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                                            RESOLUÇÃO RC Nº 00029/08 
 
 
                                   
 

                                                                                        
Consulta acerca da viabilidade de realização de 

procedimento licitatório para a prestação de 

serviços de execução da folha de pagamento dos 

servidores públicos por instituições financeiras, 

incluisve as privadas- possibilidade, nas 

Modalidades Concorrência Pública e Pregão, sob a 

tipo maior lance ou oferta. 

 

 

 

 

 

Vistos e examinados os presentes autos que tratam de consulta formulada pelo ilustre 
Gerente Geral do Banco do Brasil, senhor MÁRCIO RODRIGUEZ GRANADO, indagando 
sobre a legalidade dos procedimentos licitatórios que têm sido adotados por municípios 
goianos, visando selecionar instituições financeiras para gerir a folha de pagamentos dos 
servidores públicos municipais, à luz da Resolução RC n. 002/06, de 15.02.2006, deste 
Tribunal. 

  
Observa o consulente que a citada RC n. 002/06, embasada na violação do art. 164, § 

3º da CF, art. 43 da LRF e Lei n. 8.666/93, dispõe sobre a impossibilidade de transferência de 
serviços de processamento da folha de pagamento de servidores municipais a instituição 
financeira não oficial, observando que tal processamento se estende até a efetiva entrada dos 
recursos na conta bancária desses servidores. 

 
Acompanha a consulta, cópias das atas da sessão de processamento de duas 

licitações, na modalidade de pregão presencial, realizados por municípios goianos (fls. 02 – 03 
e 04-06). 
 

Embora a consulta não se encontre formalizada de acordo com os requisitos 
estipulados no art. 31 da Lei n. 15.958/07 - Lei Orgânica do TCM, entendeu o Conselheiro 
Presidente de recebê-la e, em razão da relevância da matéria nela tratada, conhecê-la, 
designando o Auditor responsável pela Auditoria de Avaliação de Atos de Pessoal para 
proceder à necessária análise do mérito. 
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É o relatório. 
 
I – Da abordagem do tema. 
 
Embora a consulta se refira às licitações realizadas por municípios goianos, a questão 

de fundo resume-se na avaliação da legalidade de se colocar em disputa o crédito da folha de 
pagamento nas contas-salário dos servidores, face ao que dispõe o § 3º do art. 164 da CF, bem 
como as disposições da Lei n. 8.666/93, que trata das licitações e contratos administrativos. 

 
Como não pode este Tribunal manifestar-se, em sede de consulta, sobre caso 

concreto, deixaremos de tratar a questão sobre o aspecto das licitações realizadas pelos 
municípios, cujas atas das sessões de processamento o consulente fez juntar aos autos, nos 
concentrando na análise em tese da questão de fundo. 

 
Este Tribunal, em duas oportunidades, teve que enfrentar o tema da presente 

consulta, consoante Resoluções de Consulta ns. 002/06 e 32/06, ou seja, a possibilidade de se 
licitar o depósito da folha de pagamento nas contas-salário dos servidores públicos. Porém, na 
primeira o Tribunal não chegou a abordar essa questão de fundo, que restou prejudicada em 
razão da tese preliminar adotada de que o numerário da folha de pagamento dos servidores 
municipais constituía-se uma disponibilidade de caixa do ente federativo e, como tal, deveria 
ser observado o disposto no art. 164, § 3º da Constituição Federal, com a obrigação do seu 
depósito em instituição financeira oficial. Na segunda, entendeu que não se poderia licitar a 
folha de pagamento, por não ser o crédito na conta-salário dos servidores de domínio público, 
não sendo possível a administração licitar aquilo que não é seu. 

 
 Dessa forma, serão abordadas sucessivamente essas questões e, por óbvio, somente  

vencidas tais etapas, passaremos a  analisar os outros aspectos delas decorrentes. 
 
II – A disponibilidade de caixa e o numerário da folha de pagamento. 
 
Inicialmente, vejamos o que dispõe o § 3º do art. 164 da CF: 
 
“Art. 164 – A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo 
Banco Central. 
 
§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das 
empresas por eles controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos 
previstos em lei.” (os destaques são nossos) 

 
De há muito se discute a questão do numerário da folha de pagamento em relação ao 

que dispõe o citado dispositivo constitucional, principalmente no âmbito dos tribunais de 
contas, alguns entendendo constituir esse numerário verdadeira disponibilidade de caixa e 
outros entendendo não constituir. 

