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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Procedência: Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

Interessado: Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças da SEF

Número: 16.141

Data: 18 de outubro de 2019

Classificação temá�ca: Orçamento. Lei de Responsabilidade Fiscal.

Precedentes: Orientação Técnico-Jurídica AGE nº 01/2015. Pareceres Jurídicos nºs 15.654/2016, 15.853/2017, 15.894/2017, 15.918/2017, 16.069/2019
e 16.117/2019.

Referências Norma�vas: Cons�tuição Federal - ar�go 164, § 3º. Lei Complementar nº 101/2000 - ar�gos 18, 19, 20 e 22, parágrafo único, inciso IV. Cons�tuição
do Estado de Minas Gerais - ar�go 90, incisos VII e XIV. Lei estadual nº 23.304/2019 -  ar�gos 9º, 18 e 34. Lei estadual nº 6.762/1975. Leis Delegadas estaduais nº
174/2007, nº 176/2007 e nº 183/2011. Decreto estadual nº 47.348/2018.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E ORÇAMENTO PÚBLICO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITE MÁXIMO DE GASTOS COM PESSOAL.
VEDAÇÕES CONTIDAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 22 DA LRF. QUADRO ESPECÍFICO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
DA SEF, COM PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 6.762/1975, ALTERADA PELAS LEIS DELEGADAS ESTADUAIS Nº 176/2007 E Nº 183/2011.
REPOSIÇÃO. PRECEDENTES DESTA CONSULTORIA JURÍDICA. REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA DO PODER EXECUTIVO. LEI
ESTADUAL Nº 23.304/2019. PARECER JURÍDICO Nº 16.117/2019. FIXAÇÃO DA ESTRUTURA BÁSICA DAS SECRETARIAS DE ESTADO (ART. 19).
ESTRUTURA BÁSICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DEFINIDA NO ARTIGO 34 DA LEI. DETALHAMENTO DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS EM DECRETO. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
I. No contexto de reorganização administra�va para promoção da racionalização, o�mização de gastos e maior eficiência na prestação de
serviços, amparada na Lei estadual nº 23.304/2019,  mostra-se possível, excepcionalmente, o provimento de cargos em comissão,
modificados ou de alguma forma a�ngidos pela reestruturação orgânica do Poder Execu�vo, ainda que não vinculados ao mesmo posto de
seu antecessor e de estrutura de remuneração igual à dele, desde que o resultado global final seja de redução das despesas com pessoal,
em conformidade com a finalidade para a qual foi editada a Lei e observadas as ressalvas apresentadas, nos termos exarados no Parecer
Jurídico nº 16.117/2019.
2. Ultrapassado o limite máximo de despesas com pessoal, cabe ao Poder Execu�vo adotar providências para eliminar o percentual
excedente, sendo a primeira delas a redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de
confiança. Embora o corte de despesas com cargos e funções comissionados decorra de comando cons�tucional (art. 169, § 3º,  I, da
CR/1988), ao Gestor Público compete a avaliação e a decisão quanto aos cargos e funções que poderá dispor, com vistas a garan�r
sempre o menor prejuízo à a�vidade administra�va.
3. Os cargos do Quadro de Provimento em Comissão da Secretaria de Estado de Fazenda, por integrarem o Quadro Permanente de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, inserem-se no conceito de administração fazendária, razão pela qual,
com espeque nos ar�gos 37, incisos XVIII e XXII, e 167, IV, da Cons�tuição Federal, é razoável conferir-lhes certo grau de proteção, a fim de
evitar a desestruturação das a�vidades de arrecadação e, consequentemente, a  frustração de receita e o aumento do percentual de
comprome�mento da folha. 
4. O poder de regulamentar a estrutura dos órgãos deve ser exercido nos limites e de acordo com as competências definidas na Lei
estadual nº 23.304, de 2019. Conquanto a Lei não impeça o detalhamento de unidades administra�vas abaixo das diretorias, devem ser
observadas as diretrizes de Governo, estando a matéria no âmbito da discricionariedade administra�va.      
 

 

RELATÓRIO

 

1. O expediente compreende consultas formuladas pela Secretaria de Estado de Fazenda à Assessoria Jurídica do órgão, chefiada pelo ilustre
Procurador do Estado Gabriel Arbex Valle, englobando questões rela�vas a nomeações de cargos em comissão diante das limitações da Lei de Responsabilidade
Fiscal e rela�vas à regulamentação, via decreto, da estrutura interna dos órgãos da Administração Direta, notadamente da SEF.

2. Por se referirem os ques�onamentos a matérias cuja análise tem sido, comumente, delegada a esta Consultoria Jurídica, as consultas foram para
cá redirecionadas.

3. Inicialmente, deu entrada nesta unidade o Processo SEI nº 1190.01.0012090/2019-09, capitaneado pelo O�cio SEF/AJUR nº. 287/2019, composto
da Nota Técnica nº 17/SEF/SRH/JURIDICO/2019, acompanhada de quatro anexos, e do Memorando.SEF/SRH/JURIDICO.nº 16/2019, no qual a Superintendente
de Planejamento e Gestão da Pasta solicita a análise jurídica das sugestões apresentadas na referida nota técnica, a seguir transcritas:

1. sejam realizadas as transformações, nomeações e exonerações necessárias à reforma administra�va, haja vista a necessidade de
adaptação e adequação da estrutura da SEF/MG às dire�vas de enxugamento da máquina administra�va e redução de cargos
comissionados pretendidas pela nova gestão governamental, contando-se, a par�r de sua conclusão, um "marco zero", inviabilizando as
nomeações dos cargos comissionados que eventualmente ficarem vagos;
2. a subs�tuição dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão já ocupados a par�r do "marco zero", dispensada a
análise financeira do impacto individual, tendo em consideração a peculiaridade da par�cipação dos custos com cargos
comissionados frente à despesa de pessoal total;
3. as nomeações para os cargos de provimento em comissão ocorram independentemente da função exercida pelo servidor no âmbito da
SEF/MG, tendo em vista que todos os cargos comissionados do quadro desta Secretaria contribuem finalis�camente às a�vidades
arrecadatórias e fiscalizatórias;
4. o decreto que vier a regulamentar a estrutura interna da SEF/MG, notadamente das áreas finalís�cas, o faça em maior nível de
detalhamento, especificando e nomeando, exaus�vamente, as unidades componentes das diretorias que integrarão a estrutura
administra�va após a reforma, a exemplo do Decreto nº 47.348/2018.

4. Na sequência, aportou aqui novo expediente, registrado no SEI sob o nº 1190.01.0014454/2019-07, em que é solicitada a análise quanto à
viabilidade jurídica de manutenção do Núcleo de Acompanhamento do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Minas Gerais – NAPAF – na
estrutura da Assessoria de Recuperação Fiscal da SEF/MG, com espeque nos fundamentos lançados na Nota Técnica nº 1/SEF/GAB/ARF/2019.
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5. Esse novo processo foi integrado ao SEI nº 1190.01.0012090/2019-09, conforme sugestão dada pela Assessoria Jurídica da SEF (O�cio SEF/AJUR
nº. 333/2019), para análise em conjunto, uma vez que os dois expedientes cuidam de questões similares.

6. Registre-se, por oportuno, que foi realizada, a pedido da Superintendente de Planejamento e Gestão da SEF, reunião para esclarecimentos
adicionais, dando ensejo à complementação de informações por meio da juntada da Nota Técnica nº 42/SEF/SRH/JURIDICO/2019.

7. Sendo o sucinto relatório, passa-se a analisar e a opinar.

 

PARECER

8. São apresentadas questões relacionadas ao Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais,
notadamente quanto ao Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como rela�vas a estrutura orgânica
da Secretaria tendo em vista a reorganização administra�va levada a efeito pela Lei estadual nº 23.304, de 30 de maio de 2019.

1. Do Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão

9. No que diz respeito ao Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão, a SEF expõe preocupação quanto à possibilidade de reposição,
bem como quanto à necessidade de transformação de alguns desses cargos em decorrência da reorganização administra�va.

10. Na Nota Técnica nº 17/SEF/SRH/JURIDICO/2019, é traçado um panorama geral da situação fiscal vivenciada pelo Poder Execu�vo estadual, o qual
se encontra, desde outubro de 2015, acima do limite prudencial de despesas com pessoal, havendo, inclusive, decretado o estado de calamidade financeira por
meio do Decreto estadual nº 47.101, de 5 de dezembro de 2016, ra�ficado pela Assembleia Legisla�va mediante Resolução nº 5.513, de 12 de dezembro de
2016.

