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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00010/2019 
Técnico Administrativa 

 
 

PROCESSO:         01254/19  

MUNICÍPIO:          Mineiros 

ÓRGÃO:                         Poder Executivo 

ASSUNTO:         Consulta 

CONSULENTE:         Agenor Rodrigues de Rezende (Prefeito) 

CPF:                              003.015.151-15 

RELATOR:         Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de A. Luna 

 
 

 
CONSULTA CONHECIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 
LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O MUNICÍPIO 
REALIZAR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM A FINALIDADE 
ESPECÍFICA DE CEDÊ-LOS A OUTRO ENTE FEDERADO. 
POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO 
PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO. ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

 

Versam os presentes autos de consulta formulada pelo Prefeito de 

Mineiros, Sr. Agenor Rodrigues de Rezende, indagando a este Tribunal sobre a 

possibilidade de contratação de pessoal por prazo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do artigo 37, 

IX, da Constituição Federal, visando cedê-los, mediante convênio, ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA – para auxiliar no trabalho de 

fiscalização junto ao frigorífico instalado em Mineiros; 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

Considerando a Proposta de Decisão n. 046/2019 – GABFMAL 

proferida pelo Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna; 

Considerando tudo mais que dos autos consta; 

ACORDAM os Conselheiros deste Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado de Goiás, reunidos em Sessão deste Tribunal Pleno, diante das razões 

expostas pelo Relator, em: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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1) Conhecer da presente consulta uma vez preenchido os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da 

LOTCMGO c/c art. 199 do RITCMGO; 

2) Responder o questionamento do consulente, relativamente 

ao mérito, que o município não pode admitir servidores 

temporários com a finalidade específica de cedê-los a outro ente 

federado, mediante convênio, tendo em vista a ausência dos 

pressupostos expressos no art. 37, IX, do texto constitucional, bem 

como por caracterizar burla a regra do concurso público, ao teor do 

art. 37, II, da Constituição Federal; 

3) Informar1 ao consulente que: 

3.1) É possível o município realizar contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, com o intuito de auxiliar as 

atividades de fiscalização a serem exercidas por fiscais 

federais, nos termos da fundamentação constante dos 

subitens 2.2.2.1 a 2.2.2.8.  

3.2)  A realização da contratação excepcional deverá ficar 

condicionada ao cumprimento dos seguintes dispositivos 

constitucionais e legais: 

a) Existir previsão legal do caso; ser feita por tempo 

determinado; o serviço a ser prestado revestir-se do caráter da 

temporariedade e excepcionalidade; 

b) Não afete o cumprimento das obrigações Constitucionais 

e Legais quanto à implementação de políticas públicas 

(educação, saúde, assistência social e outros);  

c) Prévia dotação orçamentária para atender à respectiva 

despesa e autorização específica na lei de diretrizes 

orçamentárias, conforme estabelecido no art. 169 da 

                                                 
1 Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que 
sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Constituição e o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF).2 

d) Deverá haver autorização na LDO, LOA e convênio ou 

outro instrumento congênere, conforme disposto no art. 62 da 

LRF e obediência aos limites de despesas com pessoal. 

4) Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências cabíveis.   

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

5 de junho de 2019. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Flavio Monteiro de Andrada Luna. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 
Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio 
Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany 
de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero 
Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador 
Regis Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna: 
Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves 
de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Vasco Cícero 
Azevedo Jambo. 

 

                                                 
2 O art. 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal assim assevera:  Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento 
da despesa com pessoal e não atenda: I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII 
do art. 37 e no § 1o do art. 169. Qualquer aumento de despesa com pessoal que desobedeça aos arts. 16 e 17 da Lei em 
análise, ou seja, quando não existir prévio estudo do impacto financeiro ou falta de dados para sua análise, será ato viciado. 
Diga-se o mesmo daquele que estabelecer qualquer vinculação, descumprindo o disposto no inciso XIII do art. 37 da CF ou 
que desobedecer ao § 1.º do art. 169 do mesmo Texto. (OLIVEIRA, Regis Fernandes de., Curso de Direito Financeiro, ed. RT, 
p. 482.). § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou 
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e 
entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser 
feitas:  
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes;  
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista.  

 

http://www.tcm.go.gov.br/
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 0046/2019 – GABFMAL 

 

PROCESSO:         01254/19  

MUNICÍPIO:          Mineiros 

ÓRGÃO:                         Poder Executivo 

ASSUNTO:         Consulta 

CONSULENTE:         Agenor Rodrigues de Rezende (Prefeito) 

CPF:                                003.015.151-15 

RELATOR:         Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de A. Luna 

 
 
CONSULTA CONHECIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 
LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O MUNICÍPIO 
REALIZAR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM A FINALIDADE 
ESPECÍFICA DE CEDÊ-LOS A OUTRO ENTE FEDERADO. 
POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO 
PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO. ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 
 

I - RELATÓRIO 

 

Versam os presentes autos de consulta formulada pelo Prefeito de 

Mineiros, Sr. Agenor Rodrigues de Rezende, indagando a este Tribunal sobre a 

possibilidade de contratação de pessoal por prazo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do artigo 37, 

IX, da Constituição Federal, visando cedê-los, mediante convênio, ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA – para auxiliar no trabalho de 

fiscalização junto ao frigorífico instalado em Mineiros. 

Vieram os autos instruídos com o Parecer nº 058/2019 (fls. 13/16), da 

lavra do Procurador-Geral do Município de Mineiros, com opinião pela legalidade da 

admissão dos servidores temporários para a finalidade aqui tratada, desde que haja 

autorização do legislativo municipal para a celebração do convênio com a 

União/MAPA. 

Inicialmente, por meio do Despacho n. 005/2019 - GCSFMAL (fl. 17), 

foram os autos encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca, no intuito de 
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que esta informasse a existência de resolução/acórdão respondendo matéria 

semelhante. 

Neste sentido, a Divisão de Documentação e Biblioteca informou, nos 

termos do Despacho n. 036/2019 (fl. 23), as Resoluções RC n. 186/90 e n. 224/89 e 

o Acórdão Consulta n. 005/18, relacionados ao questionamento contido nos autos. 

Em virtude de ter constatado que não há manifestação deste Tribunal 

de Contas acerca da matéria questionada, a relatoria, mediante o Despacho n. 