 
No nosso sentir, a disponibilidade de caixa a que se refere o § 3º do art. 164 da CF, 

circunscreve-se aos recursos públicos desvinculados de obrigações financeiras 
correspondentes, ou seja, aqueles recursos superavitários em relação às despesas contraídas, 
quer sejam liquidadas ou pendentes de liquidação. 
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Ora, o numerário destinado à folha de pagamentos, mesmo enquanto não liquidada a 

obrigação com os servidores ou não exigível por falta do implemento temporal, será uma 
obrigação vinculada, não podendo, a nosso ver, ser considerado como disponibilidade de caixa 
a que se refere o dispositivo constitucional. 

 
Não se pode olvidar que o termo disponibilidade de caixa é um conceito contábil, e 

como tal podemos buscar o seu entendimento, ainda que de forma perfunctória, na Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LC 101/00, que no art. 42 e seu parágrafo único assim dispõe: 

 
“Art. 42 – É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois 
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida 
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que 
haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito. 
 
Parágrafo único – Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os 
encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício”. (os destaques são 
nossos) 
 
Depreende-se desse procedimento legal que disponibilidade de caixa é tão somente 

aquilo que realmente sobra de numerário depois de diminuídas as obrigações e despesas a 
pagar, dentre elas aquelas inscritas na conta de restos a pagar processados do balanço geral. 

 
Entender o contrário poderia resultar, por exemplo, na absurda situação de que os 

servidores públicos da União jamais poderiam receber seus vencimentos pela Caixa Econômica 
Federal ou Banco do Brasil, mas tão somente pelo Banco Central, uma vez que o § 3º do art. 
164 da CF estabelece que as disponibilidades de caixa da União devem estar depositadas neste 
banco estatal. 
 

Na verdade, atualmente, essa discussão não tem mais razão de ser, haja vista 
que o STF, enfrentando a questão em vários feitos, se posicionou no sentido de que o 
numerário destinado ao pagamento dos servidores não constitui disponibilidade de caixa 
do ente federativo, não sendo, assim, abrangido pelo § 3º do art. 164 da CF, conforme 
jurisprudência abaixo: 

 
“É que, disponibilidade de caixa não se confunde com depósito bancário de salário, 
vencimento ou remuneração de servidor público, sendo certo que, enquanto a disponibilidade 
de caixa se traduz nos valores pecuniários de propriedade do ente da federação, os aludidos 
depósitos constituem autênticos pagamentos de despesas, conforme previsto no art. 13 da Lei 
4.320/64. 
 
Como se observa, as disponibilidades de caixa é que se encontram disciplinadas pelo art. 164, § 
3º da Constituição Federal, que nada dispõe sobre a natureza jurídica, se pública ou não, da 
instituição financeira em que as despesas estatais, dentre elas a de custeio com pessoal, 
deverão ser realizadas. 
 
Destarte, nada obsta que o Estado desloque de sua disponibilidade de caixa, depositada em 
instituição oficial, ressalvados os casos previstos em lei, valores para instituição financeira 
privada com o fim de satisfazer despesas com o seu pessoal, como ocorrido no caso dos autos, 
desmerecendo reforma, portanto, o acórdão impugnado, vez que proferido na mesma linha 
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desse entendimento. (STF, Ag.Reg na Reclamação nº 3.872-6/DF, Rel. Min. Carlos Velloso.)” 
(os destaques são nossos). 
 
Nesse mesmo julgado, reputamos importante transcrever o excerto do voto proferido 

pelo eminente Ministro Cezar Peluso: 
 
“Sr. Presidente, pedindo vênia ao eminente Relator, entendo que disponibilidade de caixa é 
conceito técnico contábil e, evidentemente, não se confunde com verbas que, segundo os 
registros contábeis, são predestinadas e postas à disposição de terceiros, seja pessoal, 
fornecedores etc., os quais poderão levantar a quantia à vista ou, dependendo, se se tratar de 
servidor público, na data correspondente ao pagamento. Portanto, não integram a noção de 
disponibilidade de caixa, que é exatamente uma diferença entre certos ativos e passivos em que 
essas verbas são incluídas. Aliás, e este não é argumento, o qual padeceria de vício lógico, se 
tais verbas constituíssem disponibilidade de caixa, os servidores públicos da União jamais 
poderiam receber pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal, porque as 
disponibilidades de caixa, segundo o art. 164, § 3º, da Constituição, têm de estar no Banco 
Central. Quem deveria pagar o pessoal da União seria o Banco Central! Isto não é argumento, 
repito, porque seria um círculo vicioso, mas demonstra, na prática, empiricamente, que 
ninguém jamais pôs em dúvida que não se trata de disponibilidades de caixa.” 
 