11. Ressaltou-se que, desde então, providências vêm sendo tomadas com vistas à redução gastos com pessoal. Em levantamento realizado pela SEF,
por intermédio da Superintendência Central de Processamento de Pagamento de Pessoal da Subsecretaria de Gestão da Despesa de Pessoal – SDP/SUCEF,
constatou-se que a par�cipação das despesas com comissionados, em face da despesa geral do Execu�vo, teve queda de 6,5% no período compreendido entre
12/2014 e 12/2018, não acompanhando o crescimento vegeta�vo natural da Folha de Pagamento[1].

12. Apontou-se também que, em números gerais, estando a despesa total com pessoal em 65% da Receita Corrente Líquida (RCL), seria necessário
reduzir 28.667 bilhões de reais para atendimento dos limites estabelecidos pela LRF, o que representa 49% da atual RCL.

13. É informado que o gasto total com cargos comissionados no Execu�vo estadual, no período entre maio de 2018 e maio de 2019, somados os
cargos de recrutamento amplo e cargos de provimento em comissão ocupados por servidores detentores de cargos efe�vos (recrutamento limitado), foi de R$
743.800.952,46 (setecentos e quarenta e três milhões, oitocentos mil, novecentos e cinquenta e dois reis e quarenta e seis centavos). Montante que representa
somente 1,96% da Despesa de Pessoal realizada no período e, como visto, já vem sofrendo redução ao longo dos anos - em movimento contrário à despesa total
com servidores efe�vos no EMG.

14. Diante desse cenário, é assinalado que o novo Governador do Estado propôs a reformulação da organização administra�va e o enxugamento da
máquina pública, com vistas a restabelecer a normalidade das finanças públicas. Entre as ações executadas, destacam-se o Decreto estadual nº 47.608, de 1º de
janeiro de 2019, que exonerou parte dos servidores ocupantes de cargos comissionados, e a Lei estadual nº 23.304, de 2019, que estabeleceu a nova estrutura
administra�va. Novos cortes de cargos em comissão serão realizados, até mesmo em atenção ao inciso I do § 3º do ar�go 169 da Carta Magna.

15. Para adequação à nova estrutura, no âmbito da SEF, serão necessárias exonerações e nomeações de servidores, bem como transformações de
cargos, pontos a serem de�damente tratados na sequência.

1.1. Exonerações e nomeações de cargos do Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da SEF

16. As inquietações quanto à reposição de cargos de provimento em comissão relatadas pela SEF decorrem das orientações con�das no  O�cio
Circular COF nº 09/2019, sobremodo da exigência de comprovação do não incremento de despesas.

17. Conforme assinalado, a Secretaria de Estado de Fazenda possui um quadro próprio e especial de cargos de provimento em comissão,
regulamentado pela Lei estadual nº 6.762, de 1975, e por suas alterações, a citar, especialmente, as Leis Delegadas estaduais nº 176/2007 e nº 183/2011.
Mencionado quadro – denominado Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria de Estado de Fazenda – integra o Quadro
Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais.

18.  Os cargos que compõem o quadro comissionado da SEF constam do Anexo I da Lei Delegada nº 176, de 2007, os quais, salvo o cargo de Assessor
Especial[2], são de recrutamento limitado às classes do Quadro Permanente de TFA[3], sendo, para muitos deles, designada a unidade de exercício pela própria
Lei.

19. Ressalta-se, aqui, que o ar�go 1º da Lei Delegada nº 176, de 2007, garante ao servidor efe�vo que assumir cargo comissionado o direito de optar
pela remuneração do cargo de provimento em comissão ou pela remuneração de seu cargo efe�vo ou função pública acrescida de 50% (cinquenta por cento) da
remuneração do cargo de provimento em comissão, e que quase a totalidade escolhe a segunda opção.

20. Em vista disso, a SEF argumenta que esses cargo geram apenas ônus de 50% do custo do cargo em comissão:

É importante observar que, atualmente, estão preenchidos 626 (seiscentos e vinte e seis) dos 760 cargos comissionados do Quadro da
SEF/MG e, destes, 99% (noventa e nove por cento), leia-se, 620 (seiscentos e vinte), optam por perceber somente 50% (cinquenta por
cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão (inc. II), em detrimento da remuneração integral do cargo comissionado (inc.
I). Ou seja, a quase totalidade dos cargos comissionados da SEF/MG, em realidade, não implica o custo integral do cargo em
comissão previsto em lei, mas em somente 50% em virtude da opção prevista na Lei Delegada nº 176/2007.
Como explicitado, a SEF/MG tem autorização legisla�va (e consequente "disponibilidade financeira") para provimento dos 760 cargos
comissionados descritos no Anexo I da Lei 6.762/1975, integralmente. Por outro lado, a grande totalidade das remunerações dos cargos
em questão é paga conforme a opção de 50% descrita, sendo que somente 626 cargos estão efe�vamente ocupados hoje.
Financeiramente, significa dizer que a SEF/MG tem autorização legisla�va para prover os cargos comissionados descritos na Lei
6.762/1975, conforme padrões de vencimento também prescritos por lei, ao limite máximo de R$ 10.279.299,27 (dez milhões, duzentos e
setenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos). Em razão da opção de 50% acima descrita, o impacto
financeiro mensal de fato gerado pelo provimento dos cargos comissionados da SEF/MG é de R$ 4.337.329,05 (quatro milhões, trezentos e
trinta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e cinco centavos). Desde modo, a SEF/MG u�liza apenas 42,19% do limite financeiro
legalmente autorizado para provimento dos cargos comissionados que compõem seu Quadro de Pessoal.
É razoável concluir, portanto, que as despesas desta Secretaria com cargos de provimento em comissão constantes na Lei 6.762/1975 já se
encontram bastante abaixo dos limites financeiros legalmente aplicáveis, e que indiretamente a modalidade de percepção do cargo em
comissão, acima narrada, já representa uma redução na despesa de pessoal com cargos de provimento comissão da SEF/MG

21. Outrossim, aduz a Secretaria que, daqueles 626 servidores ocupantes de cargos em comissão, 93 já se encontram em nível de evolução funcional
que lhes garante remuneração bruta acima do teto remuneratório cons�tucional aplicável ao Execu�vo estadual[4], sujeitando-se, portanto, ao abate-teto. De
tal sorte, parte desses servidores sequer recebem a parcela remuneratória adicional correspondente ao exercício do cargo de confiança, o que, em números,
conforme alega a SEF, representa economia mensal de R$ 440.120,37 (quatrocentos e quarenta mil, cento e vinte reais e trinta e sete centavos) aos cofres
públicos.
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22. Por outro lado, ainda em decorrência do teto cons�tucional a que muitos dos servidores ocupantes de cargos comissionados na SEF estão
sujeitos, é destacado que:

Noutro giro, cumpre salientar que em janeiro do corrente ano, em virtude da vigência de reajuste concedido aos vencimentos dos
ministros do STF pela Lei nº 13.752 de 26/11/2018, houve aumento da despesa com as remunerações daqueles servidores ocupantes de
cargos comissionados e cujas remunerações encontram-se sujeitas ao abate-teto.
Obviamente, tais aumentos de despesa decorrem de alterações legisla�vas futuras e incertas, fora da competência desta SEF/MG e da
Administração Pública Estadual, não podendo ser-lhes imputados os ônus resultantes. Ainda assim, observa-se que os gastos com os
cargos comissionados do Quadro da SEF/MG encontram-se atualmente dentro dos índices aceitáveis, o que porém não se pode dizer em
relação a períodos futuros pois, ainda que envidados todos os esforços por esta Secretaria para racionalização e corte de despesas, futuras
majorações do teto remuneratório, decorrentes de alteração legisla�va pela União, podem vir a gerar impacto nas contas públicas
estaduais.

