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ANTEPROJETO DE LEI

-

Proposta de

alteração de dispositivosda Lei nO 3.956, de
11 de dezembrode 1981, que Instituio Código
Tributáriodo Estado da Bahia, e da Lei nO
8.210, de 22 de março de 2002, que
reestruturou

o Grupo Ocupaclonal

Fisco,

visando adequar as atribuições dos cargos de
Auditor Ascal e Agente de Tributos Estadual.
Exame

técnico-jurídlco

apresentada.

Pertlnêncla.

da

minuta

Sugestões

de

adequação.

Originou-se este expediente de mlsslva subscrita pelo Exmo.
Senhor Secretário da Fazenda, na qual encaminha a esta Procuradoria Geral do

Estado para exame e manifestação técnlco-jurídlca o anexo esboço de
anteprojeto de lei, que visa alterar dispositivosda lei nO 3.956, de 11 de
dezembro de 1981, que Instituio CódigoTributáriodo Estado da Bahla, e da Lei
nO 8.210, de 22 de março de 2002, que reestruturou o Grupo Ocupaclonal
Fisco.
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Esclarece o i. Titular daquela Pasta que a proposta ora
apresentada '~..está em plena consonância com as atuais diretrizes
governamentais de reestrvturação e valorlzaç6odas denominadas carreiras
tlplcas de Estado e dos se1Vldoresque as Integram, estabelecldas através do
Sistema Estadual de Negoclaçao Permanente

-..,

-

- SENp, bem

como visa adequar

na norma Jurídica estadua~ exercfdo das atividades de fiscalização
desempenhadas pelos Auditoresfiscais e Agentes de Tributos Estaduais,
atividades estas estabelecldase exerddas ainda em gestões anteriores,
Induslve com normatlzações e regulamentaçiJes administrativas formais. "

Registra, ainda, que foi criado pela atual administração
Grupo de Trabalho composto por representantes do Estado, do Sindicato dos

Servidoresda Fazendado Estadoda Bahla- SINDSEFAZe do Institutodos
Auditores Ascais do Estado

- IAF - com o propósito

de estabelecer

discussões

e

apresentar sugestões acerca das carreiras do fisco balano, porém o relatório
final encaminhado pela comissão não apresentou sugestões ou propostas de
consenso para melhoria,aperfeiçoamentoe melhorfundonalldade das carreiras
que atualmente compõema atu~1administraçãotributária estadual.
Em decorrênda desse fato e tendo em vista a necessidade
de resolutivo encaminhamento administrativoda questão, determinou S. Exa.
fosse procedida uma análise clrcunstandada e sistemática dos Instrumentos
normativos aplicáveisà espécie, para fins de se buscar uma maior efidênda e

eficáciaà administraçãobibutária do Estadoda Bahla.
Assim, velo a lume o Relatório Técnico acostado ás fls.
OS/21, realizado pelo I. Assessor EspecialJorge WlltonPereira de Jesus, onde
foram apresentadas as seguintes condU5Ões:
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1)

as atribuições, responsabilidades e
fazeres dos Auditores fiscais e Agentes
de Tributos 560 permeados de forte
similaridade
e
profunda
Interpenetração,no que diz respeito às

atividades e
Rscallzaç30

procedimentos

- sejam

de

aqueles voltados

para os estabelecimentos, sejam os

-.~

referentesao transitode mercador/as;

2)

resta evidente, em alguns textos, certo
esforço

objetlvando

estabelecer

diferenças entre os fazeres dos
fundonários fiscais onde estas não
existem, por um lado, e, por outro,
evitar legitimarexplicitamente as fortes
semelhançasrealmente existentes;

3)

provavelmente, a única dlferendação
efetiva e parcial, no

âmbito

da

fiscallzaç6o,se encontra no porte dos
estabelecimentos objeto da ação fiscal
e não na apuraçãodo crédito tributário
e outros elementos Imprescindíveis ao
processo administrativorequer/do. Isso
por que há um elenco de contribuintes
cuja fiscalizaçãosó se toma efetiva se
adotados os roteiros de auditoria
contábll,procedimento este estranho às

atribuições e responsabilidades dos
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Agentes de Tributos, pelo menos,
InstláJdonalmente.

Nesse contexto, foi então elaborada a presente minuta de
projeto de lei que tem por escopo a atualizaçãodos instrumentos normativos
pertinentes a fim de adequá-Iosàs práticasde fiscalização,bem como propldar
uma gestão bibutárla mais eficaze eficiente,além de oferecer maior segurança
jurídica para o exercído da atividadede fiscalização.
Segundo o Exmo. Sr. Secretário da Fazenda "a minuta
leglslativa apresentada pela SEFAZpara a competente apreciação dessa PGE,
Indubltavelmente, melhor atende aos pr/ndplos de conven/~nda e oportunidade
administrativa, além de estar em confonnldade plena com os prindplos jurídicos
da legalidade, Impessoalldade e moralidade, oferecendo maior eficácia à
modema adminlstraç60 fazendár/a e um melhor resultado à toda Administração
Pública Estadual

e aos administrados.

n

Aduz, por fim, que a propostaatende ao Interesse público
r-, '--"

por não apresentar impactofinanceiroàs contasgovernamentais,uma vez que
é desprovida de acréscimosalarialaos servidoresfiscais balanos; às modernas
demandas da administração bibutárla, inclusive as decorrentes da Lei
ComplementarnO123/2006; bem como se reveste de equldade administrativa,
porquanto os servidores fiscaisterão suas atribuições especlflcadas de forma
própria e melhor definidasem sede leglslativa,para cada carreira.
Os autos encontram-se Instruídos com farta documentação,
agrupada em 03(três) Anexos, a saber:
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Anexo I

- Minutado Projeto de

lei; RelatórioTécnico;

Relatório do Grupo de Trabalho; LegislaçãoPertinente; Recomendação do
MinistérioPúblico Federal e manifestação da Procuradoria Geral do Estado;
Quadro demonstrativo da evolução das carreiras no Asco da Bahla e as leis
complementares e Quadrosíntese comsituaçãodos fiscos estaduais.
Anexo 11

-/ ~

- legislação dos Estados do Aae,

Alagoas, Amapá,

Amazonas, Bahla, Ceará, Dlsbito Federal, Golás, espírito Santo, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, MinasGerais e Pará.

