O art. 152-C, inciso VI da Lei Complementar nº 19/97, que 

institui o Código Tributário do Estado do Amazonas, foi inserido através da Lei 

Complementar nº 132/2013, e dispõem o seguinte: 

  
Art. 152-C. A Notificação de Lançamento será pessoal, endereçada ao 

domicílio do contribuinte e conterá obrigatoriamente: 

VII - identificação e assinatura do servidor efetivo da Administração 

Tributária responsável pelo ato. 

 

A referida notificação de lançamento diz respeito ao Imposto 

sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), de competência exclusiva 

do cargo de Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais. 

 

A problemática no referido dispositivo, que dá ensejo à 

necessidade de interpretação conforme advém da redação vaga da norma, que faz 

menção a servidor efetivo meramente, possibilitando que os demais servidores 

pertencentes a outros cargos da Secretaria da Fazenda possam efetuar notificação 

de lançamento de tributos, o que é atribuição exclusiva do Auditor-Fiscal de 

Tributos Estaduais. 

                                                 
10 Para que se restrinja a expressão “servidor efetivo da Administração Tributária responsável pelo ato” ao 
Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais. 
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É o que está estabelecido na própria Lei nº 2.750/2002 em seu 

art. 3º, parágrafo único11, assim como no Decreto nº 23.990/2003, em seu art. 1º, 

§2º12 e no Decreto 26.428/2006 que "APROVA o Regulamento do Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores13". 

 

Assim, a necessidade de interpretação conforme dessa norma 

faz-se necessária em virtude da dubiedade nela consistente, a fim de que se 

evitem demais interpretações que levem ao malferimento do artigo 37, inciso II, 

já que para outro servidor exercer atribuições exclusivas do cargo de Auditor-

Fiscal de Tributos Estaduais deverá fazer concurso público para tanto. 

 

Essa constatação, associada à demonstração de violação direta 

aos artigos 37, cabeça e incisos II e XXII da Constituição da República de 1988 

(causa de pedir próxima), que será feita adiante, conduz à procedência dos 

pedidos, assim como à necessidade de imediato deferimento de cautelar, a evitar 

que a recente lei inconstitucional projete seus efeitos no tempo. 

 

2. DO CONHECIMENTO DA ADI 

 

O cabimento desta ação decorre do contido no artigo 102, I, 

“a”14, porquanto se alega a “inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal 

ou estadual”, nesta expressão contidos os artigos declaração de 

inconstitucionalidade do artigo 3ºA e das expressões “gestão de arrecadação, 

                                                 
11 Art. 3º - Os requisitos de qualificação mínima para provimento, e a descrição de atividades dos cargos 

que integram o Quadro de Pessoal Efetivo é a constante do Anexo II desta Lei. 
Parágrafo único - O lançamento de tributos, através de lavratura de Auto de Infração e Notificação 

Fiscal, é de competência privativa dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais. 
12 Art. 1º - Os requisitos de qualificação mínima para provimento e a descrição de atividades dos cargos 
que integram o Quadro de Pessoal Efetivo são os constantes do Anexo I deste Decreto. 
§ 2º - O lançamento de tributos, através de lavratura de Auto de Infração e Notificação Fiscal, é de 
competência privativa dos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais. 
13 Art. 2º-F Constatada a ocorrência de infração que impossibilite o lançamento de ofício do IPVA, 
inclusive nas hipóteses previstas no art. 2º-E e o descumprimento do disposto no art. 27 deste 
Decreto, o Auditor Fiscal de Tributos Estaduais – AFTE lavrará Auto de Infração e Notificação 
Fiscal, que deverá conter: 

I – o local, a data e a hora da lavratura; 
II – o relato circunstanciado dos fatos que embasaram a autuação; 
III – o nome e endereço do autuado e a identificação do veículo; 
IV – a indicação expressa da disposição legal infringida e da penalidade aplicável; 
V – a determinação da exigência e intimação ao autuado para cumpri-la ou impugná-la, no prazo de 30 
(trinta) dias; 
VI – a assinatura do AFTE autuante; 
VII – a ciência do autuado ou de seu representante legal, mandatário ou preposto. 
 
14 Constituição da República: “Art. 102 Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 
da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;” 
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execução e controle de processos de arrecadação, cadastro, cobrança 

administrativa, serviço administrativo do desembaraço de documentos fiscais” 

constantes no anexo II da Lei Estadual nº 2.750/2002 do Estado do Amazonas, 

assim como a atribuição de interpretação conforme ao artigo 152-C da Lei 

Complementar nº 19/97 para deles excluir qualquer exegese que pretenda a outro 

servidor, que não o Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais, realizar o lançamento 

de tributos. 

 

Conforme será demonstrado nos tópicos seguintes ao do 

conhecimento, os pedidos são suportados pela violação direta e pela dubiedade 

de interpretação que ofende o artigo 37, incisos II e XXII da Constituição da 

República de 1988. 

 

A autora é entidade de classe de âmbito nacional que congrega 

associações de fiscais de tributos estaduais e distrital (estatuto incluso), nesta 

oportunidade defendendo interesse dos Auditores-Fiscais de Tributos Estaduais 

do Estado do Amazonas, vinculados à Associação dos Funcionários Fiscais do 

Estado do Amazonas (AFFEAM). 

 

O interesse pelo adequado provimento de cargo público - por 

servidores submetidos a concurso específico - sofreu agressão com as leis 

distritais inconstitucionais, pois as características e os requisitos de provimento 

do cargo de Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais foram deturpados, sucedendo-

se o ingresso sem concurso de vários servidores investidos em outros cargos. 

 

Portanto, há interesse de agir, pertinência temática e legitimidade 

ativa (Constituição, 103, IX; Lei 9868/99, 2º, IX), condições ao conhecimento 

desta ação reconhecidas à autora pelo Supremo Tribunal Federal em outras 

oportunidades, como no julgamento da ADI 3913. 