Dessa forma, se  concluí que não existem obstáculos legais para que o município 

deposite o numerário referente à folha de pagamento de seus servidores em instituição 
financeira privada. 

 
Podemos, assim, dar o passo seguinte, qual seja, analisar a viabilidade do objeto e 

possibilidade de colocá-lo em licitação. 
 
III – A viabilidade de se licitar o crédito da folha de pagamento. 
 
É forçoso confessar que quando do primeiro enfrentamento que tivemos sobre a 

matéria, no processo n. 10.711/05, que não foi acolhido pelo Tribunal Pleno, havíamos 
entendido que o crédito da folha de pagamento não era mais de domínio público e, sim, 
particular de cada servidor beneficiado, portanto, não poderia o poder público licitar aquilo 
que não lhe pertencia. 

 
 Tal posição não foi solitária, pois o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, 

no processo n. TC 002.311/008/2004 assim também entendia, conforme transcrição colocada 
naquele parecer. 

 
Porém, evoluímos nosso pensamento e hoje entendemos que a folha de pagamento até 

o seu crédito é de domínio público, sendo, portanto, passível de ser colocada em licitação, 
pelas razões que abaixo serão exaradas. 

 
Todo negócio jurídico, para ter validade, deve observar os três requisitos previstos no 

art. 104 do Código Civil Brasileiro, que assim dispõe: 
 
“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 
 
I – agente capaz 
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II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável 
 
III – forma prescrita e não defesa em lei.” 
 
Assim, mesmo que a licitação tenha sido deflagrada por autoridade competente e 

obedecido a todas as formalidades da lei, de nada adiantaria se o objeto não for lícito. 
 
Ora, o raciocino é simples: se o numerário da folha de pagamento dos servidores 

públicos não pode ser considerada como disponibilidade de caixa, na forma prevista no § 3º do 
art. 164 da CF, não estando, portanto, sujeito a ser depositado em instituição financeira oficial, 
poderá ser depositado em instituição particular. Obviamente, esse depósito visa ao pagamento 
dos servidores relacionados no relatório de crédito do órgão ou ente federativo, que, após a 
liquidação da despesa - no caso o mês trabalhado e comprovado com a freqüência - será 
creditado na conta-corrente de cada servidor ou à sua disposição colocado. 

 
 Portanto, o objeto – crédito da folha de pagamento - que se pretende licitar é lícito, 

possível e determinável. 
 

Ademais, o depósito desse numerário em instituição financeira de imediato tem valor 
financeiro agregado, haja vista o acréscimo no volume de recursos dessa instituição, além do 
fato dos créditos das contas-salário aumenta a carteira de clientes, possibilitando outras 
operações financeiras que, como é cediço, geram grandes lucros para os bancos. 

 
Destarte, sendo o objeto lícito e havendo, direta e indiretamente, valores econômicos 

agregados, haverá sempre, numa economia capitalista, um grande interesse das instituições 
financeiras, o que recomenda e oportuniza ao poder público escolher aquela que apresentar a 
melhor proposta. 

 
Isso posto, passa-se ao enfrentamento de definir como escolher a instituição financeira 

para execução do objeto. 
 
IV – Do procedimento de escolha da instituição financeira. 
 
Em primeiro lugar, é importante ressaltar, da impossibilidade de se firmar convênio 

para esse fim, haja vista tal instrumento só é cabível quando os interesses dos partícipes são 
comuns. No caso, o interesse da administração é a realização do pagamento dos seus 
servidores mediante crédito em conta-salário e o da instituição financeira é o de aumentar sua 
carteira de clientes e principalmente os lucros que advirão da administração das contas-
salários. Portanto, não existe compatibilidade ou harmonia de interesses das partes. 

 
Como muito bem disse o Ministro Eros Graus do STF, repetindo o ensinamento do 

Desembargador José Fernandes: “não é necessário que a lei imponha o dever de licitar. Na 
República, impõe-se a licitação”. Portanto, não cabe à administração escolher a seu bel 
prazer a instituição financeira na qual irá creditar a folha de pagamento dos servidores. Deve, 
sim, obediência aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, publicidade e da 
isonomia. 