23. Assim, diante da necessidade de nomeação e exoneração de ocupantes de cargos em comissão em decorrência da reforma administra�va, a
Secretaria expõe preocupação no que tange às orientações con�das no O�cio Circular nº 09/2019, sobremodo quanto à obrigatoriedade de demonstração do
“não aumento” de despesa com pessoal, aludindo:

 No referido o�cio circular, estabeleceu-se a obrigação para taxadores dos órgãos en�dades realizem os cálculos que comprovem ausência
de impacto financeiro das nomeações. Salvo melhor juízo, no entanto, estes dados não são representa�vos para fins de a�ngimento do
índice da LRF considerando que, como já visto, os aumentos do teto remuneratório - situação imprevisível e alheia ao campo de
atuação da administração pública estadual - podem vir a gerar impactos financeiros supervenientes.
Somente para fins de demonstração, o aumento dos vencimentos dos ministros do STF em 2018 gerou aumento de
aproximadamente 5,57%/mês à folha de pagamento de pessoal desta SEF/MG, tendo em vista servidores efe�vos e ocupantes de cargos
comissionados que percebiam vantagens acima do teto então vigente e, a par�r de Janeiro de 2019, foram subme�dos ao novo teto
cons�tucional de R$ 35.462,22, ocasionando o famigerado "efeito cascata".
Sem embargo, reafirmamos que a situação par�cular da SEF/MG e de seu corpo gerencial, composto por detentores de cargos de
provimento em comissão, essenciais para o desenvolvimento das a�vidades fazendárias e consequente financiamento da máquina
pública, demanda prevalência e tratamento específico, conforme peculiaridades apontadas, rela�vas às composições remuneratórias das
carreiras que compõem o quadro desta Secretaria.

24. Quanto à questão, apontou-se a necessidade de interpretação razoável da limitação imposta pela LRF (art. 22, parágrafo único, IV), mediante
 compreensão de que a proibição alcançaria apenas novos cargos em comissão, ou cargos que previamente se encontravam vagos, não as hipóteses de mera
subs�tuição, que não acarretam, em princípio, aumento de despesas. 

25. Por fim, a SEF pondera ser as a�vidades fazendárias essenciais tanto para manutenção e funcionamento quanto para o próprio financiamento da
Administração Pública, nos termos do ar�go 37, XVIII, da Cons�tuição da República Federa�va do Brasil de 1988 e do ar�go 19, parágrafo único, da Cons�tuição
do Estado de Minas Gerais de 1989. Arguindo que o desmantelamento da estrutura da SEF compromete a a�vidade de arrecadação e, com isso, o financiamento
da execução das polí�cas públicas nas áreas essenciais (educação, saúde e segurança).

26. São esses, em suma, os argumentos trazidos na Nota Técnica nº 17/SEF/SRH/JURIDICO/2019, acerca dos quais apresentaremos nossas
considerações.

27. De início,  cumpre registrar que o tema reposição de servidores do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da SEF não é novo nesta
Consultoria Jurídica, havendo sido a questão alvo de primoroso trabalho desenvolvido pela ilustre Procuradora do Estado Ta�ana Mêrcedo Moreira Branco, por
meio do Parecer Jurídico nº 15.654, de 15 de abril de 2016, cujos termos anuímos na íntegra, recomendando, de pronto, sua leitura.

28. Além disso, especificamente quanto à possibilidade de reposição ou subs�tuição de cargos de provimento em comissão em decorrência da
reorganização administra�va levada a efeito pela Lei estadual nº 23.304, de 2019, esta Consultoria Jurídica, recentemente, manifestou-se, por meio Parecer
Jurídico nº 16.117, de 9 de agosto de 2019, conforme ementa abaixo:

ORÇAMENTO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REFORMA ADMINISTRATIVA. LEI ESTADUAL Nº 23.304/2019. LIMITE MÁXIMO DE GASTOS
COM PESSOAL. NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. REPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPACTO
FINANCEIRO.
No contexto de reorganização administra�va para promoção da racionalização, o�mização de gastos e maior eficiência na prestação de
serviços, amparada na Lei estadual nº 23.304/2019,  mostra-se possível, excepcionalmente, o provimento de cargos em comissão,
modificados ou de alguma forma a�ngidos pela reestruturação orgânica do Poder Execu�vo, ainda que não vinculados ao mesmo posto de
seu antecessor e de estrutura de remuneração igual à dele, desde que o resultado final seja de redução das despesas com pessoal, em
conformidade com a finalidade para a qual foi editada a Lei.
A reorganização administra�va deverá se dar no prazo determinado pela Lei, após o qual permanecerão aplicáveis os entendimentos
constantes da Orientação Técnico-Jurídica AGE nº 01/2015 e demais precedentes desta Advocacia-Geral do Estado.

29. No Parecer Jurídico nº 16.117/2019, esta AGE posicionou-se pela possibilidade de reposição de cargos de provimento em comissão de
assessoramento ou subs�tuição de seus ocupantes[5], com vistas ao atendimento da reforma e à compa�bilização dos profissionais a seus obje�vos.

30. Impende observar que mencionado Parecer não restringiu a possibilidade de mudanças aos cargos que sofreram alteração pela Lei estadual nº
23.304, de 2019, mas a todos aqueles que, ainda que indiretamente, foram a�ngidos por ela. Significa dizer, no caso vertente, que muito embora os cargos do
Quadro Específico de Cargos em Comissão da SEF não tenham sofrido, diretamente, alteração pela Lei estadual nº 23.304, de 2019, se, de alguma forma,
houverem sido por ela a�ngidos, poderá a SEF realizar as reposições ou subs�tuições.

31. Noutro giro, colhe-se, também, do aludido Parecer, a sustentação para dispensa da análise individualizada das alterações a serem realizadas nos
cargos de provimento em comissão durante o período de implementação da reforma administra�va, devendo a Administração apenas assegurar que o resultado
final seja compa�vel com os obje�vos da Lei nº 23.304, de 2019, resultando em economia aos cofres públicos da despesa total com pessoal.

32. Igualmente, consoante destacado no Parecer, não se pode olvidar a necessidade de observância do ar�go 23 da LRF, e, por conseguinte, da
adoção das providências nele apontadas para a eliminação do percentual de despesas com pessoal, dentre as quais a primeira delas é justamente o corte de
20% das despesas com cargos ou funções em comissão. Conquanto o gasto com essas despesas representem, conforme aduzido pela SEF, percentual ínfimo
frente à despesa total com pessoal, é a própria Carta Magna (art. 169, § 3º, I[6]) que impõe o decote, não sendo possível à Administração dele se furtar.

33. A respeito da providência prevista no inciso I do parágrafo 3º do ar�go 169 da Cons�tuição, valiosa a transcrição de trecho do  Parecer Jurídico nº
15.894, de 11 de julho de 2017, in verbis:

[...] consoante assentado no Parecer Jurídico nº 15.853/2017, o decote de despesas com pessoal deve se dar a par�r de criteriosa
avaliação do administrador público acerca de quais cargos poderiam ser suprimidos, considerando o menor impacto para a con�nuidade
da a�vidade estatal e para a prestação dos serviços públicos essenciais à população. [...]
Com efeito, não cabe olvidar que existem cargos em comissão, em especial de direção e chefia, cuja ausência de �tular pode vir a
comprometer a própria estrutura do órgão ou en�dade, o exercício da a�vidade administra�va e a entrega do serviço público.

34.  Por certo que a avaliação quanto a quais cargos em comissão são passíveis de corte ou quanto a quais cargos deve ou não repor, bem como
quanto aos cargos que podem ser dados para compensar eventual acréscimo, deve par�r de criteriosa análise da Administração Pública. Não há norma legal que
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es�pule a forma como deve a Administração proceder nesses casos. A própria Cons�tuição ao disciplinar as providências para adequação aos limites de gasto
total com pessoal, u�liza-se da expressão “redução das despesas” com cargos em comissão, não de "redução de cargos".

35. Aqui, cabe fazer um parêntese para analisar o argumento lançado na consulta acerca da prevalência cons�tucional da administração fazendária.

36. As carreiras fiscais e tributárias possuem tratamento cons�tucional especial, senão vejamos:

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: [...]
XVIII- a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os
demais setores administra�vos, na forma da lei; [...]
XXII- as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a�vidades essenciais ao funcionamento
do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas a�vidades e atuarão de
forma integrada, inclusive com o compar�lhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. [...]      
Art. 167. São vedados: [...]
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repar�ção do produto da arrecadação dos impostos a
que se referem os arts. 158 e 159, a des�nação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e
desenvolvimento do ensino e para realização de a�vidades da administração tributária, como determinado, respec�vamente, pelos arts.
198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garan�as às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem
como o disposto no § 4º deste ar�go; [g.n.]      