 

Além disso, a legitimidade da autora para a propositura da ação 

direta de inconstitucionalidade é reforçada pelo precedente referido na ADI 3913, 

ou seja, a ADI 3153 que tramitou sob relatoria do Ministro Celso de Mello, 

alterando a concepção até então aplicada para as entidades de classe de âmbito 

nacional aglutinadoras de associações regionais, recebendo-as como entidade de 

classe de âmbito nacional para os fins do artigo 103, IX, da Constituição: 

 
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação ativa: 

"entidade de classe de âmbito nacional": compreensão da "associação de 

associações" de classe: revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal. 1. O 

conceito de entidade de classe é dado pelo objetivo institucional classista, 

pouco importando que a eles diretamente se filiem os membros da respectiva 

categoria social ou agremiações que os congreguem, com a mesma 

finalidade, em âmbito territorial mais restrito. 2. É entidade de classe de 

âmbito nacional - como tal legitimada à propositura da ação direta de 
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inconstitucionalidade (CF, art 103, IX) - aquela na qual se congregam 

associações regionais correspondentes a cada unidade da Federação, a 

fim de perseguirem, em todo o País, o mesmo objetivo institucional de 

defesa dos interesses de uma determinada classe. 3. Nesse sentido, altera 

o Supremo Tribunal sua jurisprudência, de modo a admitir a 

legitimação das "associações de associações de classe", de âmbito 

nacional, para a ação direta de inconstitucionalidade. 

(ADI 3153 AgR, Rel.  Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão Min. 

Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 09/09/2005) 

 

Preenchidas as exigências para o conhecimento da ação, o tópico 

seguinte trata da discussão jurídica que a revelação das pretensões legisladas 

invoca. 

 

3. DO DIREITO 

 

3.1. Sobre a violação das Leis Estadual nº 2.750 e Lei Complementar nº 

19/97 aos artigos 37, incisos II e XXII da Constituição da República de 1988 

 

Quando o art. 3ºA constante na Lei nº 2.750/2002, eleva todos os 

cargos de provimento efetivo da Secretaria de Estado da Fazenda como 

pertencentes à Administração Tributária, tornando-os passíveis, portanto, de 

realizarem atividades essenciais ao funcionamento do Estado e quando no anexo 

II da mesma lei são atribuídas atividades de arrecadação de tributos ao cargo de 

Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais, tem origem as seguintes 

inconstitucionalidades:  

 

(i) Burla ao art. 37, inciso II da Constituição Federal, na 

medida em que com essa unificação e atribuição de 

tarefas a cargo distinto do Auditor-Fiscal, há usurpação 

das atribuições do cargo do Auditor-Fiscal de Tributos 

Estaduais, que é por excelência quem realiza atividades 

típicas da administração tributária, assim como há 

usurpação das competências dos demais cargos, já que o 

art. 3º. A. unifica, de maneira velada, os cargos como 

sendo um só;  

(ii)  Ferimento ao inciso XXII do mesmo art. 37, na medida 

em que este prevê que a realização das atividades 

essenciais ao funcionamento do Estado se dará por 

servidores de carreiras específicas, o que remete à 

figura do Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais, único que 

detém competência para a realização das tarefas típicas da 

administração tributária, como tributação e fiscalização de 

tributos. 
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Quanto ao art. 152-C da Lei Complementar nº 19/97, na medida 

em que faz menção a “servidor efetivo” como o responsável pela emissão de 

notificação de lançamento para o IPVA, dá margem a que se interprete como 

legitimado para tanto outro servidor que não sendo o Auditor-Fiscal de Tributos 

Estaduais, o que ocasionaria nova maculação ao inciso II do art. 37 da 

Constituição Federal. 

 

Sobre o primeiro ponto, para que se afirme a exclusividade do 

Auditor-Fiscal na realização das atividades essenciais ao funcionamento do 

Estado, integrante, portanto, do chamado núcleo estratégico do Estado, no âmbito 

da administração tributária, há que se fazer um apanhado histórico que demonstre 

a origem e a proteção dada às carreiras ditas típicas, ou essenciais do Estado pela 

Constituição Federal, o que tem início a partir da Emenda Constitucional nº 

19/1998, que trouxe mudanças importantes dentro da administração pública.  

 

O escopo era conferir tratamento diferenciado para determinadas 

carreiras, cuja atuação baliza o funcionamento, não apenas das instituições 

públicas, mas da própria sociedade civil e que em virtude de suas peculiaridades, 

natureza, grau de responsabilidade e complexidade, importavam em reservas de 

qualificação no setor público. São essas carreiras que compõem o chamado 

núcleo estratégico do Estado, nas palavras da doutrina: 

 
Este núcleo estratégico deve atuar no planejamento, formulação, avaliação e 

fiscalização das políticas públicas e na defesa do Estado. Evidentemente, 

compõe-se de servidores dotados de alta qualificação técnica - nível 

superior, portanto - e visão global do processo decisório do Estado. (...)  

Devem, por suas atribuições e responsabilidades diretamente ligadas ao 

exercício do poder de Estado, merecer um regime de estabilidade mais 

rígido, protegidas das injunções conseqüentes à alternância no Poder Estatal. 

Seu enquadramento estatutário, reiteradamente caracterizado e reconhecido 

como próprio e específico das Carreiras Típicas de Estado, visa dar aos seus 

integrantes garantias no exercício de seus cargos contra o Poder Político e 

discricionário, já que é inerente - e natural - às atribuições do Núcleo 

Estratégico a possibilidade de contrariar interesses que, não raras vezes, não 

se coadunam com os princípios elementares da Administração Pública, 

violando-se por conseguinte os interesses permanentes do Estado15.  

 

Assim, com a certeza de que o futuro das instituições públicas 

depende sobremaneira da salvaguarda de algumas Carreiras de Estado e com a 

finalidade de lhe conceder maiores garantias, o legislador acrescentou o inciso 

XXII no art. 37, assim como o art. 247, dando nova redação ao inciso IV do art. 

                                                 
15 FERREIRA, Marcelo Dias. Carreiras típicas do Estado: profissionalização do serviço público e formação 
do núcleo estratégico. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, I, n. 2, ago 2000. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1965>. Acesso 
em ago 2016. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1965
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167, todos da Constituição Federal: 

  
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 legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, 

exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos 

prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma 

integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações 

fiscais, na forma da lei ou convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 42, de 19.12.2003) 

Art. 167. São vedados: 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 

ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se 

referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços 

públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para 

realização de atividades da administração tributária, como determinado, 

respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de 

garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 

165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

Art. 247. As leis previstas no inciso III do § 1º do art. 41 e no § 7º do art. 

169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo 

servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo 

efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

 

Tenha-se que o inciso IV do art. 167 em consonância com a 

parte final do inciso XXII do art. 37, assegura para as administrações tributárias a 

vinculação de parte da receita dos impostos, como destinação orçamentária para 

que realizem suas atividades, conferindo espécie de fonte orçamentária 

específica, que tem por destinação cobrir parte do custeio da estrutura de 

fiscalização. Busca-se assegurar uma administração tributária independente, não 

apenas em âmbito funcional, mas também financeiro. Já o art. 247 garante certa 

proteção aos servidores pertencentes a esse núcleo estratégico de possíveis 

ingerências que possam constrangê-lo no exercício das suas atribuições.  