007/2019 (fl. 24), encaminhou os autos à Secretaria de Atos de Pessoal para análise 

técnica do feito, nos termos regimentalmente definidos. 

 

1.1 DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

Encaminhados os autos à Secretaria de Atos de Pessoal, esta exarou o 

Certificado n. 918/2019 (fls. 25/31), mediante o qual manifestou-se nos termos 

abaixo transcritos: 

 “(...)  

2.1. Da admissibilidade  

São requisitos da Consulta, em consonância com o disposto nos arts. 31 e 32 

da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno desta Corte de Contas: (i) 

legitimidade ativa; (ii) a indicação precisa do seu objeto; (iii) estar redigida de 

forma articulada; (iv) instrução do pedido com parecer do órgão de assistência 

técnica ou jurídica da autoridade consulente; (v) versar sobre tese jurídica 

abstrata; (vi) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema. 

Conforme previsto no art. 31, I, da LOTCMGO, o Prefeito Municipal é parte 

legítima para realizar consultas nesta Corte de Contas. Ademais, a consulta 

contém a indicação de seu objeto e está redigida de forma articulada e 

instruída com parecer jurídico. 

Importante ressaltar, entretanto, que a atribuição consultiva desta Corte se 

limita à interpretação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à 

matéria de sua competência, de forma que, por meio do procedimento descrito 

no Título VII do Regimento Interno, não se procede ao exame das 

particularidades do caso concreto. Bem por isso, o § 3º do art. 99 estabelece 

que: “A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e 

constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto”. 
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Dessa forma, ainda que seja viável a análise em abstrato das teses jurídicas 

correlatas, não se revela possível a resposta direta ao questionamento feito 

pelo Gestor público, haja vista demandar a análise de particularidades do caso 

concreto, algumas destas em relação às quais sequer existe informação 

suficiente nos autos.  

Diante do exposto, a SAP manifesta-se pelo parcial conhecimento da 

consulta, somente no que pertine à análise da possibilidade ou não de cessão 

de servidores temporários, mediante convênio, para atividades de fiscalização, 

sem que as conclusões aqui manifestadas configurem prejulgamento da 

regularidade ou não de eventuais admissões e/ou a cessão de servidores 

temporários no âmbito do Município de Mineiros.  

 

2.2. Do mérito 

2.2.1 – Breve análise acerca das competências e atribuições ligadas à 

Inspeção de Produtos de Origem Animal.  

A lei 1.283/50 prevê a obrigatoriedade da prévia fiscalização, sob o ponto de 

vista industrial e sanitário, de todos dos produtos de origem animal, 

comestíveis e não comestíveis sejam ou não adicionados de produtos vegetais, 

preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, 

depositados e em trânsito. Em seu artigo 2º, a citada lei estabelece que são 

sujeitos à fiscalização, dentre outros, os animais destinados à matança, seus 

produtos e subprodutos e matérias primas. 

Na vigência da Lei 5.760/1971, era unicamente da União a competência para o 

exercício da fiscalização retro aludida. Entretanto, com a edição da Lei nº 

7.889/1989, de conformidade com o disposto nos artigos 23, II, VIII e 24, V e 

XII, da CF/88, foram promovidas alterações no tocante à inspeção sanitária e 

industrial dos produtos de origem animal, tendo sido traçadas regras 

concernentes à distribuição da atribuição dos entes federados. Promoveu-se a 

alteração da redação dos arts. 4º e 7º da Lei nº 1283, de 1950, que passaram a 

dispor que: 

Art. 4º São competentes para realizar a fiscalização de que trata esta Lei: 

a) o Ministério da Agricultura, nos estabelecimentos mencionados nas alíneas a, b, c, d, e, e f, do 
art. 3º, que façam comércio interestadual ou internacional; 

b) as Secretarias de Agricultura dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos 
estabelecimentos de que trata a alínea anterior que trata a alínea anterior que façam comércio 
intermunicipal; 

c) as Secretarias ou Departamentos de Agricultura dos Municípios, nos estabelecimentos de que 
trata a alínea a desde artigo que façam apenas comércio municipal; 

d) os órgãos de saúde pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos 
estabelecimentos de que trata a alínea g do mesmo art. 3º." 
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" Art. 7º Nenhum estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem animal poderá 
funcionar no País, sem que esteja previamente registrado no órgão competente para a fiscalização 
da sua atividade, na forma do art. 4º. 

Dessa forma, hodiernamente, as atividades de fiscalização ligadas à sanidade 

agropecuária envolvem a atuação das três esferas da federação.  

Todavia, de acordo com o tratamento legal dado à matéria, os Serviços de 

Inspeção Municipais detêm competência para a fiscalização de 

estabelecimentos industriais especializados e propriedades rurais com 

instalações adequadas para a matança de animais e o seu preparo ou 

industrialização, sob qualquer forma, para o consumo, desde que façam 

apenas comércio municipal.  

É da União a competência para a fiscalização dos estabelecimentos que 

destinam produção de origem animal ao comércio internacional. 

Cumpre anotar, por oportuno, que após o advento da Lei nº 9.712/1998, que 

criou o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), os 

estados e municípios que manifestem interesse em aderir ao SISBI (Sistema 

Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal), poderão ter 

reconhecida a equivalência de seus Serviços de Inspeção ao sistema federal 

(SIF). Ou seja, produtos que já houverem sido submetidos à inspeção por 

Serviços de Inspeção Municipais (SIM) ou estaduais (SIE) integrantes do 

SISBI, poderão adentrar em estabelecimentos sujeitos ao SIF, sem que haja 

necessidade de nova inspeção. 

Essa equivalência, entretanto, se limita ao comércio intermunicipal e 

interestadual, não alcançando o internacional, que remanesce sob a exclusiva 

tutela do Serviço de Inspeção Federal. Foi com esteio nesse entendimento, que 

a AGU editou o Parecer N° 119/2014/CGAJAA/CONJUR/CGU/AGU, alertando 

que os Estabelecimentos sob SIF, exportadores, que receberem produtos com 

a logomarca do SISBI devem manter registros auditáveis da segregação entre 

esses produtos e os produtos habilitados à exportação, a fim de não 

comprometer as respectivas habilitações. 

