
 
 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 22ª 

PROMOTORIA DA CIDADANIA E PATIMÔNIO PÚBLICO DA COMARCA 

DESTA CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nós, AGENTES DO TESOURO MUNICIPAL, regidos pela Lei 1688/09, abaixo 

qualificados e infra-assinados, vêm, respeitosamente, relatar e requerer a Vossa Excelência, os 

seguintes fatos que ensejam a atuação do Ministério Público: 

 

 

1. DOS FATOS 

 

O Sistema Integrado de Gestão – Arrecadação do município de Palmas está sendo operado 

por diversos servidores públicos, não autorizadas por lei, com finalidade de realizar lançamentos de 

tributos. Entre eles, assistentes administrativos e auxiliares administrativos integrantes do quadro 

geral, cargos comissionados, e até mesmo estagiários.  

  

Ademais, cabe ressaltar, como um exemplo dos vários que vêm ocorrendo por anos, citamos 

o exemplo da servidora Meyriane Alves Pires Cirqueira de França, ocupante do cargo de Assistente 

Administrativo, matrícula 142581, regida pela Lei Municipal nº 1441/2006, lotada na Diretoria da 

Junta de Recursos Fiscais da Secretaria Municipal de Finanças, impetrou contra o Município de 

Palmas Ação de Reclamação de Salário por Acúmulo de Cargo, Função, Salário, Diferença Salarial, 

Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios, DIREITO DO TRABALHO, através do processo 

nº 5009484-34.2013.827.2729. 

 

Sem entrar no mérito do questionamento da servidora supramencionada, a legislação 

tributária do Município – Código Tributário Municipal – Lei Complementar 285/13, deixa claro 



 
 

 

 

quem é o agente competente para realizar os lançamentos de tributos municipais, e ainda, é taxativo 

quanto à exclusividade da competência legal para efetuar tal ato administrativo.  

 

Após análise no Sistema de Arrecadação, notamos que a servidora Meyriane lançou e 

arrecadou, entre 01/01/2010 à 24/06/2016 o valor de R$8.730.422,96 (OITO MILHÕES, 

SETECENTOS E TRINTA MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E 

SEIS CENTAVOS), valor este passível nulidade. Se for realizado uma análise completa no Sistema 

de Arrecadação, dos últimos cinco anos, o valor total lançado e arrecadado por agentes 

incompetentes supera dez vezes o valor atribuído à servidora Meyriane. 

É cristalino que os servidores não investidos no PCCR do Grupo de Tributação e 

Arrecadação vêm usurpando as funções atinentes aos Agentes do Tesouro Municipal, com respaldo 

de seus chefes imediatos.  

Após questionamento do Agente do Tesouro Municipal, Carlos Magno de Aquino Ramos, 

através do processo n. 2015056733, em anexo, às pgs. 06, onde requer que seja retornada as 

atribuições do cargo que ocupa através de Parecer, nota-se total parcialidade do Sr. Superintendente 

de Administração Tributária em resposta ao requerente, através do Parecer n. 008/2015, contido nas 

páginas 12 à 16 do processo supracitado. 

Inconformado com o parecer exarado pelo Sr. Superintendente de Administração Tributária, 

o servidor Carlos Magno remeteu os autos do processo para a Procuradoria Geral do Município de 

Palmas para manifestação. Amparado pela legislação vigente, o Procurador Adilson Manoel 

Rodrigues Gomes concluiu e recomendou, através do Parecer PGM/SUAD/N° 842/2016, que a 

alegação do requerente é procedente, inclusive que fossem restituídas aos Agentes do Tesouro 

Municipal suas competências previstas em Lei. 

Após tomar ciência do parecer exarado pela Procuradoria Geral do Municipal, o Sr. 

Superintendente de Administração Tributária formulou uma carta “convidando” os Agentes do 

Tesouro Municipal, lotados no Resolve Palmas, a comparecerem no prazo de 48 horas em seu 

gabinete, para realocação destes servidores em funções administrativas, sem ao mínimo informar os 

cargos disponíveis, estratégia de trabalhos e formações de reciclagem para ocupação dos possíveis 

cargos.  