37. Cediço que à Administração Tributária cabe, mediante atuação dos servidores de carreira, prover o Estado com os recursos financeiros necessários
ao funcionamento das ins�tuições, bem como à implementação das polí�cas públicas.

38. A Cons�tuição da República é clara ao dispor que os servidores fiscais possuem, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência
sobre os demais setores administra�vos. Significa dizer que, na função pública de arrecadação, gozam eles de prevalência sobre competência concorrente ou o
interesse de outro órgão administra�vo.

39. O preceito cons�tucional visa a garan�r liberdade de atuação aos servidores da Administração Fazendária, sendo vital essa autonomia funcional
para que não fiquem susce�veis a interesses polí�cos ou econômicos. Nessa medida, a disposição mostra-se relevante também à garan�a dos direitos dos
contribuintes, pois assegura uma atuação imparcial e isonômica.

40. Além disso, de acordo com o ar�go 37, XXII, da CR/1988, as administrações tributárias dos entes federa�vos são a�vidades essenciais ao Estado,
exercidas, necessariamente, por servidores de carreiras específicas, dotados de alta especialização.

41. A exigência de carreira específica emana da teoria orgânica do Estado pela qual os agentes públicos são o Estado personificado. Jus�fica-se pelo
fato de os servidores públicos concursados estarem vinculados ao cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência, entre outros, sendo sujeitos de prerroga�vas, mormente de estabilidade, que os tornam menos susce�veis a pressões ou ingerências indevidas e mal-
intencionadas.

42. A Lei estadual nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005[7], já no ar�go 1º, § 1º, estabelece que as carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de
Gestor Fazendário integram o Grupo de A�vidades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Execu�vo. As atribuições gerais das carreiras constam
do Anexo II  da Lei e de regulamento[8], restando preconizado, no ar�go 4º, § 2º, que possuem natureza de a�vidade exclusiva de Estado. 

43. Não se mostra possível, nem mesmo, falar-se em realocação de servidores de outras áreas para exercer as a�vidades �picas de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação, haja vista a especificidade das atribuições, a formação e experiência necessárias e o alto grau de comprome�mento exigido dos
servidores fiscais. 

44. Nesse sen�do, os insignes tributaristas SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO e MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI, em parecer que lhes fora
encomendado em virtude do advento da Emenda Cons�tucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, esclarecem que “[d]entro da teoria orgânica do Estado, os
agentes públicos, em geral, e em especial os administradores tributários, são o próprio Estado em atuação, são a sua ‘presentação’, dos quais se pode exigir
obediência incondicional às determinações estatais e sacri�cios maiores”.[10] E mais, destacando a relevância de carreira específica para exercício da
Administração Tributária, fundamentam:

Portanto, a natureza da função pública rela�va à Administração Tributária deve ser considerada de Estado, em sua essência, e sua
priorização, impostergável. Impõe-se a regulação de uma carreira por lei, com cargos a serem preenchidos mediante concurso público,
organizados de forma hierarquizada e de alta especialização. Impõem-se constante atualização e aperfeiçoamento, revisões, metas
obje�vas de desempenho, a exigir esforço considerável no exercício da função pública. Tal esforço deve merecer reflexos na organização
dos cargos e remunerações respec�vas. É que, se as a�vidades da Administração Pública em geral supõem a observância de princípios
como legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, verdadeiras garan�as do cidadão, como manda o art. 37 da Cons�tuição da
República, o exercício das funções inerentes à Administração fazendária exige a obediência irrestrita aos mesmos princípios de forma
hiperbólica. Ao agente público, que é administrador tributário, pois, uma série de restrições de comportamento é imposta pelas leis (ou
deve ser), restrições que não se exigem de qualquer pessoa, nem da maioria dos demais agentes. Em tese, podemos dizer que as
a�vidades da Administração Tributária situam-se dentro de um núcleo de funções públicas, de caráter necessitado. Sujeitam-se,
rigorosamente, à lei; são obrigatórias, representando atos de aplicação da lei necessitados e inadiáveis, no exercício de um poder
plenamente vinculado; devem ser independentes, imparciais, impessoais, portanto impermeáveis a influências polí�cas, sociais e
econômicas externas; são prevalentes e precedentes sobre outras a�vidades administra�vas. É o que veremos a seguir.
A função pública concernente à Administração fazendária atua com precedência e prevalência sobre outras a�vidades administra�vas, no
tocante aos mesmos fatos, pessoas ou bens. A função pública de arrecadação dos tributos, como a�vidade essencial ao funcionamento do
Estado, em relação a fatos, pessoas e bens fiscalizados, tem prevalência sobre a competência concorrente ou o interesse de outro órgão
administra�vo. [...]
Embora a precedência seja estritamente funcional, a norma cons�tucional pressupõe, de forma implícita, a necessária independência da
Administração fazendária e seu distanciamento em relação aos demais setores administra�vos.
A autonomia funcional é vital ao bom funcionamento das a�vidades inerentes da Administração fazendária, de tal forma que se dê uma
necessária impermeabilização da função, em relação ao restante da Administração Pública, em especial em relação aos agentes polí�cos, e
ainda em relação ao ambiente externo, pleno de interesses econômicos e polí�cos. A função pública só pode ser exercida de maneira
imparcial e isonômica para todos os contribuintes.
É evidente que os agentes polí�cos, representantes de par�dos e governantes eleitos, podem filtrar interesses corpora�vos com facilidade
e são muito mais sensíveis a tais influências. O distanciamento da função pública inerente à Administração Tributária em relação ao
restante da Administração e demais a�vidades externas ao Estado é necessário, porque, sem independência, o exercício da função se
compromete, fazendo parecer decisão técnica o que é apenas vantagem financeira concedida a certos grupos econômicos, por pressão
polí�ca. É evidente que as normas de controle, fiscalização e cobrança de tributos devem ser aplicadas a todos (pequenas, médias e
grandes empresas) sob os critérios legais e que as diferenciações a serem feitas serão aquelas concedidas pela própria lei. [...][11]

45. Na mesma linha de raciocínio, discorre Juarez Freitas:
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Assim, consciente de que o futuro das ins�tuições depende, em larga medida, da salvaguarda de carreiras de Estado, sem as quais
periclitam a con�nuidade e o funcionamento da administração pública (da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios), o
Congresso Nacional deixou, aqui e acolá, sinais de cautela.
É precisamente nesse rol que se encaixam o acréscimo do inciso XXVI ao art. 37 e a nova redação conferida ao inciso IV do art. 167, todos
da CF (Emenda Cons�tucional 42/2003), ao tratar da administração tributária como essencial ao funcionamento do Estado. Deveras, o
sen�do finalís�co de ambos os disposi�vos é confluente com a perspec�va de estatuir tratamento diferenciado para determinadas
carreiras de cuja atuação eficiente e proba depende, em larga medida, não só o funcionamento das ins�tuições, mas também, e
sobretudo, o exercício legí�mo da discricionariedade administra�va.
[...]
Ao fim e ao cabo, a estabilidade representa uma contrapar�da para as sérias restrições e desvantagens trazidas pela relação não-
contratual. Em apoio dessas asser�vas, os administradores que exercem funções �picas e finalís�cas de Estado (funções essenciais), além
de terem a garan�a de acesso impessoal do concurso público, merecem a proteção adicional de anteparos formais e substanciais contra
voluntarismos residuais do coronelismo mandonista e enxugamentos lineares e des�tuídos de mo�vação razoável.[12] [g.n.]  

46. Lado outro, registre-se que a Emenda Cons�tucional nº 42 é posterior à Lei Complementar nº 101, de sorte que a alteração promovida no inciso
IV do ar�go 167 da CR/88, ao permi�r a vinculação de receita de impostos  para a “realização de a�vidades da administração tributária”, coloca a administração
tributária, em termos axiológicos, no mesmo patamar de importância das outras duas exceções (des�nação de recursos para as ações e serviços públicos de
saúde e para manutenção e desenvolvimento do ensino) que contemplam  áreas referenciadas no ar�go 22, parágrafo único, inciso IV, da LRF.