Foi partindo de uma interpretação consentânea com o acima exposto, que a 

Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, do Tribunal Regional 

Federal da 4º Região, por ocasião do julgamento da apelação em Ação Civil 

Pública nº 5000594-49.2016.4.04.7200, deixou consignado em seu voto que: 

(...) acordos de cooperação técnica entre os entes deveriam ter por objetivo único promover a 

capacitação e treinamento dos servidores municipais e estaduais para executar o serviço de 

inspeção sanitária de acordo com as normas sanitárias vigentes para lotação nos estabelecimentos 

com adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) e não 

ao Serviço de Inspeção Federal - SIF, já que este cabe exclusivamente a servidores federais. 
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A par do conjunto normativo vigente, observa-se que os Serviços próprios de 

inspeção dos municípios voltam-se à fiscalização de carnes para a 

comercialização no âmbito do próprio município ou, acaso atendam às 

exigências para a qualificação ao SISBI, os produtos ali inspecionados estão 

aptos a atender o mercado interno brasileiro, mas não o internacional.  

Não havendo dúvidas de que a inspeção de carnes para exportação não pode 

ser feita pelo por Serviço de Inspeção Municipal próprio, cumpre analisar, de 

forma mais detalhada, se seria cabível ao município colaborar com o Serviço 

de Inspeção Federal (SIF), sob responsabilidade do DIPOA/MAPA, mediante 

cessão de servidores à União e, ainda mais especificamente, cessão de 

servidores temporários.    

 
2.2.2 – Linhas gerais acerca da cessão de servidores públicos. 

 

Como leciona a doutrina3, “o instituto da cessão de servidores é o fato 

funcional por meio do qual determinado órgão público ou pessoa administrativa 

cede, em caráter temporário, servidor integrante do seu quadro para atuar em 

outra pessoa ou órgão”. Tal movimentação tem como justificativa o intuito de 

cooperação entre as administrações, favorecendo o exercício funcional 

integrado das atividades administrativas. 

O servidor cedido passa a exercer suas funções em órgão, poder ou entidade 

distinta, sem que haja alteração da situação jurídica/vínculo com o cedente.  

Destacando a necessidade de temporariedade da cessão e de atendimento 

aos requisitos legais, leciona Antônio Flávio de Oliveira: 

“A cessão de servidores é ato bilateral, pois necessita para sua implementação do consórcio de 

vontades do entre cedente e do cessionário, expresso na forma do convênio firmado entre as 

partes convenentes com observância do art. 116, da Lei 8.666/93 e do art. 16, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. (…) Trata-se de situação eminentemente temporária, pois não há 

empréstimo perpétuo de funcionário, ao contrário, a cessão destina-se à consecução de um 

objetivo temporário e acordado em convênio”4  

 

Com efeito, a atuação em colaboração por parte dos entes estatais é 

expressamente prevista na Constituição Federal, em seu art. 241, nos 

seguintes termos: 

 Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 

consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão 

associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, 

pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.  

                                                 
3 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo das parcerias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
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Como se extrai do dispositivo retro, e como é próprio ao regime jurídico da 

administração pública, é imperiosa a existência de lei autorizativa tratando do 

tema.  

Na esfera federal, a lei 8.112/90 autoriza a cessão de servidor efetivo federal 

para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança em outros 

entes ou entidades públicas ou para atender a situações estabelecidas em lei. 

Inexiste, todavia, norma de âmbito nacional que discipline a matéria, cabendo a 

cada ente federado, à vista de sua autonomia, estabelecer as regras 

concernentes ao instituto no que pertine à cessão de seus próprios servidores, 

sempre com observância às normas e princípios constitucionais. 

Da análise sistemática do ordenamento jurídico, ressoa indubitável que a 

cessão deve se dar por prazo determinado e visar sempre o interesse público.  

Apesar de - respeitados os requisitos legais - a cessão de servidor se encontrar 

dentro do âmbito da discricionariedade do administrador, tal característica não 

implica em liberdade para atuação contrária ao interesse público. Sobre o 

poder discricionário, precisa a lição de Marcelo Caetano: 

A discricionariedade de certos poderes conferidos por órgãos da administração traduz 

reconhecimento pelo legislador da impossibilidade de prever na norma toda a riqueza e variedade 

das circunstâncias em que órgão pode ser chamado a intervir e as soluções convenientes 

consoantes os casos. O legislador deixa, pois, em maior ou menor grau, a quem tiver de aplicar a 

lei a liberdade para encontrar a melhor solução para cada caso concreto, considerando legal essa 

solução, desde que preencha o fim de interesse público que se pretende realizar5. 

 

Frise-se, o instituto da cessão não se volta ao atendimento de interesses 

particulares, sob pena de caracterização de desvio de finalidade. Não se volta, 

de igual forma, à substituição de servidores efetivos, ou se estaria a violar a 

norma inserta no art. 37, II, da CF/88. Como instituto de direito administrativo, a 

cessão deve estar em consonância com os princípios da legalidade, 

moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. 

Ainda sobre o tema, adverte Oliveira: 

(...) o uso desenfreado da cessão apresenta-se como grave ameaça à eficiência no serviço público 

e como transgressão ao princípio da moralidade e, ainda, comumente, também ao princípio da 

impessoalidade, posto que objetiva, muitas vezes o atendimento de interesse pessoal. Isso, porém, 

não implica em impedir que a cessão possa ser utilizada como instrumento de colaboração entre 

os entes e órgão públicos, que possuindo, algum deles, servidor qualificado para a realização de 

tarefas especializadas, faça a cessão dele a outro ente ou órgão, no intuito de transmitir-lhe 

experiência na prática daquelas ações ou, mesmo, objetivando o atingimento de objetivos comuns. 

Nesse caso justifica-se a cessão, porquanto praticada com observância aos princípios 

constitucionais e com o escopo de atingir uma finalidade pública.  

