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Goiânia, 22 de fevereiro de 2013.
Parecer DEJUR – n.º 04/2013.
Ao
Ilmo Sr. Presidente do SINDIFISCO
Belmiro Rosa Borges
Nesta.

Senhor Presidente,
Em atenção à determinação dessa Presidência, segue
parecer acerca da compatibilidade entre o ponto eletrônico e a exigência
de relatório de atividades para a apuração da freqüência dos Auditores
Fiscais da Receita Estadual.
Os Auditores Fiscais que desempenham atividades
típicas do cargo como, por exemplo, atividades externas de fiscalização,
não estão sujeitos ao sistema de ponto para aferir sua freqüência e
pontualidade, conforme passaremos a demonstrar.
A Lei nº 10.460/1988 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias), ao prever as
formas de apuração da frequência dos servidores público estaduais,
estabelece que:
“Art. 55 - Frequência é o comparecimento obrigatório do
funcionário ao serviço dentro do horário fixado em lei ou regulamento
do órgão de sua lotação, para cabal desempenho dos deveres inerentes
ao cargo ou à função, observadas a natureza e condições do trabalho.
Parágrafo único - Apura-se a frequência:
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I - pelo ponto;
II - pela forma determinada em regimentos, quanto aos
funcionários que, em virtude das atribuições que desempenham,
não estão sujeitos a ponto.
Art. 57 - Excetuados os ocupantes de cargos de direção superior,
todos os funcionários estão sujeitos à prova de pontualidade e
frequência mediante o sistema de marcação de ponto.
- Vide decreto nº 4.671, de 22-4-96, art. 1º.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao
funcionário que, necessariamente, desempenhe suas atividades
em serviços externos, bem assim, ao que, pela natureza de suas
atribuições - quando comprovadamente no exercício delas tenha de deslocar-se da repartição em que estiver lotado.

Já a Lei n.º 13.266/98, que institui a carreira do fisco
da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e dá outras providências,
não destoa da norma geral, ao prever no art. 23, a apuração da
freqüência do funcionário fiscal pela apresentação de relatório de
atividade fiscal (III) ou por outra forma determinada em regulamento ou
ato do Secretário da Fazenda aos servidores que, devido às suas
atribuições peculiares, não estejam sujeitos ao sistema de ponto (II). In
verbis:
“Seção VII
Do Regime de Trabalho e da Freqüência
Art. 23. A freqüência do funcionário fiscal é apurada:
I - pelo sistema de ponto;
II - pela forma determinada em regulamento ou ato do
Secretário da Fazenda, quanto ao funcionário que, em virtude
da atribuição peculiar de seu cargo ou função, não esteja
sujeito ao sistema de ponto;
III - pela apresentação de relatório de atividade fiscal,
exigido em ato do Secretário da Fazenda.”

Ao regulamentar o tema, o art. 4º, da Instrução de
Serviço n.º 001/2003-GSF previa que:
“Art. 4º - Servidores ocupantes de cargos de fiscalização que
desempenham atividades externas terão a sua freqüência aferida
através dos relatórios de atividade fiscal.”
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Recentemente foi editada a Instrução de Serviço n.º
001/12-GSF, que revogou a Instrução de Serviço n.º 004/2000-GSF, bem
como a Instrução de Serviço n.º 001/2003-GSF.
A referida instrução de serviço, ao dispor sobre o
registro, comprovação e controle de freqüência dos servidores em
exercício na Secretaria da Fazenda, exclui da obrigatoriedade de registro
de ponto os servidores fiscais que, no desempenho de funções típicas do
respectivo cargo, estão sujeitos à apresentação do relatório de atividade
fiscal. In verbis:
“Art. 3º Todos os servidores em exercício na Secretaria de
Estado da Fazenda ficam sujeitos ao registro de ponto, por
assinatura, inclusive estagiários.
Parágrafo Único. Excetuam-se do disposto no caput deste
artigo:
I - Chefe de Gabinete;
II - Superintendentes;
III - Presidente do Conselho Administrativo Tributário;
IV - Chefe da Corregedoria Fiscal;
V - Chefe da Advocacia Setorial;
VI. - Chefe da Comunicação Setorial;
VII - Os servidores fiscais, no desempenho das funções
típicas do respectivo cargo, obrigados à apresentação do
relatório de atividade fiscal.”

Assim, a Instrução de Serviço n.º 001/2012-GSF
excluiu da obrigatoriedade de registro de ponto todos os servidores
fiscais no desempenho de funções típicas do respectivo cargo e não
somente os Auditores Fiscais que desempenham atividades externas,
como antes previa a Instrução de Serviço n.º 001/2003-GSF e ainda prevê
a Lei nº 10.460/1988.
Ademais, o art. 4º, II, da referida instrução de serviço,
também determina que a apuração da freqüência se dará pela
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apresentação de extrato do relatório mensal de atividade fiscal, ao dispor
que:
“Art. 4º A frequência é apurada:
I - pelo registro do ponto, em ficha frequência, impressa antes do
início do mês, para assinatura diária do servidor, conforme modelo
padronizado residente no sistema informatizado desta Pasta, a qual
ficará em local visível de fácil acesso na respectiva seção;
II - pela apresentação, até o segundo dia útil do mês
subsequente, de extrato do relatório mensal de atividade fiscal
expedido pelo Sistema Gerencial de Fiscalização (SGFIS), com
a assinatura do servidor fiscal.”