47. Refletem a consagração cons�tucional da administração tributária como essencial à garan�a dos obje�vos do Estado. Há reconhecimento no
sen�do de que somente a par�r do incremento do aparato administra�vo arrecadatório torna-se possível garan�r recursos para execução de serviços públicos
de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino, para inves�mento em polí�cas públicas de forma geral, para custeio da máquina administra�va, para
prover uma gestão planejada e bem alicerçada, enfim, para o atendimento do interesse público.

48. Fazendo referência aos custos dos direitos fundamentais, LUCIANO FELÍCIO FUCK pondera:

Considerando a inexistência de dis�nção estrutural entre os direitos fundamentais, é imperiosa a conclusão de que todos os direitos
demandam a atuação do Estado para produzir efeitos. Essa atuação, no entanto, não é livre de custos.
Em primeiro lugar, a própria implementação dos direitos fundamentais demanda inves�mentos e a u�lização de recursos públicos.
No que se refere aos direitos sociais, como a saúde e a educação, �dos em regra como direitos fundamentais posi�vos na classificação de
ALEXY, a necessidade de recursos públicos é autoevidente e inconteste. Com efeito, não há dúvida do alto custo ao Estado para construção
e manutenção de hospitais, escolas, universidades, laboratórios, além de médicos, professores, remédios, etc.
Por sua vez, a expansão do Estado social – estabelecendo e garan�ndo mais direitos, e consequentemente, mais obrigações ao Estado –
tem claramente gerado a necessidade de adaptar o sistema de financiamento público para atender à demanda de recursos.[13]  

49. Para o autor, não é exagerada a afirmação de KLAUS VOGEL de que os recursos públicos são a força, os nervos e a realidade de uma
Cons�tuição, já que as necessidades públicas demandam invariavelmente a realização de despesas públicas (apud FUCK, 2017, p. 59), e complementa a com a
seguinte afirmação: "Assim, a arrecadação pecuniária torna-se essencial para a efe�vação dos serviços e a�vidades estatais, cons�tuindo-se, a um só tempo,
pré-condição, meio e objeto indispensável para o próprio exercício do poder estatal."[14]

50. Com efeito, nessa conjuntura de enfrentamento de situação de crise fiscal, seria, no mínimo, paradoxal sustentar com base na LRF a
impossibilidade de estruturação da administração tributária. Inconteste que, com uma administra�va tributária defasada ou sem a cadeia de comando, torna-se
di�cil, para não dizer impossível, qualquer anseio de combate, efe�vo, eficiente e tempes�vo, à sonegação e à evasão fiscais e, por conseguinte, de aumento da
Receita Corrente Líquida.

51. Indiscu�vel não ser esse o propósito da Lei. A chamada “responsabilidade fiscal” visa à melhoria da a�vidade administra�va, que não se a�nge
com uma cega submissão a interpretações literais da norma, como ressaltado na Orientação Técnico-Jurídica nº 01/2015 e em diversos outras manifestações
desta AGE; exige-se, diversamente, uma interpretação sistemá�ca e teleológica, que assegure a “responsabilidade fiscal” sem comprometer o funcionamento da
Administração Pública em prol das necessidades cole�vas.

52. SACHA CALMON NAVARRO COELHO e MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI, no parecer referenciado, ao cuidarem da possibilidade de
exoneração de servidores em virtude da ultrapassagem de limite máximo de despesas com pessoal, prevista no ar�go 169 da CR/1988, magistralmente exortam
a importância da carreira fiscal, sobremodo no período de escassez de receita:

 [...] de fato, a exoneração por excesso de despesa para quem desempenha a�vidades exclusivas de Estado (no caso a carreira fiscal) não
deveria ocorrer ou ser a úl�ma alterna�va do Estado. É que ela é meio de se alcançar a manutenção do próprio Estado, de financiá-lo,
razão pela qual o Estado depende decisivamente dos serviços de arrecadação e fiscalização tributária, assim, a atuação dos três Poderes
(Legisla�vo, Judiciário e Execu�vo), defesa interna e externa, Ministério Público, et alii. Ora, não se trata apenas de se esgotar a
capacidade tributária de cada Ente polí�co da Federação, como impõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. A questão é mais grave. O próprio
conceito de excesso de despesa, u�lizado pela Cons�tuição e, depois, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, corresponde a uma relação
existente entre o volume de gastos e a arrecadação, ou receita corrente. Quanto maior a receita, menor tende a ser proporcionalmente a
despesa, razão pela qual não se sustenta uma medida de exoneração de servidores, que atuam na arrecadação. Se com a exoneração,
provavelmente cairá a receita, dificilmente se poderá provar a lógica da adoção de medidas de redução de pessoal no seio da
Administração Tributária. É muito mais coerente, em época de escassez de “receita, adotar soluções de incrementação do aparato
administra�vo para arrecadar, para expandi-la. E, sendo vedada a arbitrariedade, não vislumbramos hipótese de exoneração, por excesso
de despesa, de administradores fazendários, em especial em sociedades democrá�cas. [15] [g.n.]

53. Seguindo a linha de raciocínio, considerando que os cargos comissionados do Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão integram
o Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, possuindo atribuições específicas da área fiscal ditadas por norma,
acabam por se inserir no conceito de administração fazendária.

54. Colhe-se da Lei estadual nº 6.762, de 1975, que o Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão compreende grupos de Direção
Superior, Assessoramento, Chefia e Execução, assim definidos:

Art. 8º - O Grupo de Direção Superior é cons�tuído de classes de cargos de comando da mais alta posição hierárquica que, através de
tomada de decisões, planejamento e organização, coordenação e controle ou, ainda, da execução de tarefas inerentes a estas a�vidades,
visam ao estabelecimento de obje�vos, diretrizes, programas e normas gerais ou específicas.
Art. 9º - Grupo de Assessoramento é cons�tuído de classes de cargos cujas a�vidades consistem na orientação e no aconselhamento
prestado a ocupante de cargo de Direção Superior.
Art. 10 - Grupo de Chefia é cons�tuído de classes de cargos de supervisão de órgãos que executam a�vidades e programas de trabalho.
Art. 11 - Grupo de Execução é cons�tuído de classes de cargos cujas atribuições são desempenhadas com rela�va autonomia, sob regime
de confiança da autoridade a que esteja subordinado.

55. O ar�go 12 da Lei Estadual nº 6.762/1975, por sua vez, assentou que os cargos do quadro específico de provimento em comissão serão agrupados
de acordo com o Anexo I, in verbis:

Art. 12 - Os cargos do Quadro Específico de provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração segundo critérios a serem
estabelecidos pelo Poder Execu�vo e se agrupam de acordo com o Anexo I. [g.n.]
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56. As classes de cargos comissionados da SEF constam atualizadas, conforme Anexo I da Lei Delegada estadual nº 176, de 2007:

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei Delegada nº 176 , de 26 janeiro de 2007)
 
"ANEXO I
(a que se refere o art. 12 da Lei nº 6.762, de 23 de dezembro de 1975)
 
Secretaria de Estado de Fazenda
Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão

Classe de cargos Código Símbolo Nº de cargos

Diretor II DS-3 F9A 3

Diretor I DS-2 F8B 7

Superintendente Regional da Fazenda II DS-6 F9A 4

Superintendente Regional da Fazenda I DS-5 F8B 3

Delegado Fiscal de Trânsito/1º nível CH-30 F7B 2

Delegado Fiscal de Trânsito/2º nível CH-31 F7A 4

Delegado Fiscal/1º nível CH-10 F7B 9

Delegado Fiscal/2º nível CH-11 F7A 15

Chefe de Posto de Fiscalização/1º nível CH-15 F7A 7

Chefe de Posto de Fiscalização/2º nível CH-16 F6B 25

Chefe de Posto de Fiscalização/3º nível CH-17 F6A 3

Gerente de Área III CH-18 F7B 19

Gerente de Área II CH-19 F7A 26

Gerente de Área I CH-23 F5A 130

Coordenador de Fiscalização CH-20 F6B 57

Coordenador Regional II CH-29 F6B 16

Coordenador Regional I CH-28 F6A 31

Coordenador de Plantão CH-27 F5B 12

Coordenador Administrativo CH-26 F4B 12

Coordenador CH-25 F4A 24

Chefe de Administração Fazendária/1º nível CH-12 F6B 8

Chefe de Administração Fazendária/2º nível CH-13 F5B 59

Chefe de Administração Fazendária/3º nível CH-14 F4B 83

Assessor Especial AS-4 F9A 12

Assessor Especial de Informática AS-9 F9A 1
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Assessor III AS-3 F7B 14