 
Dessa forma, deve a administração licitar o objeto, uma vez que ele enquadra dentre 

as formas genéricas previstas no art. 2º da Lei n. 8.666/93, tendo como fundamentos os 
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princípios da isonomia e a busca da proposta mais vantajosa para a administração, previstos no 
art. 3º desse mesmo diploma. 

 
É farta a jurisprudência de nossos tribunais acerca do assunto, senão vejamos: 
 

“EMENTA: 
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.LICITAÇÃO. FOLHA DE 
PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PARTICIPAÇÃO DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA. AFRONTA AO ARTIGO 164, PARÁGRAFO 3º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA (TJ -RS – Reexame Necessário Nº 
70021374764 – Comarca de Passo Fundo, Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Desa. Maria 
Isabel  de Azevedo Souza)” 
 
”MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ITAQUI. LICITAÇÃO. INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA PRIVADA PARA EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE DO DEPÓSITO. DESCARACTERIZAÇÃO DE 
DISPONIBILIDADE DE CAIXA DO MUNICÍPIO. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 164, 
PARÁGRAFO 3º, DA CF. PRECEDENTES DO STF. O depósito dos recursos destinados a 
pagamento dos servidores públicos municipais em instituição financeira privada não afronta o 
artigo 164, parágrafo 3º, da Constituição Federal por não se tratar de disponibilidade de 
caixa. SEGURANÇA CONCEDIDA.(MS n. 70013894027, Primeiro Grupo Cível; Rel. Des. 
Arno Werlang)”. 
 
”REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PRIVADA. 
Contratação de instituição financeira privada para a prestação de serviço de pagamento da 
folha de pagamento dos funcionários. Possibilidade. CONFIRMADA A SENTENÇA EM 
REEXAME NECESSÁRIO. Apelação e Reexame Necessário nº 70018956995, Vigésima 
Primeira Câmara Cível, Relatora Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro, julgado em 
19/03/2007”. 
      

“EMENTA 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA EM CERTAME PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO PARA 
EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 164, § 3º, DA CF. PRECEDENTES DO STF. 
PRESENÇA DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA. PEDIDO QUE SE 
SUBSUME NA PREVISÃO DO ART. 7º, II, DA LEI Nº 1.533/31. LIMINAR CONCEDIDA. 
(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70020987327 – Comarca de Caçapava do Sul, Vigésima 
Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Francisco José Moesch)”. 
 

 
Por fim, não se pode olvidar que com a licitação do crédito da folha de pagamento 

dos servidores o poder público estará trocando uma despesa por uma receita, pautada no 
atrativo para as instituições financeiras de aumentar a sua clientela e angariar maiores lucros na 
administração dessas contas-salário. 

 
Vencida essa etapa, é oportuno analisar quais modalidades e os tipos de licitação que 

seriam comportáveis na disputa do objeto. 
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V – Da modalidade e do tipo de licitação a serem adotados. 
 
No que se refere à modalidade, entende-se cabíveis tanto a concorrência pública, 

prevista no art. 22, I e §1º da Lei n. 8.666/93, como o pregão, regido pela Lei n. 10.520/02. 
 
Quanto ao tipo de licitação, não restam dúvidas que, no caso, somente caberá a de 

maior lance ou oferta, previsto no inc. IV do § 1º, do art. 45 da lei de licitações. 
 
Aos mais afoitos poderia soar mal tal afirmativa, em razão da própria lei de licitações 

restringir o tipo maior lance ou oferta à modalidade de leilão. 
 
Ora, não é possível ao legislador prever todas as nuances que poderão advir no futuro 

sobre o assunto por ele regulado, mesmo se fizesse um exercício de futurologia. Também, à 
medida que surgem novos fatos ou relações jurídicas caberá ao operador do Direito interpretar 
as leis existentes com o escopo de dar a melhor execução possível à intenção expressa ou 
implícita do legislador, mesmo porque, as alterações e adequações legislativas não primam pela 
rapidez, muito pelo contrário, são demasiadamente lentas. 

 
Dessa forma, como a Lei de Licitações data de 1993, com pouquíssimas 

modificações, e considerando que os fatos e atos jurídicos nesta era da informática estão 
acontecendo com muita rapidez, há a necessidade do operador do Direito emprestar 
interpretações teleológicas às normas vigentes, visando a interação das mesmas à 
contemporaneidade dos fatos.  