Anexom - legislaçãodos Estadosda Pararba,Paraná,
Pemambueo, Plauf, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Rondônla, Roraima, São Paulo, Santa Catarina, Serglpe e Tocantlns.
Oportuno salientar que, posteriormente,
Auditores Fiscais

- IAFencaminhoupara conhecimentodesta

o Instituto

de

Procuradoria os

pareceres exarados pelo Procurador Geral do Estado de Mato Grosso, Dr. José
Wanderley Bezerra Alves e pelo eminente professor Celso Antônio Bandeira de
-- '--"'

Mello, alusivos a proposta de unificação das carreiras de Fiscal de Tributos
estaduais e Agente de Tributos estaduais, no Estado de Mato Grosso, tendo
sido o expediente juntado ao presente processo.

Esse o relatório elaborado pela i. Procuradora Ana Dulce
Imbassay de Sã B. Câmara, que adoto integralmente.

·

DELINEAMENTODA QUESTÃOJUlÚDICA

De Infelo,cabe assinalar que a matéria afeta à reestruturac;ão

da carreira do fisco estadual tem sido objeto de calorososdebates, quase V
5
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sempre, sem embargo de sua legitimidade, sob o viés de interesses
corporatlvos, cabendo a esta Procuradoria,no entanto, a tarefa de examiná-Ia
sob o estrito aspecto jurídlco-Iegal,vez que a ela não cabe invadir o campo
discricionário da Administração,na formulação de sua poUtica de pessoal,
IImltando-se a verificar a conformidade das medidas propostas ao Texto
Constitucional.

o preciso enfoque a se emprestar ao tema

em debate fora

aquele apontado pela I. Procuradoraantes nomlnada,em estudo prévio sobre o
mesmo, nos termos adiante expllcltados.

"A matéria, com efeito, é da Iniciativa privativa do
Governador do Estado (CEB,art. 105, IV, 71, fi, e 77, fi, IV e VII), no que diz
com a pretendida organização administrativa e dos serviços públicos, mesmo se
não implicar, como se diz, aumento de despesa. O exame, portanto, fica
limitado ao conteúdQ da minuta do anteprojeto de lei, razão única por que,
aliás, foi dlreclonado à Procuradoria Geral do Estado.

Pois bem. O propósito da proposição leglslativa
encaminhada é alterar a redação do art. 107 da Lei nO 3.956, de 11 de
dezembro de 1981, que Instituio CódigoTributáriodo Estado da Bahla, e de
alguns Inclsos dos artigos 60 e 70 da lei nO8.210, de 22 de março de 2002,
que reestruturou o GrupoOcupaclonalAsco, notadamente no que diz respeito
às competências das carreiras do Grupo Fisco, acrescendo nova atribuição à
carreira de Agénte de Tributos Estaduais,. sem, contudo, modificar as
competêndasdosIntegrantesdacarreiradeAuditoresFiscais.

6
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De acordo com o esboço do anteprojeto apresentado, o
cargo de Agente de Tributos Estaduais passaria a ter competência para
constituição do crédito bibutárlo, limitada à fiscalização no trânsito de
mercadorias e a fiscalização de estabelecimentos de mlcroempresa e de
empresa de pequeno porte, enquanto que o cargo de Auditor Fiscal
permaneceria com a competênda plena da função fiscalizadora, tendo
competência privativa para constituição de aédito bibutárlo na fiscalização de
empresas de médio e grande porte.

Note-se, de logo, que não trata a proposta em análise de
ascensão fundonal, enquadramento, aproveitamento, transformação ou
unificaçãode carreiras, ou qualquer forma correlata de provimento derivado, o
que é vedado pela ConstituiçãoFederal,por conflltarcom a norma do art. 37,
inciso D, que estabelece a exigênda de concurso para provimento de cargo
público.

Sem dúvida, nada obsta que o Estado, no exercício de sua
autonomia, crie poUticasadministrativasque entender conveniente. Assim,
agindo segundo o seu poder de auto-regulamentação, tem o Estado total
autonomia para alterar sua estrutura administrativae funcional, bem como o
seu quadro de carreira, acrescentando ou retirando abibuiç6es, desde que
observados os limitesImpostospela ConstituiçãoFederal.

I

o ceme da questão, portanto, que deve ser

enfrentada nos

presentes autos, não está em discutir se o Estado pode ou não acrescer
abibulção a uma determinada carreira. O Estado pode. O problema está na

..

naturezada alteraçãolegislativa
quese pretende. Cumpreanalisar,assim, se é
possívela abibulçãoda constituiçãodo aédito bibutário.~b ata a fiscalização
7
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no trânsito de mercadoria e a fiscalização de estabelecimentos de
mlcroempresa e de empresa de pequeno porte aos atuais ocupantes do cargo
de Agente de Tributos estaduais, uma vez que, até então, esta era uma
competência pri'(ativado cargo de AuditorAscal,Integrante de carreira distinta,
com abibulções e exlgênda de escolaridade para Ingresso diferentes, como
adiante restará demonstrado.

.