 

                                                                                                                                                         
4 OLIVEIRA, Antônio Flávio de. Servidor Público: Remoção, Cessão, Enquadramento e redistribuição. Belo Horizonte, Editora 
Fórum, 3ª ed - 2009, p.134. 
5 OP Cit. 
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Por mais, como é óbvio, o servidor cedido deve gozar da qualificação técnica 

exigida para o desempenho da função que desempenhará no órgão ou 

entidade cessionário, devendo haver correspondência em relação ao cargo 

para o qual foi admitido no ente cedente. Neste sentido, precedentes do 

Tribunal de Contas de Santa Catarina, veja-se: 

TCE/SC Prejulgado n. 1513 

[...] 2. A cessão de servidor público municipal, ocupante de cargo efetivo, para outro órgão da 

Administração Pública somente é possível quando as atribuições de ambos os cargos se 

equivalem, sob pena de caracterizar desvio de função. (TCE/SC. Processo CON-03/08099320, Rel. 

Conselheiro Luiz Roberto Herbst, j. 15/03/2004). 

 

Tendo o servidor municipal (efetivo) sido admitido nos quadros públicos para 

determinado cargo, não poderá, salvo para o exercício de função comissionada 

(direção, chefia ou assessoramento), ser cedido para o exercício de funções 

distintas daquelas para as quais demonstrou possuir aptidão, mediante a 

aprovação em concurso público. Sobre o tema, merece lembrança as lições do 

renomado Hely Lopes Meirelles: 

Cargo Público é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, 

atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e 

exercido por um titular, na forma estabelecida em Lei. Função é a atribuição ou o conjunto de 

atribuições que a Administração confere a cada categoria profissional ou comete individualmente a 

determinados servidores para execução de serviços eventuais. Todo cargo tem função, mas pode 

haver função sem cargo. As funções do cargo são definitivas; as funções autônomas são, por 

índole, provisórias, dada a transitoriedade do serviço que visam a atender. Daí porque as funções 

permanentes da Administração devem ser desempenhadas pelos titulares dos cargos, e as 

transitórias por servidores designados, admitidos ou contratados precariamente.6 

 

Vejamos, também os ensinamentos de Carvalho Filho7: 

 “O cargo, ao ser criado, já pressupõe as funções que lhe são atribuídas. Não pode ser instituído 

cargo com funções aleatórias ou indefinidas: é a prévia indicação das funções que confere garantia 

ao servidor público e ao Poder Público. Por tal motivo, é ilegítimo o denominado desvio de função, 

fato habitualmente encontrado nos órgãos administrativos, que consiste no exercício, pelo servidor, 

de funções relativas a outro cargo, que não ocupava efetivamente. Cuida-se de uma corruptela no 

sistema de cargos e funções que precisa ser coibida, para evitar falsas expectativas do servidor e a 

instauração de litígios com o escopo de permitir a alteração da titularidade do cargo. Na verdade o 

desvio de função não se convalida, a não ser em situações excepcionais autorizadas em lei, mas o 

servidor deve ser indenizado, quando couber, pelo exercício das funções de outro cargo.”  

 

Em breve incursão no caso concreto traçado pelo consulente, revela-se 

inquestionável que não poderiam os servidores municipais admitidos como 

auxiliares de inspeção, independentemente de serem efetivos ou temporários, 

virem a desenvolver as funções que são próprias ao auditor fiscal federal 

agropecuário, descritas no artigo 3º da Lei 10.883/2004, não obstante, sob tal 

                                                 
6 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 18ª. ed. . São Paulo, Malheiros, 1990, p. 361. 
7 (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 23ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 663) 
(grifou-se) 
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aspecto, entendamos que o controle caiba ao Tribunal de Contas da União e às 

unidades federais de controle interno.  

Sobre este aspecto, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu 

que "a celebração de acordos de cooperação entre a União e Municípios, por 

meio do qual pessoas que são estranhas aos quadros da Administração 

Federal passam, sob a supervisão e controle da União, a exercer funções por 

lei atribuídas aos Fiscais Agropecuários Federais, faz surgir o direito à 

nomeação daqueles aprovados em concurso público para o aludido cargo, 

desde que comprovada a existência de vaga" (STJ, Terceira Seção, MS 

13575/DF, Relatora Desembargadora Convocada do TJ/MG Jane Silva, 

publicado em 01/10/08). 

Diante das premissas já traçadas, fica evidente que, apesar de lícita a 

realização de acordos de cooperação técnica entre os entes públicos, inclusive 

envolvendo a cessão de servidores, tais ajustes não devem ter por objetivo 

fraudar a obrigatoriedade de admissão nos quadros públicos mediante prévia 

aprovação em concurso público e nem mesmo visar a substituição de efetivos 

por mão de obra mais barata.  

Concluindo, coadunando com o decidido pelo TCE/SC (Prejulgado n. 1009), 

podemos afirmar que “a disposição ou cessão de servidores a órgãos ou 

entidades públicas de outras esferas pode se dar desde que respaldada em 

autorização legislativa vigente, amparada em norma legal, formalizada por 

instrumento adequado (Portaria, Resolução, etc.), e constando do ato as 

condições da cessão”8, conquanto vise o atingimento de finalidade pública e, 

acaso decorrente de convênio, sejam observadas as determinações do art. 

1169 da Lei 8.666/93.   

2.2.3 – Da impossibilidade de admissão servidores públicos temporários 

visando a cessão a outro ente federado. 

 

Como é notório, a Constituição Federal estabelece, como regra geral, a 

obrigatoriedade de realização de concurso para seleção de pessoal em âmbito 

público, ao teor da norma inserta no inciso II, do art. 37, ipsis literis: 

                                                 
8 . (TCE/SC. Processo CON-01/00120016, da Câmara Municipal de Otacílio Costa. Rel. Conselheiro Antero Nercolini, j. 
16/07/2001) 
9 Art. 116.  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 
congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração. 
§ 1o  A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia 
aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações: I - identificação do objeto a ser executado; II - metas a serem atingidas; III - etapas ou fases de 
execução; IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; V - cronograma de desembolso; VI - previsão de início e fim da 
execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas; VII - se o ajuste compreender obra ou serviço 
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II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 

em lei de livre nomeação e exoneração; 

Por outro lado, ao tratar da contratação temporária, no inciso IX do mesmo 

artigo, a Constituição Federal atribuiu-lhe natureza excepcional, voltada para 

atender necessidades temporárias de excepcional interesse público e evitar o 

comprometimento da prestação contínua e eficiente dos serviços públicos. 

Neste sentido, leciona Bandeira de Mello: 

A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o 

caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de 

excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante 

contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas 

provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação 

imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do 

dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria 

atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, 

eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do 

concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda 

que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, necessidade 

temporária), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem 

insurgido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO. Celso Antônio Bandeira de. 