 
Portanto, alargar a utilização do tipo de licitação de maior lance ou oferta a uma 

modalidade licitatória, visando alcançar um objetivo administrativo de atual relevância, não é 
despropositada e nem ilegítima, muito pelo contrário, oferece-se como ferramenta ao 
administrador na busca da satisfação de um interesse público.  

 
É oportuno lembrar que a história nos dá a dimensão exata dessa necessidade de 

interação da norma com o fato. Na edição do código napoleônico se buscou nele inserir todas 
as relações jurídicas existentes naquela época, por determinação do então general e 
conquistador francês. Porém, com a inquietação da sociedade da época, as novas descobertas 
no campo do conhecimento científico, da revolução industrial, etc, apresentaram-se várias 
relações jurídicas que não estavam ali previstas. Daí o famoso episódio na época ocorrido 
denominado de “a revolta dos fatos contra os códigos”, que obrigou a adoção de 
procedimentos próprios visando dar soluções a situações não previstas naquela código. 

 
Não podemos, assim, ficar circunspetos à letra fria da lei. Devemos interpretá-la 

dando sentido às aspirações do legislador, caso contrário poderemos ficar parados no tempo a 
espera que as casas legislativas produzam novas peças que, por certo e em pouco tempo, 
demandariam novas atualizações.  

 
É importante noticiar que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao enfrentar 

consultas semelhantes a esta, modificou seu posicionamento anterior de que o objeto não era 
de domínio público e, portanto, não poderia ser licitado. Como nós, também aquela eg. Corte 
avançou no seu entendendimento, se posicionando pela legitimidade de se licitar o objeto e, 
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num primeiro momento, firmou posição de que a modalidade cabível seria a Concorrência 
Pública (TC’s 001514/009/07 e 001358/006/06, de relatoria do e. Conselheiro Edgard 
Camargo Rodrigues).  
 

Porém, recentemente, aquela Colenda Corte de Contas alterou tal posição,  
entendendo que caberia também a modalidade de pregão, tipo maior preço ou oferta, conforme 
voto proferido pelo Conselheiro Robson Marinho na sessão plenária de 12/03/08, aprovado 
por unanimidade, cujos excertos abaixo transcrevemos: 
 

“Esta é a questão que se põe: é permitido à Administração licitar, por meio de pregão e pelo 
critério de julgamento de melhor oferta de preço, o depósito líquido da sua folha de pagamento 
em banco público ou particular e seu gerenciamento, sem custo para o erário? Essa pergunta já 
foi respondida outras vezes por esse Plenário que, provocado sempre pelo Banco Nossa Caixa 
S/A, entendeu que o critério da maior oferta não se amolda com a natureza e a vocação 
legalmente deferidas ao pregão, haja vista que a Lei nº 10.520/02, que o disciplina, presta-se à 
aquisição de bens e serviços comuns, cujo julgamento das propostas dá-se pelo menor preço. E 
a solução até agora hospedada por esta Corte é de permitir a concorrência, pelo critério da 
maior oferta. 
 
Inicialmente, recordo a Vossas Excelências que “o sentido do princípio da legalidade não se 
exaure com o significado de habilitação legal. Esse deve ser combinado com o sentido de ser 
vedado à Administração editar atos ou tomar medidas contrárias às normas do ordenamento. 
. 
Se assim não fosse, necessário seria um comando legal específico para cada ato ou medida 
editados pela Administração, o que é inviável e a paralisaria.A Administração não pode ficar à 
mercê do Legislativo, à espera da criação de um novo modelo legal para só depois atuar. 
 
Contudo, é cediço que o edital é um instrumento que estabelece as regras específicas de cada 
certame, revelando-se como princípio fundamental da licitação. E sobre princípios, o e. 
Professor Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que são mandamentos nucleares de um 
sistema, seu verdadeiro alicerce, disposição fundamental que irradia sobre diferentes normas, 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão. É muito mais 
grave violar um princípio do que transgredir uma norma, pois a inobservância de um princípio 
implica ofensa a todo o sistema jurídico e não apenas a um mandamento obrigatório. 
 
Estamos, então, diante da seguinte situação: a Administração de valendo-se, então, dos 
princípios constitucionais e clássicos do Direito Administrativo, pode o Executivo, a meu ver, 
engendrar um regramento, um arcabouço, extralegal e infraconstitucional capaz de atender 
seus interesses imediatos. Penso ser essa postura consentânea com a evolução, com a dinâmica 
do Direito Administrativo Moderno. 
 