 

Explicadas as garantias concedidas pela Constituição Federal a 

essas carreiras, cabe delimitar quais seriam as carreiras passíveis de serem 

consideradas típicas ou essenciais ao funcionamento do Estado no âmbito da 

administração tributária, vale trazer elucidação da doutrina, para que se verifique 

a exclusividade do papel do Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais como 

pertencente a esse núcleo estratégico, e, em consequência disso, vislumbrando-se 

a inconstitucionalidade do art. 3ºA da Lei 2.750/2002 quando quer ampliar este 

rol: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art32
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art32
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Historicamente, do ponto de vista normativo, a constituição destas carreiras 

é um processo cumulativo e, sob certos aspectos, recente e ainda em fase de 

aperfeiçoamento e consolidação. Normalmente, tais quadros compõem o 

chamado Núcleo Estratégico do Estado, possuem atribuições indelegáveis, e 

desempenham atividades de fiscalização, arrecadação tributária, 

previdenciária e do trabalho, controle interno, segurança pública, 

diplomacia, defesa administrativo-judicial do Estado  e defensoria pública. O 

Projeto do Governo Federal nesta área reduz as Carreiras Típicas de Estado 

em cinco: advocacia, diplomacia, políticas públicas, polícia e fiscalização16. 

 

Aqui tem-se claro que o único cargo passível de enquadramento 

como integrante das carreiras típicas de Estado, passível de exercer atividades de 

fiscalização e arrecadação tributária é o Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais, já 

que é o único para o qual foram designadas atividades de tributação e 

fiscalização, atividades diretamente relacionadas com o Poder de Estado. É o que 

consta na Lei 2.750/2002, art. 26, §2º e anexos I e II: 

 
Art. 3º - Os requisitos de qualificação mínima para provimento, e a 

descrição de atividades dos cargos que integram o Quadro de Pessoal Efetivo 

é a constante do Anexo II desta Lei. 

Parágrafo único - O lançamento de tributos, através de lavratura de 

Auto de Infração e Notificação Fiscal, é de competência privativa dos 

ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais. 

Art. 26 - O Chefe do Poder Executivo, através de ato próprio, editado no 

prazo de noventa dias, contados da publicação desta Lei, estabelecerá as 

instruções e os instrumentos necessários e complementares à implantação do 

Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, dispondo, especialmente, sobre: 

§ 1º - Observar-se-á, em relação ao cargo de Auditor Fiscal de Tributos 

Estaduais, a seguinte distribuição de atribuições entre suas classes: 

I - 4ª e 3ª Classes - vistoria e fiscalização de mercadorias em trânsito e 

instrução processual oriunda dessas atividades, orientação e supervisão 

em unidades descentralizadas; 

II - 2ª Classe: 

a) além das previstas no inciso anterior, as atividades relacionadas com 

gestão tributária, auditoria fiscal e contábil em estabelecimentos, 

julgamento do processo administrativo tributário; e 

b) subsidiariamente, as atividades de tributação, revisão fiscal, estudos 

econômicos-tributários e, quando cabível, corregedoria funcional. 

III - 1ª Classe - com preferência sobre a 2ª Classe, as atividades previstas na 

alínea b, do inciso anterior, além das previstas na alínea a do mesmo inciso. 

 

                                                 
16 FERREIRA, Marcelo Dias. Carreiras típicas do Estado: profissionalização do serviço público e formação 
do núcleo estratégico. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, I, n. 2, ago 2000. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1965>. Acesso 
em ago 2016. 

 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1965
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ANEXO I 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
GRUPO: ATIVIDADES FAZENDÁRIAS 

LINHA DE 
ATIVIDADE 

CARGO/CARREIRA 
CLASSE/ 

QUANTIDADE 
NÍVEL PADRÃO 

TRIBUTAÇÃO 
E 

FISCALIZAÇÃO 

AUDITOR-FISCAL 
DE TRIBUTOS 
ESTADUAIS 

1ª 130 FT-1 

V 

IV 

III 

II 

I 

2ª 160 FT-2 

V 

IV 

III 

II 

I 

3ª 100 FT-3 

V 

IV 

III 

II 

I 

4ª 120 FT-4 

V 

IV 

III 

II 

I 

 

Já no anexo II da Lei 2.750/2002, idêntico ao anexo I do Decreto 

nº 23.990/2003 que a regulamenta, as atribuições referentes ao cargo de Auditor-

Fiscal de Tributos Estaduais constam como “encargos relacionados à gestão 

tributária, auditoria fiscal e contábil em estabelecimentos, julgamento no 

processo Administrativo tributário, vistoria e fiscalização de mercadorias 

em trânsito, instrução processual, orientação e supervisão em unidades 

descentralizadas. ” 

 

Vale a transcrição do referido anexo: 

 

ANEXO II 
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REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO MÍNIMA E DESCRIÇÃO DE 
ATIVIDADES 

QUALIFICAÇÃO 
MÍNIMA  

CARGO  
DESCRIÇÃO DE 

ATIVIDADES  

NÍVEL 
SUPERIOR 

COMPLETO  

AUDITOR- 
FISCAL DE 
TRIBUTOS 

ESTADUAIS  

Encargos relacionados à 
gestão tributária, 
auditoria fiscal e 
contábil em 
estabelecimentos, 
julgamento no processo 
administrativo 
tributário, vistoria e 
fiscalização de 
mercadorias em 
trânsito, instrução 
processual, orientação e 
supervisão em unidades 
descentralizadas. 

ANALISTA DO 
TESOURO 

ESTADUAL  

Encargos relacionados a 
atividades de gestão, 
planejamento, execução 
orçamentária, 
financeira, contábil e 
controle interno da 
administração direta é 
indireta de Estado, 
orientação, supervisão e 
atendimento 
especializado ao público 
e às unidades gestoras 
do Estado. 

TÉCNICO DE 
ARRECADAÇÃO 

DE TRIBUTOS 
ESTADUAIS  

Encargos de gestão da 
arrecadação, referente às 
atividades de controle e 
auditoria na rede 
arrecadadora, execução 
e controle de processos 
de arrecadação, 
cadastro, cobrança 
administrativa, serviço 
administrativo do 
desembaraço de 
documentos fiscais e 
atendimento 
especializado ao 
público. 

NÍVEL 
SUPERIOR 

COMPLETO  

ANALISTA DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO DA 

FAZENDA 
ESTADUAL  

Encargos 
relacionados a 
atividades de 
gestão, controle, 
planejamento e 
supervisão da 
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execução dos 
contratos e serviços 
referentes à 
utilização da 
Tecnologia da 
Informação. 