Curso de Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 263). 

 

A contratação temporária somente é legítima quando atende aos seus 

pressupostos constitucionais, quais sejam: (i) existir previsão legal dos casos; 

(ii) a contratação for feita por tempo determinado; (iii) tiver como função atender 

à necessidade temporária, e (iv) quando a necessidade temporária for de 

excepcional interesse público. É esse o entendimento consolidado no âmbito 

do Supremo Tribunal Federal10. 

Como adverte Lucas Rocha Furtado, a contratação de servidores temporários 

constitui – ou deveria constituir – hipótese de utilização bastante restrita no 

                                                                                                                                                         
de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente 
assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. 
10 1) A contratação temporária prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição da República não pode servir à burla da regra 
constitucional que obriga a realização de concurso público para o provimento de cargo efetivo e de emprego público. 2) O 
concurso público, posto revelar critério democrático para a escolha dos melhores a desempenharem atribuições para o Estado, 
na visão anglo-saxônica do merit system, já integrava a Constituição Imperial de 1824 e deve ser persistentemente prestigiado. 
3) Deveras, há circunstâncias que compelem a Administração Pública a adotar medidas de caráter emergencial para atender a 
necessidades urgentes e temporárias e que desobrigam, por permissivo constitucional, o administrador público de realizar um 
concurso público para a contratação temporária. 4) A contratação temporária, consoante entendimento desta Corte, 
unicamente poderá ter lugar quando: 1) existir previsão legal dos casos; 2) a contratação for feita por tempo determinado; 3) 
tiver como função atender a necessidade temporária, e 4) quando a necessidade temporária for de excepcional interesse 
público (...). 6) É inconstitucional a lei que, de forma vaga, admite a contratação temporária para as atividades de educação 
pública, saúde pública, sistema penitenciário e assistência à infância e à adolescência, sem que haja demonstração da 
necessidade temporária subjacente. 7) A realização de contratação temporária pela Administração Pública nem sempre é 
ofensiva à salutar exigência constitucional do concurso público, máxime porque ela poderá ocorrer em hipóteses em que não 
há qualquer vacância de cargo efetivo e com o escopo, verbi gratia, de atendimento de necessidades temporárias até que o 
ocupante do cargo efetivo a ele retorne. Contudo, a contratação destinada a suprir uma necessidade temporária que exsurge 
da vacância do cargo efetivo há de durar apenas o tempo necessário para a realização do próximo concurso público, 
ressoando como razoável o prazo de 12 meses. (STF - ADI: 3649 RJ, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 
28/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-
2014). 
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serviço público. Em outras palavras: ... a legitimidade para contratação 

temporária prevista na Constituição pressupõe que a necessidade da 

contratação seja temporária, e não apenas que o contrato firmado com o 

servidor tenha prazo limitado. 

Também sobre o tema, Agapito Machado Júnior defende que: 

(...) A necessidade temporária induz à noção de que a situação que demanda do Estado, a 

contratação de pessoas a suprirem uma carência de serviço ou atividade deverá ser momentânea, 

ou seja, deve evidenciar uma estimativa de ter fim, não podendo, portanto, afigurar-se como 

perpétua ou sem qualquer parâmetro (JÚNIOR, Agapito Machado. Concursos Públicos. Ed. Atlas. 

São Paulo. 2008. pág. 101). 

Ora, como exposto no tópico anterior, é admissível que a cessão seja utilizada 

como instrumento de colaboração entre entes públicos em situação em que 

algum deles conte com servidor qualificado para a realização de tarefas 

especializadas e faça a cessão a outro, no intuito de transmitir-lhe experiência 

na prática daquelas ações ou objetivando o atingimento de objetivos comuns. 

Na hipótese aventada na consulta, entretanto, a fiscalização de produtos de 

origem animal destinados à exportação compete à União, não havendo, à 

priori, objetivo do município a ser atingido. Neste sentido, se o município 

sequer conta com servidores suficientes e aptos para altruisticamente 

disponibilizar à União, necessitando, assim, admitir servidores temporários, as 

suas expensas, para exercer funções próprias de servidores federais, fica 

patente que o convênio está sendo utilizado como forma de burlar a regra do 

art. 37, II, da CF/88. 

Nos moldes desenhados no acordo de cooperação juntado às fls. 35/37, a 

participação do município mostra-se eminentemente financeira, mediante a 

assunção de despesa que seriam da União. Conforme lição de Oliveira11, 

abaixo transcrita, a cessão sem ônus para o cessionário somente se releva 

coerente na hipótese de ser do cedente o maior interesse na realização da 

cessão, circunstância que não se verifica no caso, já que se trata do exercício 

de competência fiscalizatória da própria União:  

A cessão com ônus para o cedente evidencia a presença de interesse predominante deste em 

relação ao interesse do cessionário. Entretanto, a predominância do interesse de um dos 

envolvidos na colaboração não significa seja este exclusivo de apenas um deles, o que tornaria 

impossível a realização do convênio – figura que pressupõe a colaboração mútua para o 

atingimento de objetivo comum -, mas que o interesse predomina em razão da maior quantidade de 

benefícios que irá auferir. 

 

Não se mostra plausível que o Município, que possui receita orçamentária 

quase insignificante em comparação à União, venha a assumir despesas desta 

última. Até mesmo porque a fiscalização, consistindo em exercício do poder de 
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polícia (art. 78 do CTN), é remunerada mediante taxa cobrada do contribuinte a 

ela submetido. Ou seja, a União arrecadaria o tributo concernente à atividade 

fiscalizatória e o Município arcaria com as despesas correspondentes. 

Se há necessidade temporária de excepcional interesse público a justificar a 

admissão de temporários, esta se verificaria apenas em favor da União, a 

quem legalmente compete a inspeção de produção de origem animal voltada à 

exportação. Com efeito a Lei 8.745/93, que regulamenta os casos de 

contratação temporária no âmbito federal, estabelece que: 

 “Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da 

Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação 

de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. 

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) VI - atividades: 

f) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da 

Agricultura e do Abastecimento, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao 

comércio internacional de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à 

saúde animal, vegetal ou humana; (...) 