Associo-me também ao entendimento da d. SDG ao ver que a concorrência,por trazer as 
propostas cerradas num envelope, inibe a possibilidade de acirrar-se a disputa, em busca de 
propostas mais vantajosas para a Administração, ao contrário do que a experiência com o 
Pregão já demonstrou. 
 
 Em outras palavras, uma vez elaborado um edital, que faz lei entre as partes, garantidor, antes 
de tudo, da obediência aos princípios constitucionais da Administração Pública, é permitido ao 
Executivo de Votuporanga realizar um procedimento licitatório que tenha por subsídio, não por 
fundamento, as Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02, delas emprestando o que couber, afastando-se, 
com isso, aproibição da criação de novas modalidades de licitação, prevista no art. 22, §8º, da 
Lei nº 8.666/93.” 
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VI – Das conclusões. 
 
Diante de tudo o que foi exposto, concluí-se que: 
 
 
1 – o numerário público municipal destinado ao crédito da folha de pagamento dos 

servidores públicos não se confunde com a disponibilidade de caixa tratada no § 3º do art. 164 
da CF, podendo ser depositado em instituições financeiras privadas. 

 
2 – o crédito da folha de pagamento dos servidores é de domínio público, 

constituindo-se objeto lícito, possível e determinado, podendo valer-se da condição de validade 
dos negócios jurídicos prevista no art. 104 do Código Civil Brasileiro. 

 
3 – o objeto lícito e de domínio público poderá ser dado em licitação, admitindo-se as 

modalidades de concorrência pública ou pregão, do tipo maior lance ou oferta. 
 
 
A Douta Procuradoria Geral de Contas comunga com o posicionamento exarado  pela 

Auditoria de Avaliação de Atos de Pessoal, manifestando-se no sentido da viabilidade de 
realização de procedimento licitatório nas Modalidades Concorrência Pública e Pregão, sob o 
tipo maior lance ou oferta, para a prestação de serviços de execução da folha de pagamento 
dos servidores municipais por instituições financeiras, inclusive as não oficiais. 

 
 
 
 

                  Por todo o exposto, 
 

                  RESOLVE 

 
 

   O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros integrantes de seu 
Colegiado, acolhendo o Parecer nº 021/08 da Auditoria de Avaliação de Atos de Pessoal, bem 
como o Parecer nº 4527/08 da Douta Procuradoria Geral de Contas, manifestar, em tese, a 
evolução de seu entendimento, posicionando-se pela viabilidade de realização de licitação para 
a prestação de serviços de execução da folha de pagamento dos servidores públicos por 
instituições financeiras, inclusive as privadas, nas modalidades Concorrência Pública e Pregão, 
sob o tipo maior lance ou oferta, uma vez que conforme a jurisprudência do STF, o numerário 
público municipal destinado ao crédito da folha de pagamento dos servidores públicos não se 
confunde com a disponibilidade de caixa do ente federativo, não sendo assim, abrangido pelo § 
3º do art. 164 da CF. 

 
 
Resolve ainda, revogar as resoluções RC ns. 002/06 e 32/06, haja vista que foram 

adotados na presente consulta posicionamentos que divergem dos ali dispostos. 
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             Resolve também, notificar aos municípios, para a necessidade de encaminhar a este 
Tribunal todos os atos do certame e o ajuste do feito realizado nos moldes previstos nesta 
Resolução, desde que o seu valor seja superior ao limite adotado para o modalidade de convite 
– R$ 80.000,00, por analogia ao disposto nos incs. I e III, § 1º, do art. 4º da Resolução 
Normativa n. 011/2006.  
 
                         Incumbe-se à Superintendência de Secretaria proceder a publicação da 
presente Resolução em sua da íntegra no Site do Tribunal, bem como no Informe TCM. 
 
 

 

                    TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia aos 
03/09/2008. 
 
 
 
Presidente: 
 
 
Relator: 
 
 
Conselheiros participantes da votação: 
 
 
 

1- ----------------------------------------------- 
 
 
2- ----------------------------------------------- 

 
 

3- ----------------------------------------------- 
 
 

4- ----------------------------------------------- 
 
 

5- ----------------------------------------------- 
 
 
Fui presente:-------------------------------------------, Procurador Geral de Contas. 
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