EVOLUÇÃOLEGISLATWADAS CARREIRAS

A elucldação da questão apontada passa, necessariamente,
pelo exame da legislação que serve de referênda à matéria, cumprindo
transcrever, para melhor vlsuallzação, os dispositivos legais respectivos.

Prescreve o Indso XXII,aaescentado pela Emenda nO 42 ao
arte 37, da Constituição Federal que "as administrações tributárias da UniDo,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Munldplos, atividades essenciais ao

_. "-'"

funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras especfficas,
temo recursos prlorltár/os para a reallzaç60 de suas atividades e atuamo de

fonna Integrada, Inclusive com o compartllhamentode cadastros e de
Infonnações fiscais, na forma da lei ou convenlo.n

A norma constitucional
aludidateve comoIntuitoconcederàs
carreiras vinculadas à Administração Tributária o status de "atividades
essenciaisao funcionamentodo Estadd'. Isso significaque o constituinte elevou
a AdministraçãoTributária à condição de atividade essendal, determinando,
outrossim, o seu exercíciopor servidoresde carreiras espedficas, em face do
caráter especial das funções de polfda administrativa, desempenhadas pela
..,

vinculadae Indelegávelfiscalizaçãode tributos.
8
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Tais carreiras, como ressaltado anteriormente, exercem
atividades essendals para a AdministraçãoPúblicaEstadual, uma vez que a elas
competem a fiscalizaçãoe arrecadaçãode bibutos, bem como o gerendamento
das receitas estaduais, no âmbitode suas respectivascompetêndas.

No Estado da Bahla, a matéria encontra disciplina nos
seguintes diplomas normativos: Lei nO 2.319, de 04.04.1966; lei nO 3.640 de
01.01.78; lei nO 3.956, de 11.12.1981; Lei nO4.455 de 15.05.85; Lei nO 4.794
de 11.08.88; Lei nO 5.265 de 31.08.89 e Lei nO 8.210 de 22.03.2002; Decreto

nO7.921/2001 e DecretonO8.869/2004; PortarianO017/2004."

Em linhas gerais, observa-se que a lei nO 2.319, de 04 de
abril de 1966, Instituiu as séries de dasse de Agente Rscal e Agente Ascal
Auxiliar (art. 20), e, criou vinte (20) cargos de dasse singular de Auditor Rscal
(art 3°).

Os dois primeiros cargos foram providos, respectivamente,

pelos

então ocupantes dos cargos de Coleter e EscrIvão de Coletorla, passando
~.

Igualmente a tltularizá-Ios os ocupantes dos cargos de Exator de Recebedorla.
Já no cargo de Rscal de Rendas foram aproveitados os titulares dos cargos de
Revisor Rscal, Perito Examinador e Auxiliarde Coletorla.

Já o cargo de Auditor Ascal, nos termos do parág. único do
arte 30 do mendonado diploma legal, fora provido na proporção de setenta por
cento (70%) mediante aaasso, por ocupantes de cargo de fiscal de Rendas ou
de Agente fiscal e os demais por livre escolha do Governador dentre pessoas
com tirocínio em serviços fazendárlos ou assuntos financeiros.
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Maisadiante, a lei nO3.368, de 20 de novembro de 1973,
dispôs acerca do acesso aos cargos integrantesda estrutura do Grupo Rsco.

A seguir, a Lei nO3.640 de 01.01.78, estabeleceu:

"'Art. 70 - O cargosingularde Auditor fiscal criado
pelo aft. 3~ da lei nO2.319, de 04 de abrilde 1966,
será providomediante concursopúblico de provas e
títulos,exlglda a fonnaç6o de nlvel superior em
Admlnlstraçlo, Ciências Contábeis, Economia

ou Direito, preservando-se a sltuaçlo

dos

atuais ocupantes e ressalvando-se o direito ao

acesso a que se referem as leis nOs 2.323, de
11 de abril de 1966 e 3.368, de 16 de Janeiro
de 1975Parágrafo único

- Ao Auditorfiscal competiráo

exercido de atividadesque envolvam planejamento,
Inspeç8o, orlentaç6o, controle, coordenação e
execução qualificadade trabalhos da Administração
Trlbutárla."(grifonosso)

o mesmo diploma legal Instituiu a carreira de Fiscal de
Rendas Adjunto, mediante absorção dos servidores comlssionados nos cargos
de Fiscais de Rendas, com direito de acesso à dasse inicial desta última
carreira.

A Lei nO3.807, de 20 de junho de 1980, a seu turno, alterou
a denominação

do subsistente cargo de Guarda-Fiscal para Auxiliar de

Fiscalização.

10
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- lei

o CódigoTributárioEstadual
dezembro de 1981

-, ao

nO 3.956, de 11 de

tratar da AdministraçãoTributária, disciplinou no

capítulo destinado a Arrecadaçãoe Fiscalização,que:

..~ 107-

Compete à Secretaria da Fazenda a

flscallzaçaoe arrecadaç60dos úibutos estaduais.

§ 10 - A função flscal/zadora será exerclda pelos

-~

Auditores Rscals.

§ 20 - A lavraáJrade autos de Infração para
exlg~nda de tributos, acréscimos e multas é

privativa dos Auditores Rscals.

§ 30 - Compete aos Agentes de Tributos Estaduais a
execução de tarefas de subsídio à fIscallzaç6o. "(grifo
nosso)

Mediante a Lei nO 4.455, de 15 de maio

de 1985, sofrera o

Grupo Ocupacional Fisco profunda reestruturação, passando este a constituir-se

das carreiras de AuditorFiscale Agente de Tributos estaduais, processando-se

_~

os respectivosenquadramentos naformadisciplinadaem seu arte 20, verbls.

