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R E S O L U Ç Ã O        RC      N° 002/06 

 
 

“Transferência de serviços de 
processamento da folha de pagamento de 
servidores públicos municipais a 
instituição financeira não oficial – 
Impossibilidade – Violação do art. 164,  3° 
da C.F., art. 43 da LRF e Lei n° 8.666/93.” 

 
Tratam os presentes autos de n° 10711/05, de consulta formulada pelo 

Senhor Ary Joel de Abreu Lanzarin, Superintendente Estadual do Banco do 
Brasil em Goiás, indagando sobre a legalidade do procedimento de 
concorrência pública que vem sendo adotado por municípios goianos, tendo 
como objeto a prestação de serviços de pagamento das folhas dos servidores 
públicos. 

 
Após fazer um relato sobre os programas em execução pelo Banco do 

Brasil de auxílio às políticas públicas, observa existir “uma ação capitaneada 
pelos bancos privados junto às Prefeituras, no sentido de que as mesmas 
transfiram-lhes sua movimentação financeira relacionada à folha de pagamento 
de servidores, mediante aporte direto de recursos estimulando a instalação de 
procedimentos licitatórios para prestação do serviço”, colocando, ao final, as 
seguintes indagações: 

 
1 – a aplicabilidade de procedimento licitatório, tipo maior oferta, para 

prestação de serviços relacionados a pagamento de dispêndios (servidores); 
 
2 – a aderência de licitação ou transferência de domicílio bancário ao 

que dispõe a legislação vigente; 
 
3 – a aplicabilidade e razoabilidade de cláusulas contratuais que 

concedem e garantem ao contratado a interrupção dos serviços a qualquer 
momento, em “função de comprovado interesse público”. 

 
Juntou aos autos cópia de edital de Concorrência Pública, “tipo melhor 

proposta valor global”, supostamente realizada por município goiano, (fls. 03-
17), tendo como objeto a seleção de instituição financeira para, em regime de 
exclusividade, prestar serviços de pagamento da folha dos servidores públicos  
municipais. Juntou também cópia de decisão prolatada pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo em representação feita pela Caixa Econômica Federal 
contra edital de Concorrência Pública expedido pela Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto (fls. 19-27), bem como cópia de reportagens 
jornalísticas acerca da questão (fls.28-32). 

 
Atuando nos autos, a douta Superintendência Jurídica, mediante 

Parecer n. 0737/05, de fls. 32-364, invocando o § 3º do art. 164 da Constituição 
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Federal, manifestou-se pela impossibilidade dos entes federados depositarem 
suas disponibilidades de caixa em instituições financeiras privadas. 

 
A consulta foi recebida pela alta Presidência deste Tribunal, consoante 

Despacho n. 2478/05, de fls. 37, e distribuída, para fins de instrução e relatoria, 
ao Conselheiro Diretor da 5ª. Auditoria que, por sua vez, encaminhou o feito 
aquela especializada, com o fim de colher o seu posicionamento. 

  
Manifestando-se nos autos, a Quinta Auditoria emitiu seu entendimento 

no sentido de que a quitação da folha de pagamento obedece, como não 
poderia deixar de ser, os três estágios da despesa pública: o empenhamento, 
a liquidação e o pagamento; que após a emissão da ordem de pagamento 
a qualquer banco, tais recursos não mais serão disponibilidade financeira 
dos municípios, e sim, de domínio privado dos respectivos servidores 
beneficiários, então já na qualidade de pessoas físicas, portanto: 1) o 
procedimento de pagamento da folha de vencimentos dos servidores nada tem 
a ver com a obrigatoriedade do município manter sua disponibilidade de caixa 
em banco oficial, conforme preceitua o § 3º. do art.164 da CF; 2) citou 
entendimento proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no 
processo n. TC 002.311/008/2004, no sentido de que após o processamento da 
folha o dinheiro deixa de ser público e passa a ser privado, portanto, caberia ao 
credor dos créditos optar pela instituição financeira que melhor lhe aprouver. 
Em sendo assim, concluiu a Quinta Auditoria ser ilegítimo ao município 
instaurar um procedimento licitatório para colocar em disputa um objeto 
que não é seu e nem de seu domínio – crédito dos vencimentos em conta-
corrente - e sim de pessoas privadas (servidores) que poderiam, inclusive, 
optar por outras instituições financeiras para receber o seu salário. 
 
 Ouvida a douta Procuradoria Geral de Contas esta, via do Parecer n° 
707/2006, opinou no sentido de que a instauração de procedimentos licitatórios 
para a contratação de banco privado, visando processamento da folha de 
pagamento dos servidores, no tipo “melhor oferta”, fere frontalmente os  1° e 
5° do artigo 45 e o  8° art. 22, ambos da Lei n° 8.666/93, bem como colide 
com o disposto no art. 164 da Constituição Federal e artigo 43 da Lei 
Complementar n° 101/00, coerente com a decisão do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo no processo n° 002.311/008/2004, que entendeu que a 
transação financeira viola o art. 164,  3° da Constituição Federal e o art. 43 da 
LRF. 
 
 Analisados pela Relatoria, esta comungou com parte do entendimento 
da Quinta Auditoria e de acordo com os entendimentos manifestados pela 
Procuradoria Geral de Contas e Superintendência Jurídica, acrescendo aos 
fundamentos trazidos aos autos os seguintes: 1)- que o processamento da 
folha de pagamento dos servidores não se encerra com a simples 
emissão da Ordem de Pagamento, e sim, com a efetivação entrada do 
crédito na conta de cada servidor, quando então se dará a liquidação da 
despesa; 2)- que a efetivação da liquidação da despesa com o pagamento 
dos servidores é de responsabilidade exclusiva do Poder Público, 
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portanto, não podendo ser delegada a terceiros não autorizados, como é o 
caso das instituições privadas, face ao disposto no art. 164, º 3° da C.F.; 3)- 
que, além das proibições acima, não se é possível vislumbrar em quaisquer 
dos tipos de licitação previstos na Lei n° 8.666/93, aquele capaz de abarcar os 
objetivos da transação, que, na verdade, se enquadra mais em situação de 
concessão de serviço público do que em contratação; 4)- em última premissa, 
existe o fato de que a administração não pode impor aos servidores públicos o 
banco privado que deveriam manter conta bancária para fins de recebimento 
de seus salários, a não ser, no caso, os bancos oficiais. 
 
 Assim sendo, 
 
 R E S O L V E, 
 
 O EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos 
membros integrantes de seu Colegiado, com base nas conclusões 
apresentadas pela Superintendência Jurídica e Procuradoria Geral de Contas, 
manifestar ao Consulente seu entendimento no sentido de: 
 
 1)- o processamento das folhas de pagamentos dos servidores dos 
Municípios deve sempre se dar em bancos oficiais, entendendo tal 
processamento até a efetiva entrada dos recursos na conta bancária dos 
servidores; 
 
 2)- é vedada a realização de procedimento licitatório visando a 
transferência de tais serviços a instituições financeiras não oficiais. 
 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 
em Goiânia, aos 15 de Fevereiro de 2006. 
 
       ,Presidente 
    

   ,Relator 
 
Conselheiros :    _____________________  
 
   _____________________ 
 
   _____________________ 
 
   _____________________ 
 
   _____________________ 
 
Fui presente:     ,Procurador Geral de Contas  

 


