
Análise do artigo “O terceiro e o concurso” (Henrique Duarte) 

Tendencioso e fora de propósito o artigo inusitado, sob o título “O terceiro e o concurso”, do 

jornalista Henrique Duarte, publicado em “O Popular”, edição de 18/11/2013, seja pela defesa 

apaixonada da municipalidade ou pelo desconhecimento da real situação da tentativa de 

terceirização da administração tributária de Goiânia. 

Nobre articulista, a constituição federal, como Vossa Excelência mesmo menciona, define 

como carreira de estado as funções dos auditores fiscais, entre outras categorias. 

O legislador pátrio inseriu as garantias do artigo 37, inciso XX da carta magna, há uma década, 

o qual não custa sempre mencionar, que reza o seguinte: 

“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)”(grifei). 

 

A questão da modernização da administração pública, necessariamente, tem de passar, pelo 

cumprimentodas normas estabelecidas, sob pena do Estado, no sentido de coisa pública, 

tornar-se inadministrável, ou presa fácil aos sedentos de poder e de desvio de recursos 

públicos. 

Na questão da administração tributária, realmente, salvo as honrosas exceções da Receita 

Federal do Brasil e alguns Estados da Federação, talvez intencionalmente, especialmente as 

administrações municipais, nunca investiram o necessário para evitar o sucateamento dos seus 

sistemas tributários.  

Assim, sob todos os aspectos constitucionais louvo o legislador pátrio, que sabiamente, inseriu 

na Lei Magna a proteção da receita pública, sob a égide da norma constitucional citada. 

Sob esta seara o contrato firmado pela prefeitura com um particular, primeiramente, 

descumpre integralmente o preceito constitucional em comento e configura o descaso com a 

arrecadação da receita pública, além de quebrar o sigilo fiscal de todos os contribuintes do 

município pela entrega, em meio magnético, dos dados cadastrais e pela obrigatoriedade de 

utilizar de tal sistema e banco de dados da empresa para a emissão de notas fiscais de todos os 

prestadores de serviço estabelecidos no Município, conforme cláusulas estipuladas no 

malfadado contrato. 

Em Goiânia, após dezesseis anos sem concurso público, restam, para fiscalização direta apenas 

quinze (quinze) auditores, de um total de 48 auditores ativos, isto para auditar as contas de 

mais de vinte mil (20.000) empresas prestadoras de serviços, sem falar no IPTU e ISTI. 

Aliás, sobre o ISS, para a liberação de construções em Goiânia, existe um setor especializado 

na administração tributaria de Goiânia atuando firmemente na cobrança do tributo devido, e 



não se tem noticia de fraudes sobre os valores arrecadados. Sem sentido, o nobre articulista, 

tentar associar condutas de maus servidores de um município a outro, sem provas, 

francamente, é deplorável, é exorbitar as próprias razões, para defender o indefensável. 

Afirmar que o sistema tributário de Goiânia não tem um mínimo de controle é brincar com a 

inteligência comum ou será que é uma defesa ardorosa do tal contrato de terceirização para 

compensar as duras críticas sobre o Dr. Paulo, em artigo anterior publicado antes do 

Aniversário de Goiânia? 

O sistema tributário de Goiânia, construído diuturnamente nos últimos vinte anos é 

considerado um dos mais eficientes das capitais do país. 

Quais estudos técnicos embasam um crescimento de 30% em doze meses na arrecadação do 

ISS do Município. Será que existe um montante de venda de serviços de R$ 3 bilhões de reais 

sobre os quais a sonegação impera? Aqui o desconhecimento de alguns articulistas, não 

realizam uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema para uma opinião séria e embasada. 

Nos causa indignação sim, a contratação de serviços que já são executados eficientemente 

pelo município conforme atesta parecer da Secretaria de Tecnologia, que opinou pela não 

terceirização e da mesma forma, quebrar o sigilo fiscal ferindo de morte o princípio 

constitucional da privacidade.   

Comprar serviços já existentes é desperdício de recursos públicos punível pelo instituto da 

improbidade administrativa, que alcança todos os signatários do contrato, prefeito, secretário 

de finanças e procurador do município, aqui o alerta. 

Sobre a postura do Ministério Publico Estadual e do Ministério Publico de Contas (TCM), como 

fiscais da lei, não poderia ser outra a posição senão de oposição ao desdito contrato. 

Deixo aqui congratulações pelas posições firmes assumidas em defesa do patrimônio jurídico 

dos auditores fiscais e do patrimônio publico municipal. 

Espero que os administradores municipais revejam suas posições, analisem as consequências 

jurídicas de seus atos e depois não digam que não foram alertados. 

Defendemos que é de interesse público e obrigação dos administradores públicos, assegurar 

eficiência às Administrações Tributárias, protegendo-as de interferências internas e externas 

sobre o sistema de arrecadação de tributos, o combate à sonegação e à corrupção. Atender as 

necessidades e deficiências, investir na gestão dos setores da arrecadação dos tributos 

municipais é fortalecer e dar transparência na atuação da gestão tributária municipal, a qual é 

essencial ao funcionamento e  manutenção do Município, contribuindo para a garantia e 

atendimento dos direitos dos cidadãos/contribuintes, os quais passarão a contar com 

Administrações Tributárias mais comprometidas com a promoção da justiça fiscal e social. 

 

     