Art. 2°

- Os cargos

das séries de dasses de Auditor

Rscal, Agente de Tributos Estaduais e de Analista
Rnancelro serão providos, Inlda/mente, mediante
enquadramento direto na forma do disposto no § 10
deste artigo.
§ 1° - Far-se-á o enquadramento na forma seguinte:
I

- na série de dasses de Auditor fiscal:

a) na referênda l, os aáJals titulares dos cargos de
Rscal de Rendas Adjunto referenda ~

11
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b) na referenda n, os atuais titulares dos cargos de

fiscal de Rendas Adjunto refer8nda VI;
e) na referenda m, os atuais titulares dos cargos de
fiscal de Rendas adjunto referenda VII;
d) na referenda ~ os atuais titulares dos cargos de
fiscal de Rendas Adjunto referenda VIII;
e) na referOncla 11,OS atuais tltulaleS dos cargos de
fiscal de Rendas referenda VII;
f) na referenda VJ;os atuais titulares dos cargos de
fiscal de Rendas referenda VID;
g) na referênda VIl; os atuais titulares dos cargos de
fiscal de Rendas referenda IX;
h)

na referenda VID,os atuais titulares dos cargos de
fiscal de Rendas referênda X;

g) na referênciaIX, os atuais titulares dos cargos de
Auditorfiscal referendaXI;
h) na referenda ~ os atuais titularesdos cargos de
Auditor fiscal referência XII;

I) na refen§nda Xl, os atuais titulares dos cargos de
Auditor fiscal referenda XIII;

n - na série de dasses de Agente de Tributos EstaduaIs:
a)

na referenda 1, os atuais titulares dos cargos de
Agente Administrativos referenda 1, criados pela lei
nO 3.640, de 5 de Janeiro de 1978, e de Auxiliar de
fiscalização referenda 11;

b) na referenda/1, os atuais titularesdos cargos de
Agente Administrativoreferenda n, de Analista
ContábllAuxiliarreferenda I, criadospela Lei nO
3.640, de 5 de janeiro de 1978, e de Auxiliarde
FIscallzaç80 referenda I;

e) na referenda m, os atuais titulares dos cargos de
Agente AdmInistrativo referenda DI, de Analista
..,
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Contábil Auxiliar Referenda n, aiados pela Lei nO
3.640, de 5 de janeiro de 1978, e de Agente de
Rscal Auxiliarrefe~ncla D;

d) na refe~nda ~ os atuais titularesdos cargos de
AnalistaContábllAuxiliarrefe~nda DI, aiados pela
lei nO3.640, de 5 de janeiro de 1978, e de Agente
RscalAuxiliarrefe~nda DI;
e)

na referenda ti, os atuais titulares dos cargos de
Agente Rscal Auxiliarrefe~nda

M

f) na refe~nda VJ;os atuais titularesdos cargos de
Agente Rscal Auxiliarreferenda ~
g) na referênda vn; os atuais titulares dos cargos de
Agente Rscal referência ~
h)

na referência VlO,os atuais titulares dos cargos de
Agente Rscal refe~ncIa VI;

i) na refe~nda IX, os atuais titulares dos G3rgos de
Agente Rscal refe~ncIa VII;
j) na refe~nda ~ os atuais titulares dos cargos de
Agente Rscal referência VDI;

o arte 3°, § 2°, da citada Lei 4.455/85, continuou a
assegurar o acesso dos ocupantes das classes finais do cargo de
Agente de Tributos estaduais às dasses Iniciais da carreira de Auditor
Fiscal, mediante o preenchimentodos requisitosnele previstos.

A lei Estadual nO4.794, de 11 de agosto de 1988, viria a
promover nova reestruturac;ãodo GrupoOcupadonalFisco,assim dispondo:

nArt 30. O Gropo Ocupadonal Rsco é constituído
dos seguintes cargos:

13

'.AI
GOVERNO 00 ESTADO DA BA.HIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

a)AUOITOR FISCAL, de nível superlO1; de acorria

com a dasslRcação e as aáfbulçlJes específicas,
previstas respectivamente nos Anexos XXI e XXID
desta LeI, a ser provido Inlda/mente, pelos atuais
componentes dos cargos de Auditor Fiscal, mediante
enquadramento direto, (VETADO)
b)ANAUSTA FINANCEIRO, de nlve/ SUperlo1; de

acordo com a dasslRcação e as
especíRcas previstas respectivamente
XXI e XXIII desta LeI, a ser provido,
pelos atuais ocupantes dos cargos
Administrativo e Analista financeiro

atribuições
nos Anexos
Inlda/mente,
de Ana/ista
, mediante

enquadramento direto, (VETADO)

C)AGENTEDE TRlSlffOS ESTADUAIS, de nível
médio, de acordocom a dasslflcaçãoe as abibulçóes
especíRcas previstas respectivamente, nos Anexos
XXII e XXIII desta leI, a ser provido, Inlda/mente,
pelos atuais ocupantes dos cargos de Agente de
TributosEstaduais, mediante enquadramento direto"

Adveio, em 31 de agosto de 1989, portanto já na vigência da
Constituição Federal de 1988, a Lei Estadual nO5.265, que extinguiu o cargo de
Analista Rnancelro, estruturando o Grupo Ocupadonal Asco em apenas dois
cargos, como se observa da transcrição abaixo:

~tt 30. OsArtIgos30 e 31 e os anexos XXI e XXID
da lei 4.794, de 11 de agosto de 1988, passam a
vigorar com a seguinte redação:

Art30.-o Grupo Ocupadonal Fisco é constltuldo
dos seguintes cargos:

a)AudltorFiscal,de nível superior, de acordo
com a dassiRcaçãoe as atribuições especfRcas \li
14
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previstas nos anexos XXI e XXID desta LeI, a
ser provido mediante enquadramento direto
dos atuais ocupantes dos cargos de Aud/tor
FIscale por transposiçãodos atuais cargos de
Analista FInanceiro;

b)Agentes de Tributos Estaduais, de nível
médio de acordo com a dasslflcação e
atribuições especíRcas previstas nos anexos XXI
e XXlD desta leI, a ser provido, /n/da/mente,
pelos atuaIs ocupantes do cargo de Agentes de
Tributos EstaduaIs mediante enquadramento
direto'

Como se extrai do AnexoXXIII,da lei nO4.794/88, com a
redação dada pela LeinO5.265/89, o cargo de AuditorFiscalsofrera substandal
modificação ertl suas abibulç6es, ao Incorporar aquelas antes afetadas à
carreira de Analista Financeiro, à vista da "transposição"

dos cargos

Integrantes desta última carreira. As atividadesacrescidas guardavam, aliás,
evidente dessemelhança com aquelas antes conteridas ao cargo de Auditor
Ascal, vlslumbrando-seponto de contato tão somente na comum exigênda de
formação superior pata o provimentodo cargo.

-',--",
Sucede que, posteriormente,através a lei nO 8.210, de 22
de março de 2002, o Grupo OcupaclonalAsco fora novamente reestruturado,
nos termos a seguir:

~

1°

- FIcareestruturado o Grupo Ocupadonal

Fisco, Integrante do quadro de pessoal da Secretaria
da Fazenda, que passa a ter composição, atribuições,
condições de Ingresso, desenvoMmento
nas
carreirase vendmentos nos termos desta LeI.
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Art. 20

- O Gropo Ocupac/onalfisco

abrange as

carreiras de Auditor Rscal e de Agente de Tributos
Estaduais.
........................................................................

-

Art. 60 São atribuições dos titulares dos cargos de
Auditor fiscal:
r - constIáJlr,privativamente, créditos tributários

e os relativosa compensações e partldpaçóes
financeiras demrrentes da exploração de
recursoshídrlcospara fins de geração de energia
elétrica e de recursos minerais, Indus/ve
petróleoe gás natural,por meio de lançamentos

deofído;
rr - planejar,

coordenar e executar atividades de

fiscalização de
receitas
estaduais
em
estabelecimentos e no trAnsito de mercadorias;
r:rr - efetuar revisões fiscais e contábels;
:IV - julgar, no Imblto administrativo, processos

de Impugnaçãoda ex/g§nda dos créditos
deRnldos no Indso 1 deste artigo;
V - planejar, coordenar e executar atividades de
elaboração e divulgação de atos normatlvos, de
elaboraç8o de pareceres sobre a Interpretação e

- ,""-.-/

a aplicaçãoda legislação tributária e de
orientação aos contribuintes e aos servidores
Gropo Ocupadonal fisco;

do

v:r - fonnular estudos econômicos e poh'tlcas de
administração tributária, financeira, contábll e
prev/dendár/a em Amblto estadual;

v:rr - planejar, coordenar e executar as
atividades de controle Interno no Imblto do
Poder Executivo Estadual;

-planejar, coordenar e executar

atividades
de orientação aos demais órgãos e entidades do
Estado no tocante à legislação tributária,
v:rrr

Rnancelra, contábll e prevldendária;

rx - partldpar da elaboração das propostas do
plano plurfanual, das diretrizes orçament;Jr/as e
dos orçamentos anuais;

16
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x

- elaborar a programaç6o financeira do

Estado;

Ja - planejar, coordenar e executar as
atividadesde captaçao,guarda e distribuição
dos recursos públicos estaduais;

JaI

-

efetuar, privativamente, aplicações no

mercado financeiro dos recursos dlsponlveis na
Conta Únicado Tesouro do Estado;

-

planejar, coordenar e executar as
JaII
atividades relativas à administração da dIvida
pública estadual;
XIV - gerir o patrlm~nlo de tltulos mobiliários do
Estado;
XV - gerir a contabilidade geral do Estado;

XVI - planejar, coordenar e executar as
atividadesrelativasao sistema financeiroe de
contabilidade;

-

XVII planejar, nonnatlzar, orientar e controlar
a execuç60 orçamentária, financeira, patrfmonlal
e contábll do Estado;

XVIII

-

elaborar, analisar

e

assinar

Demonstrativos Contábeis do Balanço Geral do
I

I
I

-

Estado, bem como os exigidos pela Lei de
Responsabilidade fiscal;
A.../

XIX - planejar, coordenar e executar as
atividadesrelativasà administraçãodo Fundo de
CUsteIoda PrevldAnda Social dos Servidores
Públicos do Estado da Bahla;

XX - planejar, coordenare executar as demais
atividades de alta complexidade Inerentes ao
fundonamento da Secretaria da Fazenda nas
áreas
tributária, financeira,
contábll,
orçamentária, patrlmonlal, prevldendárla,
tecnol6glca, de recursos humanos e de
admlnlstraç60 geral

-

70 São atribuições dos titulares dos cargos de
Agente de TributosEstaduais:

AIt

v
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r - arrecadar receitas

estaduais;

- executar procedimentos

rr

de Iiscallzaç60 de

receitas estaduais no trânsito de mercadorias,

sob coordenaçAo do Auditor Fiscal;

m - executaratividadesde monltoramento de
contribuintes de baixa capaddade contrlbutlva;

rv - efetuar vistorias e dJ/lgêndas para

coleta de

Informações e documentos;

V - realizar contagem tísica de estoques e
examinar a respectiva documentaç6o fiscal;
VI' - coordenare executar atividades de apoio
técnico especializadona área tributária;
Vl'J' - executar atividades de captação, guarda e
distribuição dos recursos públicos estaduais;

vrrr

- executar

atividades de administração

das

aplicações no mercado financeiro dos teCUrsos
públicos estaduais, da dMda pública estadual e
do patrlmOnlo de títulos mobiliários do Estado;

rx

- executar atividades relativas à
operadonallzaç3o
do sIstema financeiro e de

contabilIdade;