Ainda, o Sr. Superintendente de Administração Tributária não levou em consideração a 

possível perda de arrecadação, sendo que, a saída de todos os Agentes do Tesouro Municipal do 

Resolve Palmas, para atender tal convocação, deixaria o atendimento ao público geral sem respaldo. 

Em reunião com o Sr. Superintendente de Administração Tributária, dia 09 de junho de 

2016, após questionado sobre a possibilidade do bloqueio de acesso dos servidores não integrantes 

do quadro de Tributação, Arrecadação e Fiscalização no módulo de arrecadação municipal, o 

Superintendente de Administração Tributária  foi enfático em negar o pedido de bloqueio do módulo  



 
 

 

 

no Sistema de Arrecadação que, é de operação exclusiva dos Auditores do Tesouro Municipal e dos 

Agentes do Tesouro Municipal.  

 

2. DO DIREITO 

  Conforme preceitua o art. 127, caput e Parágrafo Único, da Lei Complementar 285/2013, in 

verbis: 

“Art. 127. Todas as funções referentes a cadastramento, lançamento, cobrança, recolhimento 

e fiscalização dos tributos municipais, bem como a aplicação de sanções por infração à 

legislação tributária do Município, competem à Fazenda Pública Municipal.  

Parágrafo único. As atividades da administração tributária, constitucionalmente 

definidas como essenciais ao funcionamento do Estado, serão exercidas exclusivamente 

pelos servidores das carreiras específicas e típicas de Auditor do Tesouro Municipal e 

Agente do Tesouro Municipal. “ (GN) 

 

 Outrossim, encontramos o conceito de Tributo no art. 3° do CTN (Código Tributário 

Nacional), vejamos: 

“Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada.” 

 

O legislador ao inserir o termo “… cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada” foi claro quanto a quem compete o ofício para lançamento de tributos.  

O administrador não pode usar da discricionariedade para realizar a arrecadação, cobrança, 

fiscalização do tributo, inclusive concordar com o desvio/usurpação de função, como vem ocorrendo 

nesta Secretaria. Usurpar que é derivado do latim USURPARE, significa apossar-se sem ter direito. 

Usurpar a função pública é, portanto, exercer ou praticar ato de uma função que não lhe é devida. 

Por função, entende-se que é a atribuição ou conjunto de atribuições atinentes à execução de 

serviços públicos. Todo servidor público ou assemelhado tem a sua função definida em Lei 

específica ou Estatuto. 

Lançamento tributário, ou simplesmente lançamento, é um ato administrativo, decorrente de 

um procedimento (ato ou conjunto de atos regrados que objetivam a realização de um fim), privativo 

da autoridade competente, que tem por objeto formalizar o crédito tributário correspondente a uma 

obrigação previamente existente. 

A produção de um ato administrativo exige obediência a determinadas normas, ou o 

cumprimento de formalidades essenciais à sua validade. A melhor doutrina elenca alguns requisitos 

necessários à sua formação, no caso específico, em especial, a competência: 

“Competência (ou Sujeito) – Quem emite um ato administrativo tem que ter poder legal 

para praticá-lo. Competência administrativa é o poder atribuído ao servidor da 

Administração para o desempenho específico de suas funções. Tal competência resulta da 

legislação, em geral por lei, mas também por delegação de funções. Mas existem delegações 

impossíveis, quando transgridem frontalmente a lei. Por exemplo, delegar a um servidor 

estranho ao quadro de carreira fiscal a função de fiscalizar. Ou delegar, por exemplo, a um 

servidor da carreira de Motorista a função de notificar contribuinte (como já ocorreu em um 

Município). Ou mesmo, delegar a um Fiscal a função de dirigir o veículo da Prefeitura em 

missão oficial. Motorista não é Fiscal e vice-versa. Como diz Helly Lopes Meirelles: “A 



 
 

 

 

competência administrativa (...) é intransferível e improrrogável pela vontade dos 

interessados. Pode, entretanto, ser delegada a avocada, desde que o permitam as normas 

reguladoras da Administração. Sem que a lei faculte essa deslocação de função não é 

possível a modificação discricionária da competência”. Ou nas palavras de Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro: “(...) somente se pode falar em incompetência propriamente dita (como 

vício do ato administrativo), no caso em que haja sido infringida a competência definida em 

lei”. Ato Administrativo praticado por servidor incompetente é nulo, não produzindo 

efeitos.” 