TÉCNICO DA 
FAZENDA 

ESTADUAL  

Encargos 
relacionados ao 
apoio técnico 
especializado, nas 
atividades de gestão 
tributária, 
administrativa e 
financeira da 
fazenda estadual, e 
financeira da 
fazenda estadual, e 
atendimento ao 
público. 

NÍVEL 
MÉDIO 

COMPLETO  

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

DA FAZENDA 
ESTADUAL  

Encargos 
relacionados à 
execução de 
serviços auxiliares 
de natureza 
administrativa e de 
atendimento ao 
público. 

 

Perceba-se aí que para os outros cargos integrantes da Secretaria 

da Fazenda do Estado do Amazonas constam apenas tarefas subsidiárias e 

auxiliares as do Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais, - à exceção do cargo de 

Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais, que deve ter parte de suas 

atribuições declaradas inconstitucionais, porque exclusivas do Auditor-Fiscal -

, ou ainda atividades típicas da administração fazendária, não havendo que se 

fazer confusão entre esta e a administração tributária, explica-se.  

 

A administração fazendária engloba todas as atividades do 

órgão, em especial os que se relacionam à execução da gestão financeira17 

(orçamento, contabilidade, pagamentos, dentre outros), enquanto a administração 

tributária tem como principal incumbência a constituição e a cobrança do crédito 

tributário, tarefas exclusivas, como já bem explicado, do Auditor-Fiscal de 

Tributos Estaduais, no âmbito do Estado do Amazonas. 

 

Veja-se que em diversos entes da federação há separação das 

referidas atividades em secretarias distintas, onde uma trata de finanças e a outra, 

                                                 
17 Incumbência do Analista do Tesouro Nacional no presente caso. 
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de receitas, sendo que a administração fazendária não pode ser considerada como 

atividade essencial ao funcionamento do Estado. Não fosse assim não haveria 

motivos para que fosse tratada em dispositivo separado da administração 

tributária dentro da Constituição Federal18. 

 

Ainda mais e não menos importante, em que pese dois outros 

cargos da Secretaria da Fazenda Nacional tratarem de atividades relacionadas a 

tributos19, realizam apenas atividades de apoio administrativo e operacional, não 

podendo ser considerados como integrantes de Carreira de Estado, mesmo que 

venham a trabalhar diretamente na atividade-fim.  

 

Isso ocorre porque não é o órgão que exerce a atividade essencial 

ao funcionamento do Estado, mas a carreira de administração tributária, in casu, 

a de Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais. A área de apoio não exerce atividade 

de Estado, pois não têm poder decisório legalmente reconhecido, embora possa 

até mesmo ser considerada como essencial para o funcionamento da instituição. 

 

Sendo assim, a pretensa unificação constante no art. 3ºA da Lei 

2.750/2002 fere precipuamente o inciso 37, inciso II da Constituição Federal na 

medida em que o único servidor que pode ser considerado passível de realizar 

atividades essenciais ao funcionamento do Estado no âmbito da administração 

tributária, como arrecadação, lançamento e fiscalização de tributos é o Auditor-

Fiscal de Tributos Estaduais, e qualquer legitimação trazida pelo referido 

dispositivo que permita a realização de atividades exclusivas do cargo de 

Auditor-Fiscal sem a prévia realização de concurso público para tanto deve ser 

vista como inconstitucional. 

 

Principalmente a atribuição das atividades de arrecadação de 

tributos ao cargo de Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais, que em lei 

anterior possuía como requisito de escolaridade para ingresso tão somente nível 

médio, veja-se: 

 
Lei 2.343/1995: 

 

“DISPÕE sobre o Plano de Cargos e Salários dos servidores da Secretaria de 

Estado da Fazenda e dá outras providências.” 

 

                                                 
18 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 legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e 
jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei; 
19 Técnico de arrecadação de tributos e Técnico da Fazenda Estadual. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3


 
 

Página 19 de 30 

 

Art. 10 - O Plano de Cargos e Salários da Secretaria de Estado da Fazenda 

compõe-se dos seguintes cargos: 

I - na  Linha de Atividade de Fiscalização: 

a) Nível Superior: Auditor Tributário, Inspetor Fiscal e Fiscal de Tributos 

Estaduais; 

b) Nível Médio: Fiscal Auxiliar de Tributos Estaduais; 

II - na Linha de Atividade de Arrecadação: 

a) Nível Médio: Agente de Arrecadação; 

III - na Linha de Atividade de Finanças, Contabilidade e Administração: 

a) Nível Superior: Consultor Técnico Fazendário, Auditor de Controle 

Interno, Técnico de Finanças Estaduais e Técnico de Administração 

Fazendária; 

b) Nível Médio: Assistente de Administração de Tributos Estaduais, Técnico 

Auxiliar de Finanças Estaduais e  Assistente Fazendário; 

c) Nível Básico: Motorista Fazendário, Técnico Auxiliar de Manutenção e 

Auxiliar de Serviços Fazendários; 

 

Com a Lei 2.750/2002 esse cargo foi transformado no cargo de 

Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais, passando a ser de nível superior: 

 
Lei 2.750/2002: 

“DISPÕE sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Secretaria 

de Estado da Fazenda e dá outras providências.” 

 

Art. 4º - Transformados os cargos de provimento efetivo de acordo com as 

especificações do parágrafo único deste artigo, a transposição dos servidores 

da SEFAZ, da atual situação funcional para a prevista no Plano instituído por 

esta Lei, far-se-á, na forma da equivalência estabelecida no Anexo III. 

Parágrafo único - Ficam transformados: 

I - em Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais, os cargos de Auditor Tributário, 

Inspetor Fiscal, Fiscal de Tributos Estaduais e de Fiscal Auxiliar de Tributos 

Estaduais; 

II - em analista do Tesouro Estadual, os cargos de Auditor de Controle 

Interno, Consultor Fazendário, Técnico de Finanças Estaduais e de Técnico 

de Administração Fazendária; 

III - em Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais, os cargos de 

Agente de Arrecadação; 

IV - em Técnico da Fazenda Estadual, cargos de Assistente de 

Administração de Tributos Estaduais, Técnico Auxiliar de Finanças 

Estaduais e de Assistente Fazendário; 

V - em Assistente Administrativo da Fazenda Estadual, os cargos de 

Auxiliar de Serviços Fazendários. 