Assessor II AS-2 F7A 48

Assessor I AS-1 F5B 68

Assessor Técnico Fazendário AS-10 F6A 16

Assessor de Orientação Tributária AS-5 F5B 5

Assessor Fazendário III AS-8 F5A 18

Assessor Fazendário II AS-7 F4A 4

Assessor Fazendário I AS-6 F4C 5

Auditor Fiscal EX-12 F6B 5

Total   755

57. A Resolução nº 1719, de 1988 (6401864), dispôs, com fulcro no ar�go 36 da Lei nº 6.762, de 1975, sobre obje�vos, natureza do trabalho,
qualificações para o trabalho e quadro numérico de lotação nos órgãos que compõem os Serviços de Tributação, Fiscalização e Arrecadação. A Resolução traz
elevado grau de exigência quanto à formação e experiência do ocupante do cargo em comissão da SEF para exercício das atribuições que lhe são conferidas,
classificadas como de alta complexidade, sendo todas classes de suma importância para o regular funcionamento da administração fazendária, composta, quase
pela totalidade, de servidores das carreiras de Tributação, Fiscalização e Arrecadação.

58. Diante disso, embora a redução de despesas com cargos em comissão esteja atrelada à avaliação do Gestor Público quanto aos ocupantes de
cargos a serem exonerados, parece-nos haver, de fato, argumentos sólidos a conferir certo grau de proteção aos cargos específicos das carreiras fiscais, ainda
que àqueles das classes de cargos do grupo de assessoramento, ante a relevância que possuem na estrutura arrecadatória estadual. A forma e limites dessa
proteção, porém, compete ao Administrador avaliar e decidir, não se podendo, por óbvio, sobrepor-se a conferida às áreas essenciais. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se razoável, por exemplo, a critério do  Gestor Público, compensar eventuais acréscimos gerados pela reposição de cargos do Quadro Específico de
Cargos em Comissão da SEF com a exoneração de outros cargos em comissão da Administração.

59. Enfa�za-se que não se está a dizer que mencionados cargos não podem ser objeto de redução, mas que, dentro do possível, devem ser
priorizadas outras alterna�vas com vistas a não desguarnecer a a�vidade fazendária, ante a sua essencialidade para o aumento da RCL e redução do percentual
de comprome�mento com despesas de pessoal.

60. Nesse ponto, impende diferenciar os Cargos Específicos do Quadro de Provimento em Comissão da SEF daqueles cargos em comissão do Grupo de
Direção e Assessoramento – DAD – vinculados à SEF; quanto a estes úl�mos não se aplica o entendimento do parágrafo anterior, uma vez que não se inserem no
conceito de administração fazendária.  

61. No tocante à elevação de despesas com cargos comissionados em virtude do efeito cascata da elevação do teto cons�tucional, conquanto a
Administração não concorra para o aumento, é ele computado no cálculo dos limites da LRF. Sendo assim, não nos parece possível, em princípio, desconsiderar o
impacto havido no caso de reposição de servidores que se sujeitem ao teto nos exemplos dados na Nota Técnica nº  42/SEF/SRH/JURIDICO/2019 ao argumento
de que o Execu�vo suportaria apenas metade do custo dos cargos em comissão ou, nos casos de abate-teto, apenas o valor da complementação (havendo
situações em que, pelo fato de a remuneração do cargo efe�vo já alcançar o teto, não é feito qualquer pagamento adicional pelo cargo comissionado).  

62. Por mais que o valor do cargo em comissão esteja previsto no orçamento, assegurado por lei, é considerada, para fins dos limites da LRF, a
despesa realizada (liquidada) com pessoal, adotando-se o regime de competência. As exceções restringem-se às hipóteses do § 1º do ar�go 19[16] da LRF.

1.2. Transformação de cargos do Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da SEF

63. Com relação à transformação de cargos, a SEF argumenta na Nota Técnica nº 42/SEF/SRH/JURIDICO/2019:

Outra providência que se faz necessária à adequação da SEF/MG à estrutura proposta pela Lei nº 23.304/2019 é a transformação de
cargos comissionados. Como exemplo, temos os cargos de Delegados Fiscais de Trânsito, �tulares das Delegacias Fiscais de Trânsito, já
ex�ntas na estrutura da SEF/MG conforme redação da Lei 23.304/2019. Em que pese a ex�nção das DFT's, serão criadas novas Delegacias
Fiscais, aproveitando-se a estrutura administra�va e �sica das unidades ex�ntas. Naturalmente, tais unidades serão ocupadas por �tulares
de cargos comissionados - que atualmente não existem.
Tomemos como exemplo a ex�nção da Delegacia Fiscal de Trânsito de Belo Horizonte - DFT/BH/1º Nível, e a respec�va criação da
Delegacia Fiscal de Belo Horizonte 5 - DF/BH-5/1º Nível. O atual �tular da DFT/BH/1º Nível ocupa cargo de provimento em comissão
denominado "Delegado Fiscal de Trânsito/1º nível", código CH-30, símbolo F7, grau B, conforme art. 12 e Anexo I da Lei 6.762/1975. Os
�tulares das Delegacias Fiscais de Belo Horizonte 1, 2, 3, 4 e, futuramente, 5, serão providos em cargo comissionado de "Delegado
Fiscal/1º nível", código CH-10, símbolo F7, grau B:
 
Anexo I
(a que ser refere o art. 12 da Lei nº 6.762, de 23 de dezembro de 1975)
 
Secretaria de Estado de Fazenda
Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão

Classe de Cargos Código Símbolo Quan�ta�vo

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

Delegado Fiscal/1º nível CH-10 F7-B 9

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=6762&ano=1975&tipo=LEI
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Delegado Fiscal/2º nível CH-11 F7-A 12

Delegado Fiscal de Trânsito/1º nível CH-30 F7-B 3

Delegado Fiscal de Trânsito/2º nível CH-31 F7-A 9

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

 
Verifica-se que, apesar das diferentes denominações dos cargos, há iden�dade de símbolo e grau e, necessariamente, por esta razão, seus
�tulares percebem a mesma remuneração constante no Anexo III da Lei 6.762/1975:
ANEXO III
(a que se refere o ar�go 18, parágrafo único)
TABELA DE VENCIMENTOS

VENCIMENTOS(GRAUS)

SÍMBOLO A B C

F-1 2.443,00 2.565,00 2.693,00

F-2 3.764,00 3.952,00 4.149,00

F-3 4.480,00 4.704,00 4.939,00

F-4 5.040,00 5.292,00  

F-5 5.670,00 5.953,00  

F-6 6.378,00 6.696,00  

F-7 7.175,00 7.533,00  

F-8 8.071,00 8.474,00  

F-9 9.087,00   

. Os cargos de Símbolos F-4 a F-8 têm graus únicos A e B

. Os cargos de Símbolos F-9 têm grau único A
A providência que se faz necessária neste exemplo, portanto, é a livre transformação do cargo de "Delegado Fiscal de Trânsito/1º nível",
código CH-30, em "Delegado Fiscal/1º nível", código CH-10, de modo a atender a reestruturação da SEF/MG em face da reforma
administra�va pretendida pelo Governo e já prevista pela Lei 23.304/2019.
Ressaltamos que, para adequação da estrutura administra�va da SEF/MG à reforma proposta, sem prejuízo das a�vidades fazendárias,
será necessário realizar transformações similares, observando-se iden�dade de símbolo e grau entre os cargos transformados. Neste
sen�do, é imperiosa a manifestação da AGE/MG acerca da legalidade de tais procedimentos, uma vez que o quadro de cargos
comissionados específicos da SEF/MG não foi tratado pela Lei 23.304/2019, apesar de sua necessária adequação para atendimento às
diretrizes da reforma administra�va.
Evidentemente, não se trata neste caso de criação de cargo novo, pois a função já existe dentro da estrutura administra�va e legal da
SEF/MG. Trata-se tão somente de reorganização dos cargos comissionados desta Secretaria em razão de texto legal já vigente, que
ex�nguiu as delegacias fiscais de trânsito.
Assim, jus�fica-se a solicitação para que "sejam realizadas as transformações, nomeações e exonerações necessárias à reforma
administra�va, haja vista a necessidade de adaptação e adequação da estrutura da SEF/MG às dire�vas de enxugamento da máquina
administra�va e redução de cargos comissionados pretendidas pela nova gestão governamental, contando-se, a par�r de sua conclusão,
um "marco zero", inviabilizando as nomeações dos cargos comissionados que eventualmente ficarem vagos", conforme item 1 do capítulo
de Conclusão da Nota Técnica nº 17/SEF/SRH/JURIDICO/2019.