No Direito Civil, os vícios dos atos privados se referem, basicamente, aos elementos: sujeito 

(ou competência), objeto e forma. No Direito Administrativo, os vícios podem atingir os seguintes 

elementos: competência (sujeito), forma, objeto, motivo e finalidade. 

Os atos administrativos com vícios podem ser: 

1 – Nulos, quando não poderão ser convalidados ou quando a lei assim declare; 

2 – Anuláveis, quando o ato poderá ser convalidado ou quando a lei assim declare. 

Convalidação (ou Saneamento) é o ato administrativo pelo qual é suprido o vício existente 

em um ato, com efeitos retroativos à data em que este foi praticado. 

Segundo a maioria da doutrina, a convalidação é ato discricionário da autoridade pública. 

Sendo assim, até mesmo um ato praticado por pessoa incompetente poderia ser convalidado, 

posteriormente, por ato discricionário da autoridade competente para praticá-lo. Pedimos vênia por 

discordar de tal posição, pois a discricionariedade não deve ser encarada como poder absoluto da 

autoridade, a ponto de convalidar um ato irremediavelmente nulo e absolutamente ilegal. Não 

depende, assim, de opção da Administração Pública a possibilidade de aprovar ou não um ato 

ilegal. A discricionariedade não pode ser usada ao talante da autoridade; deve rigorosamente 

respeitar a lei. 

O mestre Celso Antonio Bandeira de Mello define discricionariedade desta forma:  

“a margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este cumpra o 

dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante do caso concreto, 

segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos objetivos consagrados no 

sistema legal”. 

Neste sentido, possível dizer que os atos administrativos podem ser vinculados, ou seja, há 

somente um único caminho a ser seguido pelo autor do ato diante da objetividade prevista na lei, 

ou, então, “discricionários”, quando o autor pode ter certa liberdade de avaliação ou de decisão em 

face de certa ‘subjetividade’ da lei, deixando claro que discricionariedade não é forma de 

interpretação da lei, mas, sim, uma alternativa de decisão por ela permitida. 

Os principais vícios de competência são: 

A – Usurpação de função: quando a pessoa que pratica o ato não foi, por qualquer 

modo, investida no cargo, emprego ou função. Ela se apossa por conta própria do 

exercício da função. Em tais casos, o ato administrativo praticado por tal pessoa é 

nulo, não podendo ser convalidado. Trata-se de nulidade absoluta; 



 
 

 

 

B – Excesso de poder: quando o servidor público excede os limites de sua 

competência. Exemplo: servidor estranho ao quadro de carreira de Fiscal (ou similar) 

lavrar auto de infração contra o sujeito passivo. Além de ser ato de nulidade absoluta, 

o servidor poderá responder por improbidade administrativa; 

C – Função “de fato”: situação parecida com a do excesso de poder, o servidor que 

pratica o ato está irregularmente investido no cargo, mas a sua situação tem toda a 

aparência de legalidade. Exemplo: servidor suspenso do cargo, mas continua 

exercendo a função; servidor licenciado, mas que continua exercendo externamente a 

sua função. Nulidade absoluta e indícios de improbidade administrativa. 

No caso dos lançamentos tributários realizados nesta Secretaria, em nosso entendimento, 

respeitados os entendimentos contrários, serão declarados nulos porque não foram efetuados por 

agente capaz. O lançamento será declarado nulo porque fora realizado por autoridade incompetente. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal pune de forma severa a negligência na arrecadação de 

tributos municipais. A omissão do gestor público neste tocante é punida com a vedação de 

transferências voluntárias no que diz respeito aos repasses devidos pelos Estados e pela União, por 

exemplo. Reza o dispositivo que:  

“Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 

previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da 

Federação. (...)”.  

A instituição, a arrecadação e a cobrança de tributos jamais podem, então, ser entregues à 

livre disposição da vontade do administrador. O desrespeito a esse comando pode responsabilizar o 

Prefeito por improbidade administrativa. 