-

X efetuar a execução orçamentária,
patrlmonlal e contábll do Estado;

xr

financeira,

- subsidiar a elaboração da programaç6o

financeirado Estado;

XIr - subsIdIara elaboraç8odos Demonstrativos
Contábelsdo Balanço Geral do Estado, bem
como os exigidospela lei de ResponsabilIdade
Fiscal;
xrrr - planejar, coordenar e executar as demais
atividades de apoio técnico especializado

inerentes ao funcionamento da Secretaria da
Fazenda

nas

áreas

financeira,

contábll,

orçamentária,
patrlmonlal,
prevldendária,
tecnológlca, de recursos humanos e de
administração

xrv

geral;

-executar atividades

que auxiliem o Auditor

Fiscalno exercído de suas atribuições.
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Art. 80

- O Ingressonos cargos de que trata esta Lei

far-se-ásempre na respectivadasse inldal, mediante
concursopúblicode provas para o cargo de Agente
de TributosEstaduaise de provas e tltulos para o
cargo de Auditor fiscal, exIglndo-se, além dos
demaisrequisitosestabelecidosem edltal:
I - para o cargo de Agente de Tributos
Estaduais, fonnaç6o de nlvel superior em
qualquer área de conhecimento;

rr - para

O cargo de Auditor fiscal, formação de

nível superiDr em Administração, aéndas
Econdmlcas, aAndas
Contábels, DireIto,
Engenharia, lnfonnátlca,
Sistemas
de
Infonnaç8o, aAnda da Computação ou
processamento de Dados. "

o diploma legal aludido, portanto, veio a inovar as
disposições originárias acerca do requisito legal de escolaridade exigido para
ingresso nas respectivas carreiras.Noparticular,o nívelde escolaridade exigido
para o ingresso no cargo de Agente de Tributos Estaduais passou a ser
formação superior em qualquer área de conhecimento,ficando mantido, porém,
para o ingresso na carreira de AuditorRscal a formação de nível superior em
determinadas áreas de conhecimento.

Também Importa observar, mais uma vez, clara inovação
quanto às abibulções dos cargos integrantes do Grupo Ocupacional Rsco,
inobstante sempre voltadas para a consecuc;ãoda atividade da administração
bibutária e financeira do Estado, espedficadas e particularizadas no rol
descritivoconstante do dispositivoque vem de ser transcrito.

Do elenco de abibuições mendonados, pode-se constatar
que o grau de complexidadedas abibuições conferidas ao Auditor Fiscal é
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comparativamente maior, englobando competêndas dedsórias e de controle
sobre o serviço de fiscalização.e arrecadação.

.

DA JURIDICIDADEDA PROPOSlçAO

estabelecido o contexto da questão sob análise, uma
primeira questão se impõe no enfrentamento da matéria posta à apreciação:
pode a Administração Pública variar o conteúdo ocupadonal dos cargos e
funções previstos em seu quadro, sem infringênda aos prindplos e normas
constitucionais que disciplinam a acessibilidade aos cargos públicos? A resposta
é, em prindplo, induvidosamente positiva, como Já anteriormente salientado,
tanto que sedlmentada jurisprudência emanada da Corte Suprema afirma a
Inexlstêncla de direito adquirido do servidor a regime Jurídico.

Reglstre-se que a dinâmica do serviço público Impõe

-

"

constante adaptação e ajustamento dos mecanismos di~nlbiUzados para o
seu atendimento, aí inclusas a estrutura e organização dS5-:~Iras,
em
,~."i1ii!ij}-?
atenção mesmo ao principio constitudonal da efidênda, razão porQue não se
pode

negar

à Administração Pública, nessa

matéria,

a

margem

de

discridonarledade necessária à sua atuação. Sem Isso, estaria impossibilitada a
reestruturação de carreiras ou reclassiflcação de cargos, de ocorrência comum
no exercído estatal da função administrativa, quando entendida Indispensável à
satisfação do interesse público.

Aliás, o históriconormatlvoantes esboçado, não deixa
margem a dúvida quanto ao cabimentoda assertiva, tendo em vista a
persistente all2raçlo no plexo de 20
abibuiçlies das diversas carreiras e

~

"A'

GOVERNODO ESTADODABAInA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

cargos isolados que compuseram, ao longo do tempo, o Grupo Fisco, e
suas sucessivas reesb Ilturaç6es. Naturalmente, a lei não pode estar
Infensa à dinâmica da realidade, notadamente na estratégica área da
administração bibutárla, que deve acompanhar a evolução dos fatos
econômicos, de modo a preservar a capaddade de arrecadação do ente estatal,
Imprescindívelà execução das políticaspúblicas,visando atender às crescentes
demandas sociais.

A conformação das carreiras é, pois, sempre contingente,
vez que mutante é a realidadeabarcada pela atuação estatal.

Na espécie, comojá antevisto, pretende-se ampliar a função
fiscallzadorajá atribuída ao cargo de Agentede Tributos estaduais no trânsito
de mercadorias para alcançar a própria constituição do crédito tributário,
competênda essa que passaria a abranger também a fiscalização de
estabelecimentos de mlcroempresas e de empresas de pequeno porte, ora
privativas do cargo de AuditorRscal. A propósito,remarque-se, por evidente,

que o caráter privativo do exercicio de determinada abibuiçio
conferido pela lei, que pode,igualmente,suprlml-Io.