Art. 5º - As carreiras de Motorista Fazendário e Técnico Auxiliar de 

Manutenção integram o Plano de Carreiras na condição de carreiras em 

extinção, devendo os cargos serem extintos à medida que forem vagando. 

Art. 30 - Revogadas as Leis n.º 1.898, de 1.º de fevereiro de 1.989, e 2.343, 

de 19 de julho de 1.995, e as demais disposições em contrário, esta Lei entra 

em vigor na data de sua publicação. 

 

Com a passagem desse cargo para nível superior houve a 
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delegação de atribuições exclusivas dos Auditores-Fiscais de Tributos Estaduais, 

são elas: gestão de arrecadação, execução e controle de processos de 

arrecadação, cadastro, cobrança administrativa e serviço administrativo do 

desembaraço de documentos fiscais. Estas expressões/atribuições devem ser 

declaradas inconstitucionais, no tocante ao Técnico de Arrecadação, porquanto 

exclusivas do cargo de Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais. 

 

Além do mais, a velada tentativa de enquadramento de todos os 

cargos efetivos da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas, como se 

carreiras específicas de Estado fossem, desvirtuam o conceito de carreira típica 

de Estado, enquadrando como tais os cargos que não estão incumbidos da 

realização de atividades essenciais, ferindo o inciso XXII do mesmo art. 37 da 

Constituição Federal. 

 

O caso sob apreciação do Supremo Tribunal Federal reprisa o 

quadro que suscitou declaração de inconstitucionalidade na ADI 3857/CE em 

18/12/2008, com acórdão divulgado em 26/02/2009, processo que tramitou 

contra lei do Estado do Ceará que pretendeu transposições semelhantes. Naquela 

oportunidade, disse o Tribunal Pleno, sob a relatoria do Ministro Ricardo 

Lewandowski: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO 

DO CEARÁ. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS. 

INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 37, II, 

DA CF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I- São inconstitucionais os 

artigos da Lei 13.778/2006, do Estado do Ceará que, a pretexto de 

reorganizar as carreiras de Auditor Adjunto do Tesouro Estadual, 

Técnico do Tesouro Estadual e Fiscal do Tesouro Estadual, ensejaram o 

provimento derivado de cargos. II - Dispositivos legais impugnados que 

afrontam o comando do art. 37, II, da Constituição Federal, o qual exige a 

realização de concurso público para provimento de cargos na Administração 

estatal. III - Embora sob o rótulo de reestruturação da carreira na Secretaria 

da Fazenda, procedeu-se, na realidade, à instituição de cargos públicos, cujo 

provimento deve obedecer aos ditames constitucionais. IV - Ação julgada 

procedente. 

(ADI 3.857/CE, Tribunal Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgada 

em 18/12/2008, DJe-038, divulgado em 26/02/2009) 

 

Veja-se que o STF somente admite o aproveitamento de cargos 

públicos, possibilitando sua unificação sem que se caracterize transposição 

quando presentes a uniformidade de atribuições, a paridade remuneratória e 

a identidade dos requisitos exigidos no concurso de ingresso: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11 E 

PARÁGRAFOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 25.06.2002, 

CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549 , DE 13.11.2002. TRANSFORMAÇÃO 



 
 

Página 21 de 30 

 

DE CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DA ADVOCACIA-GERAL 

DA UNIÃO EM CARGOS DE ADVOGADO DA UNIÃO. ALEGAÇÃO 

DE OFENSA AOS ARTS. 131, CAPUT; 62, § 1º, III; 37, II E 131, § 2º, 

TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Preliminar de ilegitimidade 

ativa "ad causam" afastada por tratar-se a Associação requerente de uma 

entidade representativa de uma categoria cujas atribuições receberam um 

tratamento constitucional específico, elevadas à qualidade de essenciais à 

Justiça. Precedentes: ADI nº 159, Rel. Min. Octavio Gallotti e ADI nº 809, 

Rel. Min. Marco Aurélio. Presente, de igual modo, o requisito da pertinência 

temática, porquanto claramente perceptível a direta repercussão da norma 

impugnada no campo de interesse dos associados representados pela autora, 

dada a previsão de ampliação do Quadro a que pertencem e dos efeitos daí 

decorrentes. (...) Precedente: ADI nº 449, Rel. Min. Carlos Velloso. 

Rejeição, ademais, da alegação de violação ao princípio do concurso público 

(CF, arts. 37, II e 131, § 2º). É que a análise do regime normativo das 

carreiras da AGU em exame apontam para uma racionalização, no âmbito da 

AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma 

completa identidade substancial entre os cargos em exame, verificada a 

compatibilidade funcional e remuneratória, além da equivalência dos 

requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel. Min. 

Octavio Gallotti. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 

(ADI 2713, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 07/03/2003) 

 

Observe-se que as atribuições dos seis cargos que pretendeu a 

Lei 2.750/2002 equiparar são distintas, como se demonstrou, bem como a 

remuneração20 e requisitos de ingresso no concurso. 

 

                                                 
20 Já que mesmo com vencimento básico de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) para todos os níveis 
da SEFAZ, cada um dos cargos percebe retribuições de produtividade distintas, veja-se: 
Lei 2.750/2002: 
Art. 18 - A remuneração dos servidores da SEFAZ, observados, a classe, a referência e o padrão do 

servidor, é composta, por vencimento básico, retribuições e vantagens previstas em lei, na forma dos 
regulamentos específicos. 
§ 1.º - É fixado o vencimento básico em R$136,00 (cento e trinta e seis reais) para todos os níveis da 

SEFAZ, valor a ser reajustado por lei que disciplina os vencimentos dos servidores públicos do Estado do 
Amazonas. 
Art. 19 - Como estímulo à eficiência individual, são devidas aos servidores da Secretaria de Estado da 

Fazenda, na quantidade de quotas - partes fixa e variável - constantes das Tabelas 1 a 6 do Anexo 
IV desta Lei, as seguintes retribuições: 
I - Retribuição de Produtividade de Ação Fiscal - RPAF, devida aos ocupantes dos cargos de Auditor-
Fiscal de Tributos Estaduais; 
II - Retribuição de Produtividade de Arrecadação - RPA, devida aos ocupantes do cargo de Técnico de 
Arrecadação de Tributos Estaduais; e 
III - Retribuição de Produtividade Fazendária - RPF, devida aos ocupantes dos Cargos de Analista do 
Tesouro Estadual, Analista de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual, Técnico da Fazenda 
Estadual, Assistente Administrativo da Fazenda Estadual, Motorista Fazendário e Técnico Auxiliar de 
Manutenção. 
IV - Gratificação de Atividade Judicante, devida pelo exercício da atividade de julgamento em primeira 
instância do Processo Tributário-Administrativo e corresponderá a 2.000 quotas. 
Parágrafo Único - Além das quotas previstas na Tabela 1, do Anexo IV, serão atribuídas 200 quotas 

adicionais à Retribuição de Produtividade de Ação Fiscal - RPAF, ao servidor em exercício de atividade 
externa de fiscalização; 
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Sob perspectiva complementar, a alteração aglutinadora da Lei 

Estadual 2.750/2002 contraria a posição consolidada no Supremo Tribunal 

Federal que sustenta a inalterabilidade da finalidade para a qual os cargos 

foram criados, o que impõe a proibição da criação de outras atribuições que não 

se compatibilizem com a sua ratio essendi. 