Assim, se o Chefe do Poder Executivo permite, por exemplo, que o lançamento tributário seja 

feito por agente incompetente, mesmo sabendo que a Constituição Federal obriga-lhe a manter uma 

Administração Tributária mais eficiente, está a descumprir um mandamento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Abaixo texto publicado pela AFISCAMP no Jornal FOLHA DE SÃO PAULO – Caderno 

COTIDIANO – 10/02/2010 – pág. C7:  

“A Associação dos Auditores-Fiscais da Prefeitura Municipal de Campinas - AFISCAMP, 

exercendo sua função de entidade nãogovernamental de utilidade pública, vem tornar público 

que em recente decisão o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em face da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade – ADIN 163.712-0/0-00, proposta pela AFISCAMP, reconheceu 

como inconstitucional parte do texto da Lei Municipal nº 12.985/2007, que dispunha sobre o 

plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do município de Campinas, por 

reconhecer que essa lei transferiu indevidamente as prerrogativas do cargo de Auditor-Fiscal 

Tributário a outras carreiras do quadro da Secretaria Municipal de Finanças. A ilegalidade 

ocorreu por determinação da Secretaria Municipal de Finanças, que a fim de legalizar uma 

prática há muito tempo ilegal, a atribuição do lançamento e fiscalização de tributos a agentes 

sem a competência legal, fez inserir no projeto de lei competências exclusivas dos Auditores-

Fiscais Tributários a outras categorias denominadas Técnicos de Cadastro fiscal e Técnicos 

do Tesouro Municipal, em flagrante inconstitucionalidade, agora pacificada pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo, em decisão unânime no acórdão da ADIN 163.712-0/0-00 disponível 



 
 

 

 

no sítio do TJSP na internet: www.tj.sp.gov.br. Apesar dos inúmeros alertas endereçados ao 

atual Secretário de Finanças, o lançamento do IPTU e taxas imobiliárias 2010 foi levado a 

cabo sem a imprescindível participação de Auditores-Fiscais nas várias etapas do processo, 

num ato marginal à lei e à recente decisão mencionada, expondo os cofres públicos a riscos 

desnecessários.” 

E muito recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:  

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL. SECRETÁRIO 

DE FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. 

INAPLICABILIDADE. 1. Hipótese em que a empresa pretende afastar autuação fiscal 

relativa ao ICMS paraense. 2. O Delegado Regional Tributário é autoridade competente para 

autuar. O julgamento de impugnação é realizado pelo Diretor da julgadoria de primeira 

instância e, em segunda instância administrativa, pelo Tribunal Administrativo de Recursos 

Fazendários, nos termos da Lei estadual 6.182/1998. 3. A autoridade impetrada (Secretário 

de Fazenda) não tem competência para autuar a contribuinte, tampouco para rever o 

lançamento realizado pela autoridade fiscal. 4. O Secretário de Fazenda secunda o 

Governador na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com 

lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição. 5. Inaplicável a Teoria 

da Encampação, pois haveria ampliação indevida da competência originária do Tribunal de 

Justiça. Precedentes do STJ. 6. Nos termos do art. 161, I, "c", da Constituição Estadual, o TJ 

julga originariamente Mandado de Segurança impetrado contra Secretários de Estado, mas 

não contra Diretor de Receita Pública ou autoridades integrantes dos órgãos de julgamento 

administrativo. 7. Recurso Ordinário não provido.”  

E mais:  

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TERMO 

DE INFRAÇÃO NO TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE LANÇAMENTO. A 

competência para lavrar auto de lançamento do crédito tributário é do Agente Fiscal de 

Tributos do Estado e não do Técnico do Tesouro do Estado, tendo em vista que viola a regra 

inserta no art. 3º da Lei 8.118/85, bem como a do art. 9º, inciso I, item 03 da referida lei. A 

advertência explícita nos Termos de Infrações no Trânsito dizendo que o sujeito passivo fica 

notificado do Auto de Lançamento que poderá decorrer deste Termo, bem como se quiser 

poderá apresentar impugnação em trinta dias é, completamente, ineficaz, tendo em visa que 

isso significa que serão lavrados Autos de Lançamento sem a respectiva notificação do 

sujeito passivo, fator esse que é estritamente necessário. Logo, nulos os lançamentos 

realizados. Juros: Os juros de acordo com a Súmula 188 do STJ e parágrafo único do art. 167 

do CTN devem ser aplicados a partir do trânsito julgado. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA.” 

