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À 

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 

N E S T A 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES DO FISCO DO MUNICÍPIO DE 

GOIÂNIA – AFFIM-GOIÂNIA, pessoa jurídica de direito privado, 

entidade de classe que congrega os Auditores de Tributos, inscrita no CNPJ 

sob o n.º 02.168.912/0001-00, com sede na Rua 3 No. 1008 Salas 202/206 

Ed. Goiandira, Setor Central, nesta capital,  

 

SINDICATO DOS AUDITORES DE TRIBUTOS MUNICÍPIO DE 

GOIÂNIA – SINDIFFIM-GOIÂNIA, pessoa jurídica de direito privado, 

entidade de classe de representação sindical, inscrita no CNPJ sob o n.º 

45.107.848/0001-45, com sede na Rua 3 No. 1008 Sala 206 Ed. Goiandira, 

Setor Central, nesta capital, e ambos por intermédio de seus Presidentes e 

tendo em vista incumbir à CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  o 

papel de acompanhar e fiscalizar os atos dos administradores ou gestores 

públicos do Município de Goiânia  nos termos constitucionais vem à 

presença desta Augusta Casa de Leis, para dar conhecimento, da iminência 

de grave lesão ao patrimônio público municipal e ao patrimônio jurídico de 

seus associados, e apresentar REPRESENTAÇÃO PARA 

VERIFICAÇÃO DE CONDUTA DE OMISSÃO, DIANTE DE ATOS 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE QUEBRA DE 

SIGILO FISCAL DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE 

GOIÂNIA. 

Em desagrado do Senhor PREFEITO DE GOIÂNIA, Dr. Paulo 

Garcia, pelas razões de fato e de direito adiante expostas. 

 

DOS FATOS E DO DIREITO 
 

Em 11/09/2013 foi firmado contrato de prestação de serviços, entre o 

Município de Goiânia e a empresa EICON CONTROLES 

INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º 53.174.058/0001-18, com o fito de terceirizar Administração 

Tributária do ISSQN, ao arrepio legal e constitucional e com grave risco 

ao patrimônio publico e ao patrimônio jurídico dos integrantes da carreira 

de auditoria tributária do Município de Goiânia. 

 

 

Senão vejamos, 
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O desdito contrato, cópia em anexo, é nocivo ao propor a terceirização de 

serviços da administração tributária a qual, por disposição constitucional, é 

atribuição de carreira especifica conforme dispões a Lei Maior em seu 

artigo 37, inciso XXII, o qual especifica: 

 

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: 

 

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) (grifo nosso). 

 

Já a Lei Municipal Nº 8904, DE 30 DE ABRIL DE 2010, em seu artigo 

terceiro, parágrafo terceiro, reza: 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DAS CARREIRAS 

Art. 3º São consideradas de risco as atividades exercidas pelos ocupantes 

dos cargos integrantes dos Grupos Ocupacionais Fiscalização de 

Atividades Urbanas, Fiscalização de Saúde Pública e Auditoria Tributária, 

instituídos por esta Lei. 

 

§ 1º . omissis 

§ 2º . omissis 

§ 3º. A carreira específica da Auditoria Tributária, instituída nos 

termos desta Lei, é considerada exclusiva e típica de Estado, nos 

termos da Constituição Federal. 

 

Portanto, reveste-se de inconstitucionalidade, a terceirização da 

administração tributária realizada nos termos do contrato citado, além de 

promover outras ilegalidades tais como a contratação da quebra do sigilo 

fiscal de todos os contribuintes de tributos do Município de Goiânia, 

inclusive de outros Municípios brasileiros, haja vista o SIMPLES 

NACIONAL, pois é entregue à Administração Tributária de Goiânia, 

dados de todas as empresas, em nível nacional, optantes pelo dito 

regime de tributação, incluindo faturamento, dados cadastrais de 

matriz e filiais, etc. 

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
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Para melhor caracterização, transcrevemos algumas cláusulas do contrato 

anexo, que sem dúvida, terceiriza a administração tributária do ISSQN no 

âmbito do Município de Goiânia e promove a quebra do sigilo fiscal, 

atingindo mais de 30.000 contribuintes do Município e outros tantos do 

País:  

 

 
 

 

 
 

 

Note-se que a quebra do sigilo fiscal é de todos os dados e informações dos 

sistemas atualmente em uso pela Administração Tributária do Município de 

Goiânia. 