64. Ao que tudo indica a SEF pretende alterar o quan�ta�vo das classes de cargos existente, observando-se o mesmo símbolo e grau entre cargos
transformados, de modo a se manter o valor total constante da Lei.

65. A nosso ver a situação não pode ser confundida com a hipótese prevista na Lei Delegada estadual nº 174, de 2007, que permite, expressamente, a
redistribuição de DAD’s unitários nos órgãos e en�dades em níveis diferentes, desde que man�do o quan�ta�vo global de DAD’s unitários previsto na Lei.[17]

66. No caso dos cargos em comissão da Lei estadual nº 6.752, de 1975, com alteração dada pela Lei Delegada estadual nº 176, de 2007, os cargos
estão classificados em classes, que se agrupam em quatro grupos (de direção superior, de assessoramento, de chefia e de execução). Cada classe de cargos
possui atribuições (responsabilidades), exigências quanto à formação e experiência próprios, consoante se depreende da Resolução SEF nº 17179, de 1988.
Infere-se, portanto, serem os cargos arrolados no Anexo I da Lei Delegada estadual nº 176, de 2007, uns dis�ntos dos outros, cuja criação ou ex�nção depende
de Lei, nos termos do ar�go 66, III, “b”, da Cons�tuição Estadual.

67. Corrobora, a nosso ver, esse entendimento, as disposições con�das nos ar�gos 2º e 3º da Lei Delegada estadual nº 176, de 2007, haja vista que
não precisariam os disposi�vos disporem expressamente da ex�nção e criação de cargos com mesmos símbolos e graus se se adotasse a posição sustentada na
Nota Técnica nº 42/SEF/SRH/JURIDICO/2019.  

68. Dessa forma, não nos parece juridicamente possível, s.m.j, a pretexto da reforma administra�va, alterar, sem Lei, o quan�ta�vo de cargos
constante do Anexo I da Lei Delegada estadual nº 176, de 2007, mediante transformação, ainda que man�dos os valores dos cargos transformados e respeitadas
as classes ali existentes. O entendimento aqui esposado não impede, por óbvio, que a questão seja subme�da à Subsecretaria de Gestão de Pessoas da SEPLAG,
mais especificamente à Diretoria Central de Cargos e Carreiras, que detém competência para se manifestar tecnicamente sobre o assunto e que, talvez, possua
outros elementos a serem considerados.

2. Da estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Fazenda

69. A SEF apresenta as seguintes considerações acerca do decreto de regulamentação da estrutura interna da SEF/MG:

  A Lei 23.304/2019 estabeleceu em seu art. 18 a estrutura básica a ser observada em todas as secretarias, limitando-se ao nível de
diretorias (inc. VIII). Conforme comando do §2º, as diretorias a que se refere o inciso VIII do § 1º terão seu número definido nesta lei e
serão denominadas e especificadas em decreto, a ser editado. Como já explicitado, temos que as a�vidades finalís�cas desta
Secretaria são desenvolvidas em harmonia com o quadro próprio de cargos comissionados da SEF/MG e a estrutura administra�va a que
pertencem tais cargos/funções.
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Historicamente tal estrutura sempre foi tratada por decreto, em nível de detalhamento além das diretorias, de maneira a conformar a
estrutura administra�va desta Secretaria ao quadro de cargos comissionados da SEF/MG (e suas respec�vas funções definidas em Lei). A
estrutura administra�va anteriormente vigente, dada pelo Decreto nº 47.348 de 24 de janeiro de 2018, apresentava nível de
detalhamento de modo a definir também a organização interna das diretorias de cada superintendência da SEF/MG. Isto porque atos
essenciais ao desenvolvimento das a�vidades fazendárias são pra�cados por detentores de cargos comissionados, designados para
responder por funções dentro da estrutura da SEF/MG, definida por decreto.
Assim sendo, é imperioso que, para garan�r a con�nuidade das a�vidades finalís�cas desempenhadas nesta SEF/MG, essenciais ao
funcionamento e financiamento do Estado, o Decreto que vier a regulamentar a estrutura interna da SEF o faça de modo que o nível de
detalhamento organizacional não se limite somente às diretorias, mas especifique e nomeie também as unidades componentes daquelas,
descrevendo assim a estrutura administra�va completa. Por tudo que foi exposto, resta ní�do que as a�vidades e áreas finalís�cas da
SEF/MG têm tratamento cons�tucional e legal diferenciado, razão pela qual é de de se concluir que, eventual regulamentação da estrutura
da qual dependem estas a�vidades/áreas deve, de igual modo, considerar suas peculiaridades.

70. Ainda sobre a minuta de Decreto, no SEI nº 1190.01.0014454/2019-07, integrado a este expediente, combate-se a exclusão, após revisão realizada
pela SEPLAG, do Núcleo de Acompanhamento do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Minas Gerais, que integraria a estrutura da Assessoria
de Recuperação Fiscal.  

71. Por meio da Nota Técnica nº 1/SEF/GAB/ARF/2019, argui-se:  a) não haver exigência de lei para definição de estruturação e atribuição de órgãos,
apenas para criação e ex�nção desses; b) que a organização e funcionamento da administração pode ser disposta em decreto, consoante ar�go 84 da CR/1988;
c) que o Núcleo de Acompanhamento do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Minas Gerais – NAPAF - faz parte do regular funcionamento
desta SEF desde longa data, conforme se verifica pelo teor da Resolução SEF nº 4543, de 13 de maio de 2013; e d) a existência da referida unidade se jus�fica até
mesmo pela previsão con�da no Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado de Minas Gerais – Período 2018/2020 (15ª Revisão), celebrado entre o
Estado de Minas Gerais e a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, posto que se consubstancia como META do referido plano.

72. Sobre o ponto, tem-se que a Lei estadual nº 23.304, de 2019, que estabeleceu a nova estrutura orgânica do Poder Execu�vo, definiu a estrutura
básica da Secretarias de Estado no ar�go 18, dispondo:

Art. 18 – As secretarias de Estado que compõem a administração direta e suas respec�vas competências são as constantes nesta subseção.
§ 1º – As secretarias de Estado organizam-se conforme a seguinte estrutura básica:
I – Gabinete;
II – Controladoria Setorial;
III – Assessoria Jurídica;
IV – Assessoria de Comunicação Social;
V – Assessoria Estratégica;
VI – subsecretarias;
VII – superintendências;
VIII – diretorias.
§ 2º – As diretorias a que se refere o inciso VIII do § 1º têm seu número definido nesta lei e serão denominadas e especificadas em
decreto.[g.n.]

73. Especificamente acerca da estrutura básica da SEF, fixou-se:

Art.  34 - Compõem a estrutura básica da SEF, além do previsto nos incisos I a V do § 1º do art. 18:
I – Assessoria de Recuperação Fiscal;
II – Subsecretaria da Receita Estadual, à qual se subordinam:
a) Superintendência de Fiscalização, com duas diretorias a ela subordinadas;
b) Superintendência de Crédito e Cobrança, com duas diretorias a ela subordinadas;
c) Superintendência de Tributação, com duas diretorias a ela subordinadas;
d) Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais, com duas diretorias a ela subordinadas;
e) dez Superintendências Regionais da Fazenda, às quais se subordinam:
1) Delegacias Fiscais de 1º e 2º níveis, cujo quan�ta�vo será definido em decreto;
2) Unidades de Administração Fazendária, cujo quan�ta�vo será definido em decreto, garan�da a existência das unidades com
arrecadação tributária média mensal, no exercício fiscal anterior, igual ou superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais);
3) Unidades de Serviço Integrado de Assistência Tributária e Fiscal, cujo quan�ta�vo será definido em decreto;
III – Subsecretaria do Tesouro Estadual, à qual se subordinam:
a) Superintendência Central de Administração Financeira, com duas diretorias a ela subordinadas;
b) Superintendência Central de Governança de A�vos e da Dívida Pública, com três diretorias a ela subordinadas;
c) Superintendência Central de Contadoria Geral, com três diretorias e uma assessoria a ela subordinadas;
IV – Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, com cinco diretorias a ela subordinadas;
V – Superintendência de Tecnologia da Informação, com três diretorias a ela subordinadas;
VI – Corregedoria.
§ 1º – Para fins de o�mização de sua estrutura, a SEF alterará ou ex�nguirá unidades fazendárias regionais conforme a necessidade e
adequará seu horário de funcionamento, no prazo de dois anos contados da data de entrada em vigor desta lei.
§ 2º – Integram a área de competência da SEF:
I – por subordinação administra�va, o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais;
II – por vinculação:
a) a Caixa de Amor�zação da Dívida – Cadiv;
b) a Loteria do Estado de Minas Gerais – Lemg;
c) a Minas Gerais Par�cipações S.A. – MGI;
d) a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. [g.n.]