Conforme define o art. 5º, da Instrução de Serviço n.º
001/12-GSF, o titular da unidade administrativa, com base nas fichas de
freqüência e nos relatórios fiscais, deverá emitir Atestado de Frequência
Mensal. In verbis:
“Art. 5º Cabe ao titular da unidade administrativa
integrante da estrutura básica ou complementar, emitir o
competente Atestado de Freqüência Mensal, com base nas
fichas de frequência e nos relatórios fiscais, conforme modelo
constante do Anexo Único desta instrução.
Parágrafo Único. O Relatório de Freqüência Mensal:
I - é preenchido em 2 (duas) vias, com a seguinte destinação:
a) 18 (primeira) via, encaminhada, mediante protocolo ou recibo,
até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao de sua referência, à Gerência
de Gestão de Pessoas (GEGP) da Superintendência de Gestão,
Planejamento e Finanças (SGPF);
b) 2ª (segunda) via, arquivada na repartição emitente, juntamente
com os formulários de ponto e extrato dos relatórios fiscais que
fundamentaram sua elaboração, inclusive atestados ou declarações
aceitos em justificação de ausências;
II - não entregue atempadamente ao setor competente, implicará no
bloqueio da remuneração dos respectivos servidores.”

Nos termos dos referidos dispositivos legais, a
frequência será aferida através de relatórios de atividade fiscal.
Aferir significa avaliar, julgar, medir,
averiguar e estimar, de acordo com o Dicionário Aurélio.

conferir,
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Assim, o relatório de atividade fiscal é o meio para se
averiguar a real frequência do servidor fiscal. Através dele, o servidor
responsável por avaliá-lo (o titular da unidade administrativa) irá
averiguar se o servidor efetivamente trabalhou todos os dias úteis,
independentemente se nas dependências da Secretaria da Fazenda ou em
atividades externas.
Ressalta-se que a natureza da atividade fiscal exercida
impede que haja uma forma objetiva de controle de frequência e
pontualidade. No exercício do cargo de Auditor Fiscal há atividades que
devem ser executadas nas dependências da SEFAZ, tais como análise do
sistema eletrônico e lavratura de autos de infração, bem como, atividades
externas, como, por exemplo, as diligências executadas nas próprias
empresas auditadas e o comando volante, o que inviabiliza o
comparecimento do servidor na sede da SEFAZ para o registro do ponto.
Portanto, os Auditores Fiscais não estão sujeitos ao
registro de ponto, seja por assinatura, seja de forma eletrônica. Nos
termos do art. 55, II, e do art. 57, § único, da Lei n.º 10.460/88 e do art. 23,
II e III, da Lei n.º 13.266/98, os mesmos estão sujeitos a apuração de
freqüência na forma determinada em regulamento ou ato do Secretário
da Fazenda ou pela apresentação de relatório de atividade fiscal.
Por todo exposto, concluímos que:
1. Em regra, o Auditor Fiscal, em virtude da
natureza peculiar das atribuições do cargo ocupado, não está sujeito ao
registro do ponto (art. 55, II, e art. 57, § único, da Lei n.º 10.460/88, art.
23, II e III, da Lei n.º 13.266/98, art. 3º, § único, VII, e art. 4º, II, da
Instrução de Serviço n.º 001/12-GSF), diante da regulamentação do
disposto na Lei n.º 13.266/98, através da Instrução de Serviço n.º 001/12-
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GSF.
2. Mesmo não estando sujeito ao sistema de ponto, o
Auditor Fiscal deve ter assiduidade, ou seja, deve trabalhar todos os dias
úteis ou naqueles em que esteja escalado (art. 22, da Lei n.º 13.266/98 e
art. 55, da Lei n.º 10.460/88), seja nas dependências da SEFAZ, no
comando volante, em diligência nas empresas fiscalizadas, ou em outra
forma de fiscalização;
3. O Auditor Fiscal, no desempenho das funções
típicas do cargo, deverá demonstrar sua frequência somente através da
apresentação do relatório de atividade fiscal (art. 23, III, da Lei n.º
13.266/98, art. 3º, § único, VII, e art. 4º, II, da Instrução de Serviço n.º
001/12-GSF);
4. O titular da unidade administrativa de fiscalização
avaliará o relatório de atividade fiscal e, caso constate que o servidor não
faltou nenhum dia de trabalho, emitirá o atestado de frequência integral.
5. Contudo, na hipótese de alteração da norma
regulamentadora, a forma de aferir a freqüência dos Auditores poderá
ser modificada, desde que observe os limites traçados pela Lei n.º
10.460/88 e pela Lei n.º 13.266/98.
É o nosso parecer, salvo melhor juízo.

Núbia Rossana Cardoso Vieira
OAB/GO n.º 22.354

Juliana Ferreira e Santos
OAB/GO n.º 16.138
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