 

Ademais o contrato promove a exclusividade para a empresa contratada, 

consubstanciada pela obrigação do Município de Goiânia editar norma de 

exclusividade para que os serviços a serem executados (obrigações 

principais e acessórias dos contribuintes) somente sejam pelo sistema a ser 

implantado pela própria contratada: 

 

 

 
 

A simples leitura das clausulas contratuais denota a flagrante violação aos 

princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, previstos no art. 37, 

caput, da Constituição Federal. 
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A contratação em questão configura, portanto, terceirização ilícita de 

atividades permanentes da administração municipal, as quais devem ser 

exercidas por servidores públicos efetivos, admitidos através de concurso 

público, na forma do art. 37, II, da Constituição. 

 

O constituinte só permitiu duas exceções ao princípio da obrigatoriedade 

do concurso público: uma no caso dos cargos em comissão (art. 37, II e 

IX), outra no caso de contratação por tempo determinado, para atender 

serviço temporário de excepcional interesse público (art. 37, IX).  

 

Destarte, qualquer outra espécie de admissão no serviço público, sem o 

requisito do prévio concurso, é totalmente vedada pela Lei Maior, sendo o 

ato nulo e sujeitando a autoridade responsável à punição, conforme prevê o 

artigo 37, §§ 2º e 4º, da Constituição Federal.  

No caso vertente, o Município conta em seu quadro de pessoal com 

servidores efetivos aptos a executarem as atividades objeto do referido 

contrato, razão pela qual não podem ser objeto de terceirização, sob pena 

de ofensa ao princípio do concurso público, Lei Complementar Federal n.º 

63/90 e Código Tributário Nacional.  

 

Sobre o tema, já se manifestou o Tribunal de Contas da União, através do 

Acórdão 71/2003 – Plenário: 

 

“O entendimento dado à matéria por esta Corte não se afasta do conceito 

dado em doutrina ao termo terceirização. Consoante destacado pela 

SECEX/RS, somente se admite a terceirização no âmbito da Administração 

Pública, Direta ou Indireta, nas hipóteses em que o objeto da prestação de 

serviços não se relacionar com a atividade-fim da administração. Permite-

se a terceirização nos casos em que não envolver os serviços essenciais do 

órgão ou entidade.” 

 

“No âmbito do direito público, tem-se, então, que a terceirização é 

admitida e pode ser considerada lícita quando, preenchidos os requisitos 

acima indicados, não burlar as normas constitucionais e legais que regem 

as relações do Estado com seus agentes públicos, notadamente as que 

tornam obrigatório o concurso público para o provimento de cargos ou 

empregos na Administração. (grifos nossos)” 

 

Noutra ocasião o Egrégio TCU determinou que se “exclua do Contrato de 

prestação de serviços as atividades que detenham correlação com as 

atribuições dos cargos previstos no Quadro de Pessoal ou configurem 

terceirização de atividades não passíveis de execução indireta, observando 
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o estabelecido no art. 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 1º, § 2º 

do Decreto n.º 2.271/97 (Acórdão 975/2005 Segunda Câmara). 

 

Inegável, no caso em apreço, que a execução do objeto do contrato, 

mediante interposta pessoa jurídica já contratada (Eicon), sem concurso 

público, com frontal ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

igualdade, moralidade e eficiência (art. 37, CF), LC 63/90 e ao art. 149 do 

Código Tributário Nacional, será pago com recursos públicos de forma 

ilegal. 

 

Ainda sobre o sigilo fiscal, temos que o Código Tributário Nacional (CTN), 

se por um lado outorgou às autoridades administrativas amplos poderes de 

investigação, trouxe, em contrapartida, o dever de sigilo fiscal. Na dicção 

do art. 198 do Código, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública 

ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a 

situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros, e sobre 

a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. 

 

A presente exposição, a qual se produziu sem maiores pretensões, tem por 

escopo examinar, ainda que de forma superficial, o conteúdo do dispositivo 

em apreço, com especial enfoque sobre quem detém o sigilo fiscal, a quem 

este poderá ser transferido e quais as responsabilidades advindas de sua 

violação. 