74. Relevante destacar que, nos termos do ar�go 90, inciso VII, da Cons�tuição do Estado de Minas Gerais, o poder regulamentar[18] do Estado é
priva�vo do Chefe do Poder Execu�vo, não cabendo delegação.

Art. 90 – Compete priva�vamente ao Governador do Estado:
[...] VII – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e, para sua fiel execução, expedir decretos e regulamentos; [g.n.]
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75. O inciso XIV do mesmo precep�vo cons�tucional atribui ao Governador a competência para “dispor, na forma da lei, sobre a organização e a
a�vidade do Poder Execu�vo”.

76. Nesse compasso, de se esclarecer que a Lei nº 23.304, de 2019, expressamente delegou, no ar�go 9º, a decreto a competência de dispor sobre a
organização dos órgãos, respeitadas as competências e estruturas básicas nela previstas e o disposto em leis específicas, devendo dele constar a estrutura de
cada órgão e suas atribuições e respec�vas unidades administra�vas. No parágrafo único do disposi�vo ficou assentada a competência da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão (SEPLAG) para coordenar o processo de estruturação organizacional a que se refere o caput, cabendo-lhe analisar as propostas
apresentadas pelos órgãos.

77. Depreende-se, pois, que, apesar da liberalidade conferida ao Chefe do Execu�vo de definir as unidades administra�vas que comporão a estrutura
de cada órgão, a Lei atribuiu à SEPLAG a competência de coordenar o processo de estruturação organizacional, analisando as propostas apresentadas pelos
órgãos, momento em que lhe é lícito verificar se estão em conformidade com as diretrizes fixadas pelo Governo.

78. Sabido que a organização administra�va está atrelada às escolhas feitas pelo Governante, devendo se conformar à polí�ca e planos de governo
que quer adotar, não compe�ndo a esta Consultoria Jurídica manifestar-se sobre tais decisões administra�vas e gerenciais.

79. Com referência, especificamente, ao Núcleo de Acompanhamento do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Minas Gerais
(NAPAF), os fundamentos trazidos, conquanto relevantes, não nos pareceram bastantes a impor sua manutenção na estrutura da SEF. As a�vidades do Núcleo
não poderiam ser absorvidas por outra unidade administra�va, haveria a necessidade de manutenção de uma estrutura específica? Certo é que não foi
demonstrada a existência de Lei especial que imponha manutenção do NAPAF, de modo que ao alcance desta Consultoria está apenas recomendar o envio das
alegações apresentadas pela SEF, quanto à imprescindibilidade de mantê-lo na estrutura da Assessoria de Recuperação Fiscal ,à SEPLAG, para reanálise.

 

CONCLUSÃO

80. Diante de todo o exposto, é possível compendiar as conclusões lançadas ao longo desta manifestação nos termos seguintes:

I-  No contexto de reorganização administra�va para promoção da racionalização, o�mização de gastos e maior eficiência na prestação de
serviços, amparada na Lei estadual nº 23.304/2019,  mostra-se possível, excepcionalmente, o provimento de cargos em comissão, modificados
ou de alguma forma a�ngidos pela reestruturação orgânica do Poder Execu�vo, ainda que não vinculados ao mesmo posto de seu antecessor e
de estrutura de remuneração igual à dele, desde que o resultado global final seja de redução das despesas com pessoal, em conformidade com
a finalidade para a qual foi editada a Lei e observadas as ressalvas apresentadas, nos termos exarados no Parecer Jurídico nº 16.117/2019.

II - Ultrapassado o limite máximo de despesas com pessoal, cabe ao Poder Execu�vo adotar providências para eliminar o percentual excedente,
sendo a primeira delas a redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Embora o
corte de despesas com cargos e funções comissionados decorra de comando cons�tucional (art. 169, § 3º,  I, da CR/1988), ao Gestor Público
compete a avaliação e a decisão quanto aos cargos e funções que poderá dispor, com vistas a garan�r sempre o menor prejuízo à a�vidade
administra�va.

III - Os cargos do Quadro de Provimento em Comissão da Secretaria de Estado de Fazenda, por integrarem o Quadro Permanente de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, inserem-se no conceito de administração fazendária, razão pela qual, com espeque nos
ar�gos 37, incisos XVIII e XXII, e 167, IV, da Cons�tuição Federal, é razoável conferir-lhes certo grau de proteção, a fim de evitar a
desestruturação das a�vidades de arrecadação e,  consequentemente, a  frustração de receita e o aumento do percentual de
comprome�mento da folha. 

IV - O poder de regulamentar a estrutura dos órgãos deve ser exercido nos limites e de acordo com as competências definidas na Lei estadual
nº 23.304, de 2019. Conquanto a Lei não impeça o detalhamento de unidades administra�vas abaixo das diretorias, devem ser observadas as
diretrizes de Governo, estando a matéria no âmbito da discricionariedade administra�va.      

81. É o parecer que ora submetemos à superior consideração. 

Belo Horizonte, data supra.
 
 

CAROLINA BORGES MONTEIRO
Procuradora do Estado

OAB/MG 104.259 MASP 1.211.251-2
 

 

Aprovado em:

Aprovado pela Procuradora-Chefe da Consultoria Jurídica

Ana Paula Muggler Rodarte 

 

 

Aprovado pelo Advogado-Geral do Estado

Sérgio Pessoa de Paula Castro

 

 

[1] Consta do Anexo 3 que acompanha a nota técnica gráfico compara�vo da evolução da Folha Geral (não incluído o pessoal Militar) x Folha dos Comissionados
x Proporção entre ambas. Sobre o mencionado gráfico, deixamos de nos manifestar por escapar às competências desta AGE, asseverando apenas que no
período compreendido o Execu�vo esteve acima do limite máximo de despesas com pessoal, situação que, conforme ressaltado em diversas manifestações
desta Consultoria Jurídica, impôs-lhe a observância do ar�go 23 da LRF.  

[2] A Lei prevê cargos de recrutamento amplo e de recrutamento limitado.

[3] Segundo informado na NT nº 17/SEF/SRH/JURIDICO/2019, dos 760 cargos previstos na Lei, 743 são de recrutamento limitado e só podem ser ocupados
exclusivamente por servidores efe�vos das carreiras do Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, descrito na Lei
6.762/1975. Apenas dezessete cargos de "Assessor Especial", símbolo F9A, são de recrutamento amplo e passíveis de ocupação por servidores que não sejam
detentores de cargo efe�vo na Administração Pública Estadual - o que não exclui a hipótese de serem ocupados por servidores das carreiras da SEF/MG. 

[4] Atualmente fixado em R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).

[5] Tanto a reposição de cargos de provimento em comissão de direção ou chefia quanto a subs�tuição de seus ocupantes vêm sendo defendidas pela AGE
desde a Orientação Técnico-Jurídica nº 01/2015, tendo em vista que não é obje�vo da LRF a desestruturação administra�va, deixando acéfala a cadeia de
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comando de unidade da estrutura orgânica de órgão ou en�dade. 

[6] Art. 169 [...] § 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste ar�go, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em
comissão e funções de confiança; [...].

[7] Ins�tui as carreiras do Grupo de A�vidades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Execu�vo e as carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças.

[8] Decreto estadual nº 46.286, de 26 de julho de 2013, Regulamenta o art. 4º da Lei nº 15.464, de 15 de janeiro de 2005, que dispõe sobre as atribuições dos
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