é

,

E bem de ver que, Inobstante a sempre alegada
essencialldade da constituiçãodo aédlto tributáriona conformação da carreira
de Auditor Ascal, extrai-se do rol de atribuiçõescontida no arte 60, da Lei nO
8.210/02, amplitude que não se coaduna com a ótica limitativa extraída da
tese apontada.

De outro bordo, não é demais salientar que o cargo de
21
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Auditor Ascal, em sua fonnatação originária (Lei nO 2.319/66), não
contemplava a atividade de constituiçãodo crédito como atribuição privativa,
situação mantida pela LeinO3.640/78, ao prescrever, para o cargo, o exercido
de atividades que envolvam planejamento, Inspeção, orlentaç6o, controle,
coordenaç6o e execução qualificada de trabalhos da Adminlstraç60

Tributária. A

evolução legislativa ulterior, sim, culminara com a flxação da competência
flscallzarorlaplena na carreira de AuditorFiscal,cuja manutençlo perpassa,
obviamente, opção legislativa nesse sentido.

Diga-se, ademais, que, na vigência da Constituição Federal
de 1988, houvera absorção de carreira - a de Analista Financeiro -, que não
detinha, originariamente, abibuiçãopara constituiro crédito tributário, deitando
por terra a tese que toma por elemento conceitualdo cargo de Auditor Fiscalo
exercício da atividade citada. Ora, Inobstante a similaridade na exigência de
habilitaçãosuperior, à época, para o Ingressoem ambas as carreiras, no limite,
a adoção da tese conduziria à condusão pela inconstituclonalldade da

.-

"transposição" prevista na Lei nO 5.265/89, vez que não habilitados os
servidores ocupantes do cargo "transposto" em concurso público cuJas
exigências seriam inerentes às abibuiç6esdo cargo respectivo.

Poder-se-Ia dizer, Inclusive,que, em verdade, absorvera o
cargo de Auditor Fiscal,naquela oportunidade,abibuições próprias do cargo de
Analista Financeiro, não obstante continuasse este a existir, embora
vocadonado à extInção,a teor do que dispuserao arte 40 da mencionada lei nO
,

5.265/89. E, sobejamente, mais do que propugna a proposição leglslativa sob
exame.
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Nesse passo, cabe afirmar, com plena razoabllidade, que a
alteração no plexo de abibulçõe5de determinadocargo nao poderá resultar na
completa desfiguração de cargo outro existente, tampouco Importar subtração
de suas características essenciais, o que poderia configurar burla à exigência
constitucionaldo concurso público.

Não é o que se vislumbra, todavia, na hipótese sob exame.

Em verdade, pretende-se destacar, parcialmente, abibuição
conferida ao cargo de AuditorRscal, cometendo-o ao de Agente de Tributos
Estaduais, fincado em ju(zo discridonárioda Administração,que aponta para
uma melhorlana eRclOndados processosde Rscalizaç60tributáriae um melhor
aproveitamento para todos os segmentos de servidores Rscalsdo Estado, além
de radonalizar atividades e possibilitar Incremento no universo de
estabelecimentos fiscalizados,d. ofído de encaminhamento do I. TItular da
Pasta da Fazenda.

'-'

Extral-se,ademais,do RelatórioTécnicoque Instruio vol. 1
dos Anexos,a necessidadede adequaçãoleglslativa,tendo em vista práticas
consolidadasna fiscalizaçãodo trânsitode mercadoriase na fiscalizaçãode
estabelecimentosde mlcroempresae empresade pequeno porte, decorrentes
de normas Internas do Rsco estadual,que levama uma indiferenclaçãono
exercrclo das atividades de ambas as carreiras.

A atividadedestacada está longe de constituir atividade
relevante no rol daquelas cometidas ao AuditorFiscal, vez que a atividade
econ&mica objeto da fiscalizaçio corresponderla a percentual minlmo
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da arrecadaçio estadual, preservandoa carreira suas prlndpals abibuiç6es
e características essenciais. Manifesta,no particular,a dessemelhança na tarefa
de fiscalização nas hipóteses aventadas, multo menos complexas, e aquela
realizada nos estabelecimentos nas empresas de médio e grande porte, ou,
ainda, aquela relativa a compensaçõese partidpaçães financeiras decorrentes
da exploração de recursos hidrlcospara finsde geração de energia elétrica e de
recursos minerais, Induslve petróleo e gás natural, que persistiriam abibuídas
ao cargo de AuditorFiscal.

Pode-se indagar,ainda, se Importariaofensa aos principias e
normas Inscritos no arte 37, da CF, o fato de acrescer-se às abibulç6es do
Agente de Tributos competênda até então privativa da carreira de Auditor
Fiscal, cUJo provimento exigia escolaridade de nível superior? Seria essa
alteração compatívelcom o nívelde escolaridadeexigidopara as atuais titulares
dos cargos de Agente de Tributos para cujo Ingresso se exigiu apenas nível
médio? estariam eles habilitadosa exerceresta abibulção?

É certo Que a Administraçãonão pode Investir qualquer
pessoa na condição de agente público,mas apenas quem se revela dotado de
condições de habilitação para o exercido das funções inerentes ao cargo. Por
Isso, o sistema J,..rídlcobrasileiroadota o concurso públicocomo critério a ser
atendido por quem pretende se investirem cargo público.

Segundo Cannen Lúcia Antunes da Rocha!, "Concurso
Público é o processo administrativopelo qual se avalia o merecimento de
candidatos à Investldura em cargo ou emprego público, considerando-se as

-

PrincípiosConstitucionaisdos ServidoresPúblicos sao Paulo:Saraiva,1999,pg. 201.
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suas características e a qualidade das funções que Ihes são inerentes. É pelo
concurso

público

que

se

conaetlza

a

Igualdade

de

oportunidades

admInistrativas e a Impessoalldade na seleção do servidor, Impedlndo-se tanto
a pessoalldade

quanto a Imoralidade administrativa.

n

Ao estipular requisitos, a exemplo do nível de escolaridade
necessário ao desempenho do cargo a ser provido, a lei está estabelecendo
...

r '-"

uma exigência que julga ser essencial para o exercício da função
correspondente ao cargo que se disputa.