 

Num primeiro passo, importa observar que o artigo 198, com a alteração 

dada pela LC 104/01, cuidou de apontar como detentores originários do 

sigilo fiscal a Fazenda Pública e seus respectivos servidores, previsão que, 

numa leitura apressada, poderia conduzir ao entendimento de que o CTN 

mostrou-se ocioso. Isso porque, quando se considera a Teoria da 

Imputação, os servidores manifestam vontade pelo ente ao qual servem, 

parecendo desnecessário mencionar a responsabilidade dos servidores. 

Ocorre que, ao veicular titularidade compartilhada do sigilo, pretendeu a 

Lei 5.172/66 tão-somente esclarecer que a vedação alberga tanto a 

divulgação oficial (como por meio de Diário Oficial), como também a 

extraoficial (por exemplo, feita numa entrevista de programa de televisão). 

 

Lado outro, o § 2º do dispositivo sob exame denota, com clareza ímpar, que 

os destinatários das informações que se encontram ao abrigo do sigilo fiscal 

são sempre “autoridades”. O dispositivo expressamente refere que a 

entrega da informação sigilosa “será feita pessoalmente à autoridade 

solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a 

preservação do sigilo.” Com o modelo adotado, a norma afasta, de plano, 



 6 

as hipóteses de repasse a terceiros não investidos na condição de 

“autoridade”. Resta, pois, investigar o alcance dessa expressão. 

 

Muito embora a interpretação exclusivamente literal seja de pobreza 

franciscana, é, invariavelmente, ponto de partida de qualquer atividade 

exegética. Nesse sentido, extrai-se de Houaiss que “autoridade” é quem 

tem o “direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer 

obedecer”, ações essas que consubstanciam, no âmbito da Administração 

Pública, ato administrativo, o que nos remete às regras de competência 

preestabelecidas na Constituição Federal e na lei. 

 

A competência emerge, sempre, de norma legal, não tendo gênese em 

instrumentos de natureza diversa e inferior, como portarias, circulares e, 

menos ainda, contratos administrativos. Assim, a autoridade a que se 

reporta o Código deve ter competência traçada na lei, aí incluído o poder de 

administrar as informações transferidas sob sigilo. 

 

Com o poder (competência), vêm as responsabilidades, igualmente gizadas 

na lei e na Constituição Federal. Além da responsabilidade criminal a que 

alude o art. 198 em análise, a violação do sigilo fiscal atrai incidência da 

responsabilidade administrativa e civil. 

 

A propósito, a Lei Complementar nº. 11/92, que “Dispõe sobre o Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Goiânia”, em seu art. 142, XXIV, 

traz percuciente vedação ao dispor que “Ao servidor é proibido: (...) 

 

XXIV - revelar segredo de que teve conhecimento em função do cargo”. A 

pena cominada varia de acordo com a gravidade do ato, podendo-se aplicar 

inclusive a demissão. 

 

Por seu turno, a responsabilidade civil pela quebra do sigilo fiscal encontra 

matriz na Constituição Federal, no art. 37, § 6º. Depreende-se da Lei Maior 

que à pessoa jurídica (Fazenda Pública) se impõe responsabilidade 

objetiva, ou seja, demonstrável independentemente da existência de dolo ou 

culpa. Já em relação ao agente público violador do sigilo, sua 

responsabilidade é do tipo subjetiva, sendo, por isso, obrigatória a 

demonstração daqueles dois elementos (dolo ou culpa). 

 

Pondere-se que o dano que da quebra de sigilo exsurge, bem como o liame 

que une aquele ao agir ilícito, são, em regra, de compulsória demonstração 

pelo eventual prejudicado, sem a qual não há que se cogitar sobre 

responsabilidade da natureza ora tratada. 
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No que toca à responsabilidade penal, o art. 325, do CP
1
, construído como 

norma subsidiária, prevê punição àquele que revela fato de que tem ciência 

em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou, ainda, facilita 

sua revelação. 

 
Trata-se de crime contra a Administração Pública, classificado como de 

menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei 9.099/95, que se 

presta, à semelhança dos demais delitos nessa Lei enquadráveis, mais a 

produzir título executivo judicial, hábil a aparelhar futura execução cível 

(art. 475-N, II, CPC), do que gerar reprimenda de ordem penal. 