 

Assim, revela-se a ausência da tríplice identidade exigida para 

possível unificação dos cargos, constituindo-se a pretensa unificação da Lei 

2.750/2002 modalidade de provimento derivado constitucionalmente vedado pelo 

inciso II do artigo 37 da Constituição e pela Súmula 685 do Supremo Tribunal 

Federal21. 

 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1591, 

afirmou que a dimensão objetiva do princípio do concurso público sustenta a 

inalterabilidade da finalidade para a qual os cargos foram criados, o que impõe 

a proibição da criação de outras atribuições que não se compatibilizem com a sua 

ratio essendi: 

 
Sem dúvida alguma, o concurso para Auditor de Finanças Públicas possui 

exigências e conteúdo diferentes, em confronto com as exigências do 

concurso para Fiscal.  

(Voto do Min. Néri da Silveira nos autos da ADI 1591, DJ 30/06/2000) 

 

Desse modo, a manipulação da finalidade originária dos cargos 

pertencentes à Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas com a sua 

unificação, possibilitando que servidores mesmo de nível superior com 

atribuições diversas daquelas conferidas aos Auditores e de nível médio com 

atribuições simplificadas na origem possam realizar as tarefas de exclusividade 

dos Auditores representa transformação de cargo, situação reiteradamente 

repelida pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo do acórdão proferido na 

ADI 266: 

 
EMENTA: - Embora, em princípio, admissivel a "transposição" do servidor 

para cargo idêntico de mesma natureza em novo sistema de classificação, o 

mesmo não sucede com a chamada "transformação" que, visto implicar 

em alteração do título e das atribuições do cargo, configura novo 

provimento, a depender da exigência de concurso público, inscrita no 

art. 37, II, da Constituição. Ação direta julgada, em parte, procedente, para 

declarar a inconstitucionalidade da expressão "e transformação", contida no 

caput do art. 1. da Lei fluminense n. 1.643-90. 

(ADI 266, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 06/08/1993) 

                                                 
21 Súmula STF 685: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-

se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a 
carreira na qual anteriormente investido. 
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É assim que a complexidade das atribuições igualadas pela Lei 

2.750/2002 não se coaduna com o inciso II do artigo 37 da Constituição da 

República, que impõe a estrita compatibilidade das atribuições com a finalidade 

originária dos cargos. 

 

O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de 

tentativa de unificação da carreira fiscal em outra situação semelhante: 

 
CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBUCO. ESCRIVÃO DE 

EXATORIA E FISCAL DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO: ESTADO 

DE SANTA CATARINA. Lei Complementar n º 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, Tribunal Pleno, DJ 13/12/1996) 

 

Em outras oportunidades, assente restou o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade de transformações 

como a que a Lei 2.750/2002, como demonstram os julgados seguintes: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUOONAUDADE. LEI DO ESTADO DO 

CEARÁ. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS. 

INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 37, II, 

DA CF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I- São inconstitucionais os 

artigos da Lei 13.778/2006, do Estado do Ceará que, a pretexto de 

reorganizar as carreiras de Auditor Adjunto do Tesouro Estadual, Técnico do 

Tesouro Estadual e Fiscal do Tesouro Estadual, ensejaram o provimento 

derivado de cargos. II - Dispositivos legais impugnados que afrontam o 

comando do art. 37, II, da Constituição Federal, o qual exige a realização de 

concurso público para provimento de cargos na Administração estatal. III - 

Embora sob o rótulo de reestruturação da carreira na Secretaria da Fazenda, 

procedeu-se, na realidade, à instituição de cargos públicos, cujo provimento 

deve obedecer aos ditames constitucionais. IV - Ação julgada procedente. 

(ADI 3.857/CE, Tribunal Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgada 

em 18/12/2008, DJe-038, divulgado em 26/02/2009) 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão ou acesso, transferência e 

aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos. - O critério do 

mérito aferível por concurso público de provas ou de provas e títulos e, no 

atual sistema constitucional, ressalvados os cargos em comissão declarados 

em lei de livre nomeação e exoneração, 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 subseqüentes que nela se escalonam até o final dela, 
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pois, para estes, a investidura se fará pela forma de provimento que é a 

"promoção". 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. - O inciso II do artigo 37 da Constituição Federal também 

não permite o "aproveitamento", uma vez que, nesse caso, há igualmente o 

ingresso em outra carreira sem o concurso exigido pelo mencionado 

dispositivo. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga procedente 

para declarar inconstitucionais os artigos 77 e 80 do ato das disposições 

constitucionais transitórias do Estado do Rio de Janeiro. 

(ADI 231/RJ, Trib. Pleno, rei. Min. Moreira Alves, julgada em 05/08/1992, 

DJ 13/11/1992, p. 20848) 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Inciso II, do art. 14 e 

a expressão "e Agente Tributário Estadual" inscrita no art. 15, ambos da Lei 

no 2.081, de 14.01.2000, do Estado do Mato Grosso do Sul, que dispõe 

"sobre a estrutura, organização e remuneração do Grupo Tributação, 

Arrecadação e Fiscalização, e dá outras providências". 2. Alegação de 

afronta ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, uma vez que dita 

lei autoriza, sem prévio concurso público, o enquadramento" de servidores 

públicos de nível médio para exercerem cargos públicos efetivos de nível 

superior. 3. Não é possível acolher como em correspondência ao art. 37, II, 

da Constituição, o pretendido enquadramento dos Agentes Tributários 

Estaduais no mesmo cargo dos Fiscais de Renda. Configurada a passagem de 

um cargo a outro de nível diverso, sem concurso público, o que tem a 

jurisprudência da Corte como inviável. 4. Relevantes os fundamentos da 

inicial. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Medida cautelar 

deferida para suspender ex tunc e até o julgamento final da ação a eficácia 

dos arts. 14, II e da expressão "e Agente Tributário Estadual" constante do 

art. 15, ambos da Lei nº 2.081, de 14.01.2000, do Estado do Mato Grosso do 

Sul. 