No caso concreto,vê-se que fora atribuído ao cargo de
Agente de Tributos estaduais, a partirda vigênciada LeinO8.210/02, exigência
de escolaridade de nível superior para o seu provimento e é o que basta ao

-

deslinde da questão. Evidenteque a lei - vigente e eficaz ao estipular essa
exigência, plenamente legítima,vez que pode ela, Induvldosamente, variar os
requisitos de Ingresso em cargo público,e ao promovero enquadramento dos
seus antigos ocupantes, estabelecera como premissaa plena capacidade para o
desempenho das atribuições já agora qualificadaspelas novas exigências de
provimento.

Aliás,a extensão da exigênciade escolaridade superior para
o provimento de cargos vem constituindo tendência visível no âmbito da
Administração Pública, em função mesmo da dinâmica social, a partir do
acentuado Incremento no acesso à educação públicasuperior.
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Tome-secomo exemplo,no particular, a própria carreira de
Auditor Ascal, que, originariamente,Inexlglaescolaridadede nível superior para
o seu provimento, só advlndacom a Lei nO3.640/78.

De todo modo, do RelatórioTécnico e demais documentos
que instruem os autos não se infere dasatividadesque se pretende cometer ao
cargo de Agentes de Tributos Estaduaisgrau de complexidadeque exceda a
capacitaçãodos seus ocupantes,em vista mesmoda apontada Indlstlnção em
sua execuçãono âmbito do trânsito de mercadoriase da fiscalizaçãoem micro

e pequenasempresas,cuja'tributação, aliás, se alterara substancialmente, por
força dos decorrentesdo adventodo SIMPlESNACONAL.

Nessediapasão,há que se dizertambém uma palavra acerca
do prindplo

da eficiência, Inserido pela EmendaConstitucional nO 19/98

entre os prlncipiosconstitudonaisde AdministraçãoPública, previstos no caput
do arte 37. Correspondendoeste principioao dever da "boa adminlstraçãd',
mostra-sequestionávelo quãoefidente seriaparao Estadoter dentro dos seus
quadros dois cargos exercendoa mesmaatividade,já que permaneceria no rol
de atribuições do Auditor Ascal a competênciapara a constituição de créditos
tributários na fiscalização de estabelecimentosde qualquer porte e na
fiscalizaçãono trânsito de mercadorias.Ora, se o princípioda efidência impõe à
AdministraçãoPúblicaa melhor realizaçãopossrvelde uma atividade que lhe é
.

cometida por lei, a proposta leglslativa,da maneira em que formulada não
estaria, ao revés, comprometendo a própria eficiência do serviço público?

Dar decorre

a pertinêndade sugerir-sea fixação da

competência em destaque no cargo de Agente de Tributos Estaduais, até
mesmo em função da necessidadede perfeita delimitação em relação às V
26
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atribuições cometid.as ao cargo de Auditor Rscal, obviando-se descabidas
pretensões de enquadramento, sendo certo que encontrariam Irremovível óbice
constitudonal.

É mister remarcar, mais uma vez, a diferença entre as
atividades exercldas pelos Agentes e Auditores, ainda que autorizada àqueles a

-

- '-.

ação fiscal plena em relação ao trânsito de mercadorias e aos estabelecimentos

da micro e pequena empresa, ante a diversidadesubstandal em relação
àquelas abibuiçõe5 previstas para o cargo de Auditor Rscal, que persistiriam
mais complexas e abrangentes, desautorizandoquaisquer pleitos de tratamento
lsonômlco.

.

DAMINUTAPROPOSTA

Cabe, por conseguinte,sugestão no sentido da alteração da
minuta proposta, no seu art. 10, §§ 10e 20, nos termos a seguir:

I
I
I

"§ :lo

- A funç80 fIscallzadoraserá exerc/da pelos

Auditores fiscais, salvo quanto àquela relativa ao
trAnsitode mercadoriase aos estabelecimentos de

I

,

miaoempresa e empresa de pequeno porte, que
caberá aos Agentes de Tributos Estaduais.

§ 2D

- Compete aos Auditores fiscais

de

créditos tributários na

a constltuiç6o

fiscalizaç80 de

estabelecimentosde empresas de médio e grande
27
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porte, e dos relativos a

compensações e

partidpaç{Jes financeiras deconentes

da exploração

de recursos hldrlcos para fins de geraç60 de energIa
elétrica e de recursos minerais, por meio da lavratura
de autos de infração.

.................................................

H

Por igual, comportariaalteração o arte 3° da minuta
proposta, nos seguintes termos:
1- os Inclsos1,n, m e IV do art 6°:

r - constituir, privativamente,

créditos tributários

relativos a compensações e partldpações
financeiras decorrentes da exploração de
recursoshldrlcospara fins de geração de energia
elétrica e de recursos minerais, Indusive
petróleo e gás natural,por meio de lançamentos
de ofído;

rr - planejar, coordenar e executar

atividades de

fiscalização de receitas estaduais nos
estabelecimentosde empresas de médio e
grande porte;

rrr

- efetuar, privativamente, revisões fiscais e

contábels;
IV - julgar, privativamente, no Imblto
administrativo, processos de Impugnação de
lançamentosde créditosbibutários;

o art. 4° da minuta proposta se mostra desnecessário, vez
que introduz norma já contemplada no § 30 do arte 107, da L. 3.956/81, com a
redaçãodada pel~mesma minuta.
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