 

Em última análise, é de se reconhecer que os interesses resguardados pelo 

art. 198 do CTN estão intimamente ligados aos direitos previstos no art. 5º, 

X, da Constituição Federal, razão pela qual a Lei 9.784/99, que trata no 

âmbito federal de normas gerais de processo administrativo, estatuiu que os 

interessados tem direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias 

reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados 

e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à 

privacidade, à honra e à imagem. 

 

Assim, a situação econômica ou financeira do sujeito passivo, bem como a 

natureza e o estado de seus negócios ou atividades, são informações 

alçadas pelo legislador ao patamar de bens jurídicos especialmente 

protegidos. Sua violação, como visto, expõe o infrator a responsabilidades 

de ordem cível, administrativa e criminal, as quais, dadas suas graves 

consequências, não podem ser ignoradas por aqueles que lidam com a coisa 

pública. 

 

Também o processo licitatório está eivado de vícios, entre os quais 

destacamos: 

 

A contratação de terceiros para controlar, arrecadar e gerir o ISSQN é 

totalmente desnecessária pois todos os serviços a serem executados já 

existem e funcionam perfeitamente conforme parecer técnico da Secretaria 

de Ciência e Tecnologia do Município, em anexo. 

 

                                                            

1
 Violação de sigilo funcional 

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-
lhe a revelação: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais 
grave. 
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O Município já oferece um elenco de sistemas de tecnologia, constituindo 

em ferramentas para o cumprimento das obrigações principais e acessórias 

dos contribuintes do município, como se denota pelas telas do sistema 

disponibilizado via WEB, atualmente e em uso e que pode ser acessado por 

qualquer contribuinte com uso de senha pessoal. 

 

À guisa de exemplo, dentre os serviços disponíveis destacamos as telas 

acessíveis via WEB pelo contribuinte municipal, colacionadas abaixo: 

 

Tela Para a emissão de nota fiscal eletrônica de serviços e emissão de 

DUAM (Documento Único de Arrecadação Municipal) do ISS Próprio: 
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Tela Para a emissão de REST – Relação de Serviços Tomados e DUAM de 

ISS Retido. 

 

 
 

 

Além destas facilidades, o sistema conta entre outras funções a alimentação 

automática de notas fiscais emitidas para substitutos tributários, onde a 

REST é pré-confeccionada pelo próprio sistema em relação aos serviços 

tomados em Goiânia, para o tomador, basta inserir os serviços tomados de 

outros municípios. 

 

As ferramentas do sistema em uso para as funções de controle e 

fiscalização da Administração Tributária abrangem desde a emissão das 

ordens de serviços, emissão de auto de infração, despachos processuais, 

emissão de notificação, cruzamento de dados das notas fiscais eletrônicas 

emitidas com os recolhimentos efetuados, cruzamento entre REST e 

recolhimentos de tributos entre outros. 

 

Na verdade os serviços contratados já existem e são executados 

satisfatoriamente pelo Município há mais de uma década. Eventuais 

novidades nos sistemas de informação fiscal, necessitam apenas de 

pequenos investimentos no corpo de serviços e estruturas já existentes na 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – Setec, bem como da 

Secretaria Municipal de Finanças - Sefin. 
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No próprio processo licitatório parece não ser adequada a modalidade de 

menor preço para a aquisição de serviços de informática, deveria ser 

técnica e melhor preço. 

 

Ao ensejo, aproveitamos para informar que as entidades requerentes 

encaminharam representações ao Tribunal de Contas dos Municípios e ao 

Ministério Público Estadual com pedidos de providências. 

 

DO PEDIDO 

Diante de todo o exposto,  requer desta Colenda Casa de Leis,  no uso de 

suas atribuições constitucionais, a instauração de procedimentos para 

averiguação dos fatos e, se do conjunto probatório restar confirmado 

prejuízo ao patrimônio público e ao patrimônio jurídico dos associados das 

entidades que promovem esta representação,  decorrentes dos atos 

praticados pelo Representado, desde já requerem sejam tomadas as 

medidas legais cabíveis. 

 

Termos em que, 

 

Pedem e aguardam deferimento. 

 

Goiânia, 07 de outubro de 2013. 

 

 

 

Elísio Gonzaga da Silva                          Nivalci Luiz de Castilho 

Presidente Affim                                     Presidente  Sindiffim 