 

Conforme deixou expresso o STJ, por ocasião da análise do MS 13575/DF, “os 

acordos de cooperação técnica celebrados entre o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento e diversos Municípios têm por nítido escopo fazer 

com que servidores municipais desempenhem, sob o comando da União, as 

atividades tipicamente desenvolvidas pelos fiscais agropecuários federais. 

Nesse caso, embora a União não contrate diretamente terceiros, em caráter 

precário, para desempenhar as funções do cargo em questão, ela o faz de 

maneira indireta, ao passar a se utilizar da mão-de-obra de servidores 

municipais disponibilizados pelas prefeituras, os quais passam a exercer 

funções próprias da Administração Federal”. 

Dessa forma, opina-se pela ilegalidade de admissão de servidores temporários 

com a específica finalidade de cedê-los a outro ente federado. 

Por fim, ainda que, hipoteticamente, fosse tida por legítima a admissão de 

temporários, com o objetivo de cedê-los à União, em se tratando da assunção 

de responsabilidades pela municipalidade, haveriam de ser observadas as 

disposições do art. 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece 

que os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência 

de outros entes da Federação se houver: I - autorização na lei de diretrizes 

orçamentárias e na lei orçamentária anual; II - convênio, acordo, ajuste ou 

congênere, conforme sua legislação. 

 

                                                                                                                                                         
11 Op. Cit 
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III. CONCLUSÃO 

Diante das considerações de fato e de direito retro expendidas, esta Unidade 

Técnica manifesta seu entendimento do sentido de que: 

I. preliminarmente, seja parcialmente admitida a presente consulta, ante o 

preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 31 

da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno, somente no que pertine à análise 

da possibilidade ou não de cessão de servidores temporários, mediante 

convênio, para atividades de fiscalização, sem que as conclusões aqui 

manifestadas configurem prejulgamento da regularidade ou não de eventuais 

admissões e/ou a cessão de servidores temporários no âmbito do Município de 

Mineiros.  

II. no mérito, opina-se pela impossibilidade de o município admitir servidores 

temporários com a finalidade específica de cedê-los a outro ente federado, isto 

é: para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público de 

outro ente, mediante convênio, tendo em vista a ausência dos pressupostos 

expressos no art. 37, IX, da Constituição Federal e por caracterizar burla à 

regra do art. 37, II, da Constituição Federal. 

 (...)” 

 

1.2 DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n. 2043/2019 (fls. 

32/36), corroborou os termos da manifestação da Especializada, acrescentando o 

que se segue: 

 “(...)  

a) Da admissibilidade da Consulta 

 

O Ministério Público de Contas consente com a Unidade Técnica quanto à 
admissibilidade da Consulta, pois estão preenchidos os requisitos estipulados 
pelo art. 31, §1º, da Lei Orgânica do TCM/GO, assim como pelos arts. 199 e 
seguintes do Regimento Interno, quais sejam: a) indicação precisa de seu objeto; 
b) juntada de parecer jurídico que enfrentou os questionamentos, fls.35/37. Além 
disso, a Consulta foi encaminhada pelo Prefeito Municipal, autoridade 
competente, ao teor do citado artigo legal. 

 

b) Da impossibilidade de contratação por tempo determinado com a 
finalidade de ceder os agentes públicos a outro ente. 
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Em reforço ao arcabouço legal colacionado pela Especializada, oportuno 
transcrever o seguinte texto do Decreto nº 5.741/06, que organiza o Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária: 

 

Art. 55. As atividades de vigilância sanitária agropecuária de animais, vegetais, insumos, inclusive 
alimentos para animais, produtos de origem animal e vegetal, e embalagens e suportes de madeira 
importados, em trânsito aduaneiro e exportados pelo Brasil, são de responsabilidade privativa do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

§ 1º. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento coordenará e executará as atividades do 
sistema de vigilância agropecuária internacional 

§3°. Os Fiscais Federais Agropecuários são as autoridades competentes para atuar na área da 
fiscalização da sanidade agropecuária das importações, exportações e trânsito aduaneiro de 
animais. – grifou-se 

 

Já o Decreto nº 8.205/2014, editado pela Presidência da República, dispõe que: 

 

Art. 4º – Ao cargo efetivo de Agente de Atividades Agropecuárias do quadro de pessoal do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de natureza especializada, com formação técnica 
de nível médio, cabe a execução de tarefas técnico operacionais de orientação, controle, estudos e 
execução de trabalhos relativos à fiscalização agropecuária, respeitados os limites da formação 
profissional exigida para o cargo e as atribuições privativas de outros cargos, relacionadas com: 

(...) 

II- a saúde dos rebanhos animais; 

III- a idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária; e 

IV- a identidade e a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais. 

Art. 6º - Ao cargo efetivo de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem 
Animal do quadro de pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 
natureza especializada, com formação técnica de nível médio, cabe a execução de atividades técnico-
operacionais de fiscalização federal agropecuária, relacionadas com a identidade e a segurança 
higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos de origem animal destinados ao consumo, respeitados os 
limites de formação profissional exigidos para o cargo e as atribuições privativas de outros cargos. 

Art. 7º - São atribuições do cargo de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem 
Animal: 

I- executar atividades técnico-operacionais nas áreas de: 

a) fiscalização e inspeção sanitária e industrial, classificação e controle os produtos e subprodutos de 
origem animal, insumos e serviços pecuários; e 

b) fiscalização, inspeção e controle do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal, nos portos, 
aeroportos, postos de fronteiras e demais locais alfandegados; 

II- fiscalizar estabelecimentos de carnes e derivados, de leite e derivados, de pescados e derivados, 
ovos e derivados, mel e cera de abelha, seus produtos e subprodutos; 

III- atuar na inspeção ante mortem e post mortem dos animais de abate; 

IV- emitir documentos necessários para o trânsito no território nacional de produtos agropecuários; 

V- participar de supervisões e auditorias técnico-fiscais, observadas as atribuições relacionadas ao 
cargo, nos estabelecimentos que beneficiam, produzam, industrializam, armazenam ou comercializam 
produtos de origem animal; 

(...) 