Lançamento tributário, ou simplesmente lançamento, é um ato administrativo, decorrente de 

um procedimento (ato ou conjunto de atos regrados que objetivam a realização de um fim), privativo 

da autoridade competente, que tem por objeto formalizar o crédito tributário correspondente a uma 

obrigação previamente existente.  

O procedimento fiscalizatório ou a ação fiscal, como também é conhecido, é o conjunto das 

atividades de supervisão e controle do efetivo e integral cumprimento das obrigações tributárias, 

principais e acessórias, incluindo desde a identificação dos desvios no cumprimento das mesmas, até 

a aplicação de sanções de ofício pelo descumprimento tributário, e, ainda, a formulação da 

reapresentação fiscal para fins penais.  

No que concerne às atividades do fiscal de tributos, cabe ressaltar que este tem prerrogativas, 

mas também tem deveres, os quais devem ser observados no momento do procedimento 

fiscalizatório. A relação entre fisco e contribuinte, no que tange à fiscalização que o primeiro pode e 

deve exercer sobre o segundo, vem explanada, sucintamente, nos artigos 194 a 200 do Código 

Tributário Nacional.  



 
 

 

 

Cita-se, na oportunidade, algumas das prerrogativas do fiscal tributário: pode e deve proceder 

à constituição do crédito tributário mediante lançamento; pode iniciar a ação fiscal quando observar 

indício, ato ou fato que possam resultar em evasão de tributos ou descumprimento de obrigação 

acessória; possui livre acesso, mediante identificação funcional, a órgão público ou estabelecimento 

privado e, igualmente, a documentos e informações revestidos de interesse tributário ou fiscal; pode 

requisitar e obter o auxílio da força pública policial sem autorização judicial quando impedido de 

adentrar no recinto da empresa a ser fiscalizada ou, ainda, por desacato; possui fé pública no 

desempenho de suas atribuições funcionais; receber e portar carteira funcional, expedida por 

autoridade competente, revestida de fé pública e equivalente a documento de identidade para 

quaisquer fins legais em todo o território nacional.  

Transcreve-se, igualmente, alguns deveres inerentes à ação fiscal: tem a Autoridade 

Tributária o dever de zelar pela fiel execução de suas funções e pela correta aplicação da legislação 

tributária; observar e respeitar o sigilo fiscal nos procedimentos em que atuar; respeito no trato com o 

contribuinte; dever de comunicar os atos praticados, etc. 

 Ademais, em regra, a prática dos atos administrativos é delegável, ou seja, a autoridade 

competente para executar determinada conduta poderá, se não houver impedimento legal, delegar 

parte da sua competência a outras autoridades, ainda que estas não lhe sejam hierarquicamente 

subordinadas, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, 

econômica, jurídica ou territorial. No entanto, A Lei nº 9784/99 elenca três espécies de atos que são 

indelegáveis. Assim, a autoridade competente será obrigada a praticá-los “de próprio punho”. 

 Vamos observar agora quais são estes atos indelegáveis: 

“Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 

I - a edição de atos de caráter normativo; 

II - a decisão de recursos administrativos; 

III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.” (GN) 

 

Alguns órgãos e entidades são dotados de competências exclusivas, pois possuem raras 

especializações técnicas. Obviamente, se a competência for exclusiva de um órgão ou entidade, não 

poderá ser delegada a um órgão ou entidade que não detenha os conhecimentos necessários à 

execução da finalidade administrativa.  

Corolário ao que versa o art. 127 da LC 285/13, é de competência exclusiva dos Auditores do 

Tesouro Municipal e Agentes do Tesouro Municipal o lançamento tributário. 

3 - DO PEDIDO 

Por todo o exposto, os autores requerem: 

1 – seja deferido, nos termos do art. 127, caput e I, da LC 285/13, o bloqueio de acesso ao módulo de 

arrecadação tributária do município a todos os servidores públicos que não integram o PCCR-TAF 

(Lei 1688/09); 



 
 

 

 

2 – que seja apurada a improbidade administrativa dos responsáveis mediatos e imediatos pela 

autorização de acesso ao módulo de arrecadação do município de Palmas. 

 

Termos em que 

Pede Deferimento. 

 

Palmas, 24 de Junho de 2016. 

 

 