(ADI 2.145 MC/MS, Trib. Pleno, rei. Min. Néri da Silveira, julgada em 

07/06/2000, DJ 31/10/2003, p. 13) 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONAUDADE. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO 

FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. FORMA DE INVESTIDURA 

EM CARGO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O parágrafo 70 do art. 119 da Lei 

Orgânica do Distrito Federal, ao reservar metade das vagas de cargos de 

nível superior, na carreira de policial civil, para provimento por progressão 

funcional, viola o princípio segundo o qual, "a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas e títulos" (inciso II do art. 37 da C.F.). Precedentes. 2. Ação Direta 

julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade das expressões 

"reservando-se metade das vagas dos cargos de nível superior para 

provimento por progressão funcional das categorias de nível médio", 

contidas no § 7º do art. 119 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. Plenário. 
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Votação por maioria. 

(ADI 960/DF, Trib. Pleno, rei. Min. Sydney Sanches, julgada em 

06/02/2003, DJ 29/08/2003, p. 16) 

 

Assim, deve ser declarado inconstitucional o art. 3ºA da Lei 

2.750/2002 e aquelas atribuições já citadas do anexo II da mesma lei, por tudo 

que já foi exposto no decorrer da peça, assim como deve ser conferida 

interpretação conforme ao inciso VII do art. 152-C22 da Lei Complementar nº 

19/97, para que se considere como servidor efetivo responsável pela notificação 

de lançamento do IPVA somente o Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais. 

 

Lembre-se que interpretação, na concepção de Paulo Bonavides: 

 
Trata-se evidentemente de operação lógica, de caráter técnico mediante a 

qual se investiga o significado exato de uma norma jurídica, nem sempre 

clara ou precisa. Busca a interpretação portanto estabelecer o sentido 

objetivamente válido de uma regra de direito.23 

 

Se a declaração de inconstitucionalidade retira do mundo 

jurídico a regra impugnada, a atividade interpretativa busca, sobretudo, 

reconstruir o conteúdo normativo a partir de texto preexistente, explicitando a 

regra em concreto, em face de determinado caso. 

 

Nesse sentido, a principal função da interpretação se afirma 

como mecanismo de controle, eis que busca assegurar, sempre que necessário, 

um razoável grau de constitucionalidade das normas com dubiedade de sentido 

(um deles inconstitucional), sem retirá-las do ordenamento jurídico. 

 

Essa forma de interpretação determina que, quando o aplicador 

de determinado texto legal se encontrar frente a normas de caráter polissêmico, 

plurissignificativo ou até mesmo ambíguo, deve priorizar a interpretação que 

possua um sentido em conformidade com a Constituição. 

 

Nas palavras do Ministro Gilmar Ferreira Mendes: 

 
 (...) oportunidade para interpretação conforme a Constituição existe sempre 

que determinada disposição legal oferece diferentes possibilidades de 

interpretação, sendo algumas delas incompatíveis com a própria 

Constituição24. 

 

                                                 
22 Art. 152-C. A Notificação de Lançamento será pessoal, endereçada ao domicílio do contribuinte e 

conterá obrigatoriamente: 
VII - identificação e assinatura do servidor efetivo da Administração Tributária responsável pelo ato. 
23 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.437. 
24 Jurisdição Constitucional, São Paulo, Saraiva, 1996, p. 222 
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Esse procedimento se realiza como preservação da presunção de 

constitucionalidade das normas e da função legislativa, associada à 

preponderância de sua interpretação constitucional.  

 

Não por acaso, esclarece o Ministro Moreira Alves na Rp. nº 

1.417: 

 
a interpretação da norma sujeita a controle deve partir de uma hipótese de 

trabalho, a chamada presunção de constitucionalidade, da qual se extrai que, 

entre dois entendimentos possíveis do preceito impugnado, deve prevalecer 

o que seja conforme a Constituição (RTJ 126/53).  

 

A interpretação em questão é princípio que se situa no âmbito do 

controle de constitucionalidade, ou seja, não pode ser visto apenas como regra de 

hermenêutica. 

 

Tanto é verdade que o instituto em questão está previsto na Lei 

nº 9.868/99, sob a perspectiva dos seus efeitos, no parágrafo único do seu artigo 

28: 

 
“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, 

o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do diário da 

Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. 

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de 

inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição 

e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, 

têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder 

Judiciários e à Administração Pública Federal, estadual e municipal.” 

 

Com efeito, a aplicação da interpretação adequada à Lei Maior 

permite ao Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade de uma lei, 

quando a norma impugnada admite mais de uma exegese, filtrando apenas a 

visão que se coadune com o texto da Constituição da República25. 

 

E no caso do inciso VII do art. 152-C da Lei Complementar nº 

19/97 a única interpretação que se coaduna com a Constituição é a de que o único 

servidor efetivo responsável pela notificação de lançamento do IPVA é o 

Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais. 

 

Com essas providências se atinge consenso constitucional sobre 

o que pode ser mantido e o que não pode sobreviver na lei 2.750/2002, 

respeitando-se as exigências do STF para o aproveitamento pretendido, 

consistentes em (i) a similaridade de atribuições, (ii) a paridade remuneratória e 

                                                 
25 Exemplo de decisões do STF usando a interpretação em debate: ADI 2652/DF e ADI n° 1586/PA. 
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(iii) a identidade de requisitos de ingresso: 

 
(...) É que a análise do regime normativo das carreiras da AGU em exame 

apontam para uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de 

seu papel constitucional por meio de uma completa identidade substancial 

entre os cargos em exame, verificada a compatibilidade funcional e 

remuneratória, além da equivalência dos requisitos exigidos em 

concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti. Ação direta 

de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 2713, Relatora Min. 

Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 07/03/2003) 

 

Sem prejuízo dos demais precedentes citados, mas dada a 

quantidade de julgados a respeito, nota-se que o Supremo Tribunal Federal 

reverbera a inconstitucionalidade dos aproveitamentos de servidores para novos 

cargos que não se compatibilizem com os requisitos de ingresso: 

 
Convém esclarecer que não se cuida aqui de obstar a reestruturação 

administrativa de determinadas carreiras conforme as exigências 

contemporâneas, mas evitar que sob essa argumentação se proceda ao 

provimento derivado de cargos públicos em detrimento de direitos 

subjetivos de todos os cidadãos de concorrer em igualdade de condições 

a esses postos de trabalho. A reorganização funcional exige respeito aos 

princípios que norteiam a administração estatal, ainda que para tanto ocorra 

prejuízo à celeridade de implantação das novas estruturas. Com efeito, a 

modificação estrutural havida com a unificação das carreiras não é 

inconstitucional, pois decorre da competência que tem o Estado de organizar 

seus próprios órgãos e estabelecer o regime de seus servidores. O vício 

nasce exatamente da passagem daqueles em atividade nos cargos 

extintos para o novo, providência que compõe o arcabouço essencial da 

norma, mas que está em desacordo com os princípios constitucionais 

vigentes  
(Voto do Min. Maurício Corrêa nos autos da ADI 2.335, DJ 19/12/2003) 

 

Assim, demonstra-se a procedência dos pedidos realizados ao 

final, para que – por violação e interpretação que viola o artigo 37 incisos II e 

XXII, da Constituição da República de 1988 – seja declarada a 

inconstitucionalidade do artigo 3ºA da Lei 2.750/2002 e de parte do anexo II da 

mesma lei, exigindo-se interpretação conforme do inciso VII do art. 152-C da Lei 

Complementar nº 19/97 para deste afastar qualquer possibilidade de que a 

notificação de lançamento do IPVA possa ser realizada por outro servidor que 

não o Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais. 

 

4. DA MEDIDA CAUTELAR 

 

A garantia de tutela jurisdicional tempestiva, nos termos do 

artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República, assegura a todos, no âmbito 

judicial ou administrativo, a razoável duração do processo e os meios que 
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garantam a celeridade de sua tramitação. Só assim distribui-se o inevitável ônus 

do tempo do processo.  
 

Entre os meios que garantem a celeridade da tramitação 

processual está a concessão de medida cautelar para suspender a ilegítima 

eficácia dos dispositivos inconstitucionais, verificadas a relevância da matéria e 

de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, nos termos 

do artigo 12 da Lei 9.868/1999, que autoriza o relator, ao despachar a inicial, 

suspender o ato que deu motivo ao pedido. 

 

É o caso, pelos fundamentos postos até aqui, pois a relevância da 

matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica 

reside nos argumentos de mérito que demonstram violação constitucional 

inadmissível. 

 

Se não fosse suficiente, o perigo na demora é evidenciado pela 

constituição de crédito tributário por agente sem competência para tanto. 

 

Nesses casos, o reconhecimento posterior da 

inconstitucionalidade da transformação de cargos - operada pela lei 2.750/2002 - 

permitirá a discussão sobre a invalidade do ato que suscitou o crédito tributário, 

assim como o transcurso do prazo decadencial para nova constituição. 

 

Pior, poderá ocorrer de a decadência (que não se suspende, 

nem se interrompe) para o fisco impedir a constituição de novo crédito, 

enquanto a prescrição para exigência do indébito tributário por invalidade 

formal no lançamento (incompetência do agente) começará a correr com a 

declaração de inconstitucionalidade das leis envolvidas. Há duplo prejuízo à 

receita do Estado do Amazonas, que não poderá exigir novamente o que tributou 

por agente incompetente e terá que devolver o resultado da inconstitucionalidade 

praticada pela Lei Estadual nº 2.750/2002. 

 

Logo, revela-se urgente e juridicamente possível o deferimento 

de medida cautelar para suspensão imediata dos efeitos do artigo 3ºA e das 

atribuições do cargo de Técnico em Arrecadação de Tributos Estaduais, 

constantes no anexo II da Lei Estadual 2.750/2002, simultaneamente à 

interpretação conforme liminar para o inciso VII do artigo 152-C da Lei 

Complementar nº 19/97. 

 

5. DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, pede: 
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(a) o deferimento de medida cautelar para: 

 

(a.1) suspender os efeitos do artigo 3ºA da Lei Estadual 

2.750/2002 e as expressões/atribuições do Técnico em 

Arrecadação de Tributos Estaduais consistentes em “gestão de 

arrecadação, execução e controle de processos de arrecadação, 

cadastro, cobrança administrativa, serviço administrativo do 

desembaraço de documentos fiscais” do anexo II da Lei Estadual 

2.750/2002, repetidas no anexo I do Decreto 23.990/2003; 

  

(a.2) dar interpretação conforme ao inciso VII do art. 152-C da 

Lei Complementar nº 19/97 para fixar a exegese de que somente 

pode ser entendido como servidor efetivo responsável pela 

notificação de lançamento do IPVA o Auditor-Fiscal de Tributos 

Estaduais; 

 

(b) a expedição de notificação à Câmara Legislativa e do 

Governador do Estado do Amazonas para que prestem informações; 

 

(c) findo o prazo a que se refere o parágrafo único do artigo 6º da 

Lei 9.868/99, intimem-se para que apresentem manifestação o Advogado-Geral 

da União e, sucessivamente, o Procurador-Geral da República; 

 

(d) no mérito, a procedência dos pedidos desta ação, para 

confirmar a cautelar deferida e: 

 

(d.1) declarar a inconstitucionalidade do artigo 3ºA da Lei 

2.750/2002 e das atribuições do Técnico em Arrecadação de 

Tributos Estaduais consistentes em “gestão de arrecadação, 

execução e controle de processos de arrecadação, cadastro, 

cobrança administrativa, serviço administrativo do desembaraço 

de documentos fiscais” descritas no anexo II da Lei Estadual nº 

2.750, de 2002 e repetidas no anexo I do Decreto 23.990/2003; 

  

 (d.2) dar interpretação conforme ao inciso VII do artigo 152-C 

da Lei Complementar nº 19/97, fixando-se a exegese de que 

somente pode ser entendido como servidor efetivo responsável 

pela notificação de lançamento do IPVA o Auditor-Fiscal de 

Tributos Estaduais; 

 

(e) para melhor organização dos trabalhos dos advogados 

constituídos, a publicação das intimações/notificações em nome do advogado 
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Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256, sob pena de nulidade26, conforme a 

jurisprudência27.  

 

(f) atribuição à causa do valor de R$1.000,00 (mil reais). 

 

Brasília, 23 de setembro de 2016. 

 

[assinado eletronicamente] 

Jean Paulo Ruzzarin 
OAB/DF 21.006 

 

                                                 
26 Código de Processo Civil: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas 
as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. [...] § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável 
que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de 
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”. 
27 “É inválida intimação efetuada em nome de apenas um dos advogados constituídos nos autos se existe 
pedido expresso para que a publicação seja realizada em nome de outro patrono.” (STJ, AgRg no Ag 
1255432, ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24/08/2010, DJe 09/09/2010). 
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