VII- proceder à verificação, inspeção e controle de trânsito de produtos de origem animal, seus 
subprodutos e insumos agropecuários; 

VIII- apreender, preventivamente, os produtos de origem animal, seus subprodutos e insumos 
agropecuários, quando em desacordo com a legislação, lavrar o termo de apreensão e comunicar o 
ocorrido à autoridade responsável pela lavratura do auto de infração e pela continuidade do 
procedimento administrativo. 

IX – verificar a aplicação de medidas de interdição, apreensão, sequestro, destruição de animais, de 
seus produtos e subprodutos, e dos materiais de acondicionamento e embalagem; 
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XI – verificar os programas de autocontrole nos estabelecimentos que beneficiam, produzam, 
industrializam ou armazenam produtos de origem animal; 

XIII – coordenar e orientar equipes auxiliares. 

Art. 10 – Ao cargo efetivo de Auxiliar Operacional em Agropecuária do quadro de pessoal do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com formação de nível fundamental ou 
equivalente, cabe a execução de atividades operacionais, envolvendo tarefas auxiliares em trabalhos 
agropecuários simples, respeitadas as atribuições privativas de outros cargos relacionadas com: 

(...) 

II – a saúde dos rebanhos animais; 

III – a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária; 

IV – a identidade e a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais. 

Art. 11 – É atribuição do cargo de Auxiliar Operacional em Agropecuária desempenhar atividades 
operacionais auxiliares nas áreas de: 

I - inspeção, fiscalização e controle dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, insumos e 
serviços agropecuários e agroindustriais; 

II – inspeção, classificação e controle dos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, nos 
portos, aeroportos, postos de fronteiras e demais locais alfandegados; 

III- vigilância agropecuária das importações, exportações e trânsito aduaneiro de animais, vegetais, 
insumos, inclusive alimentos para animais e produtos de origem animal e vegetal, insumos em portos, 
aeroportos, postos de fronteira e aduanas especiais; 

IV- inspeção de animais e vegetais, produtos e derivados de origem animal e vegetal, partes de 
vegetais, materiais genéricos vegetais e animais, e inspeção de forragens, boxes, caixas, materiais de 
acondicionamento e embalagens, produtos para alimentação animal, produtos veterinários e 
agrotóxicos, seus componentes e afins. 

 

Como se observa, o auxílio à atividade fiscalizatória do abate de carne bovina 
destinada à exportação configura atividade de caráter permanente, tanto que 
consta dentre as atribuições dos cargos efetivos de Agente de Inspeção Sanitária 
e Industrial de Produtos de Origem Animal e de Auxiliar Operacional em 
Agropecuária, ambos integrantes da estrutura do quadro de pessoal do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Outrossim, o Ministério Público de Contas não desconhece que julgados 
proferidos pelo Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade da 
contratação temporária inclusive para o desempenho de atividades de caráter 
permanente, desde que o ente público demonstre as circunstâncias fáticas 
ensejadoras da necessidade da contratação de modo transitório, o que não se 
observa no questionamento apresentado pelo consulente. Ao contrário, a razão 
fática que justificaria a cessão dos servidores municipais ao MAPA seria a 
insuficiência de pessoal no quadro atual do Ministério da Agricultura, conforme se 
infere do documento de f. 05. 

Dessa forma, no entendimento do Parquet de Contas, assiste razão à Unidade 
Técnica quanto à manifestação no sentido de que a contratação por tempo 
determinado, nos termos pretendidos pelo consulente, não encontra amparo no 
art. 37, IX, da Constituição Federal, ante a evidente burla à regra constitucional do 
concurso público, disciplinada pelo art. 37, II, segundo o qual “A investidura em 
cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.” 

Nessa mesma diretriz, segue julgado proferido pelo Tribunal de Contas da União, 
com a seguinte ementa: 

 

REPRESENTAÇÃO. ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. QUADRO DE PESSOAL. CESSÃO E 
REQUISIÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. ÔNUS PARA O ÓRGÃO CEDENTE. PROCEDÊNCIA. 
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Os institutos da cessão e requisição, por terem caráter nitidamente temporário e de exceção, devem ser 
utilizados tão somente pelo tempo necessário ao atendimento do interesse público específico e pontual 
que motivou a requisição, não podendo servir como forma de preenchimento permanente dos 
quadros funcionais dos órgãos cessionários/requisitantes, cujos cargos devem ser providos 
por meio de concurso público. (TCU. Acórdão nº 1571/2008. Relator Marcos Vinícios Vilaça, j. 
06/08/2008). – grifou-se 

 

Em consonância com o entendimento ora sustentado, apresenta-se oportuno o 
seguinte trecho de artigo publicado na Revista Jurídica do Ministério Público do 
Estado do Paraná, in litteris: 

 

3.4. Aplicação a cargos ou empregos públicos de provimento efetivo 

A cessão deve envolver apenas agentes ocupantes de cargos ou empregos de provimento efetivo junto 
à origem - vale dizer, que ingressaram nos quadros da Administração Pública por meio de concurso 
público -, não sendo extensível aos ocupantes de cargos comissionados ou funções públicas de cunho 
temporário. 

Com efeito, há manifesta incompatibilidade entre a natureza e as atribuições dos cargos ou 
empregos públicos de provimento efetivo em relação aos cargos comissionados e as funções 
públicas meramente temporárias. Logo, a cedência destes últimos implicaria a potencial 
caracterização de desvios funcionais no exercício das atividades laborais e também violação à 
regra do concurso público como forma de acesso ao quadro de pessoal da Administração 
Pública12. – grifou-se 

 

Tal posicionamento também é adotado pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina, que expediu alerta sobre a contratação por tempo determinado no 
serviço público, in verbis: 

 

Nesse contexto, a unidade jurisdicionada deve observar com rigor as normas relativas ao instituto da 
contratação por prazo determinado, considerando a sua excepcionalidade e os princípios que regem a 
Administração Pública e o instituto do concurso público, e desde que atendidas às seguintes condições: 

a) os casos excepcionais de interesse público devem estar previstos em lei; 

b) o prazo de contratação seja predeterminado; 

c) a necessidade seja temporária; 

d) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços 
ordinários permanentes do Estado, com exceção dos casos em que houver necessidade temporária de 
excepcional interesse público, devidamente comprovada; 

e) seja precedida de recrutamento do pessoal mediante prévio processo seletivo público com critérios 
objetivos de seleção, podendo ser simplificado, devidamente normatizado no âmbito da Administração 
e em conformidade com as disposições da lei local; 

f) observar que é de competência do respectivo Ente a edição de lei para regulamentar a norma 
constitucional, a qual deve dispor, entre outros, sobre as hipóteses e condições em que poderão ser 
realizadas admissões temporárias de pessoal para atender a necessidade de excepcional interesse 
público, o prazo máximo de contratação, a viabilidade de prorrogação ou não do contrato e sua 
limitação, bem como sobre a possibilidade de nova contratação da mesma pessoa, carga horária, 
remuneração, regime a que se submete a contratação, a obrigatoriedade de vinculação ao Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS), em face do art. 40, §13, da Constituição Federal (redação da EC 
nº 20/98), direitos e deveres dos contratados, a forma e condições de admissão, critérios de seleção, a 
definição das funções que poderão ser objeto de contratação temporária, o número limite de admissões 
temporárias; bem como os procedimentos administrativos para a efetivação das contratações; 

g) observar que por se encontrar na seara da discricionariedade administrativa, o licenciamento para 
tratar de interesse particular de servidor público não constitui motivo razoável para a contratação por 
tempo determinado para sua substituição, posto que a liberação do servidor não se coaduna com a 
necessidade do serviço. À administração cabe requisitar o servidor, fazendo cessar os efeitos do ato 
administrativo concessivo caso verifique a premência do exercício das suas atribuições; 

                                                 
12 BUSATTO, Leonardo Dumke. Critérios norteadores para a cessão de agentes pela Administração Pública. In: Revista 
Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná. Ano 4, nº 07, dezembro de 2017, Curitiba, Paraná. 
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h) observar a prevalência da regra do concurso público, destacando-se que as regras que restringem o 
cumprimento do instituto do concurso público estão previstas na Constituição Federal e devem ser 
interpretadas restritivamente tendo em vista que a imposição constitucional da obrigatoriedade do 
concurso público é categórica e definitiva e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios 
constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. E nesse sentido há 
que se instituir a cultura da gestão estratégica, ou seja, a administração pública deve planejar suas 
atividades, suprindo suas necessidades mediante remanejamento de pessoal do quadro efetivo, sendo 
vedado o desvio de função; 

i) observar que é vedada a cessão de servidores que tenham sido contratados em caráter 
temporário, considerando que a contratação por tempo determinado tem como objetivo suprir a 
necessidade temporária de excepcional interesse público do órgão contratante.13 – grifou-se 

 

Sabe-se que o art. 241, da Constituição Federal, prevê a possibilidade de que os 
entes federados pactuem entre si convênios de cooperação. De outro ângulo, 
cabe ponderar que o Federalismo de Cooperação deve ser implementado com a 
observância da unidade do texto da Carta Maior. Na Consulta sob apreço, a 
contratação por prazo determinado de agentes públicos municipais para 
desempenhar atribuições expressamente previstas para cargos de provimento 
efetivo no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
configuraria burla ao concurso público, razão pela qual não deve ser chancelada 
pelo TCM/GO. 

Ademais, cumpre advertir que a cessão de servidores, nos termos do citado 
acordo de cooperação, implicaria em nítido desequilíbrio entre os entes federados 
envolvidos, haja vista que a União, que detém maior estrutura financeira, estaria 
transferindo atividades de sua competência para serem custeadas pelo Município. 

Ao tratar sobre as exigências estipuladas pelo art. 62, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, no que concerne à contribuição dos Municípios para o custeio de despesas 
de outros entes, a doutrina não negligencia o desequilíbrio entre os entes 
federados, conforme se observa do seguinte fragmento: 

 

A dinâmica da despesa pública brasileira é excessivamente burocrática. Além disso, em diversas 
situações, despesas de competência do Estado e da União acabam sendo assumidas pelos 
Municípios, pois, acaso haja falha na prestação de serviços de competência comum, na sua maioria, a 
consequência imediata da falha da prestação ocorrerá para os munícipes, sendo pouco percebida 
pelos Estados e União, dada a “distância” desses entes federativos com o dia a dia da população. 

Assim é que não raras vezes despesas de competência dos Estados e da União são realizadas por 
Municípios, malgrado a crise financeira instalada nos entes federativos de menor tamanho. Desde o 
abastecimento de veículos, reforma de postos policiais, hospedagem de representantes do Estado, 
cessão de servidores e prédios públicos, dentre outros, nota-se que os Municípios, em muitas 
hipóteses, são compelidos ao auxílio, pena de elevados prejuízos na prestação dos serviços 
públicos14. 

 

O TCM/GO tem se mostrado atento a essa realidade, vez que a sua 
jurisprudência se revela contrária ao custeio, pelos municípios, de despesas de 
outros entes da federação, a exemplo do Acórdão nº 05993/2014, que julgou pela 
inaplicabilidade da cláusula de convênio que estipulou o pagamento, pelo 
município, de horas extras a policial militar ou civil, bem como do Acórdão nº 
06179/2017, o qual julgou pela procedência de Representação, cujo teor apontou 
a existência de irregularidades em convênios que oneravam a edilidade com o 
custeio da locação de imóveis destinados à residência de delegado de polícia e 
de comandante do tiro de guerra. 

 

                                                 
13 Disponível em: http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/Artigo%20-
%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20por%20prazo%20determinado%20-%20alerta.pdf. Acesso em 15/04/2019. 
14 LEITE, Harrison. Manual de Direito Financeiro. Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 516. 

http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/Artigo%20-%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20por%20prazo%20determinado%20-%20alerta.pdf
http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/Artigo%20-%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20por%20prazo%20determinado%20-%20alerta.pdf
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Ante o exposto, opina este órgão ministerial que o Pleno do TCM/GO responda ao 
Consulente que: 

 

- o Município não pode admitir servidores temporários com a finalidade 
específica de cedê-los a outro ente federado, mediante convênio, tendo em 
vista a ausência dos pressupostos expressos no art. 37, IX, do texto 
constitucional, bem como por caracterizar burla à regra do concurso 
público, ao teor do art. 37, II, da Constituição Federal. 

(RC) (...)”. 

 

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

2.1         DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Preliminarmente, verifica-se que o consulente atende aos seguintes 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal: 

possui legitimidade ativa contida no previstos no inciso I do art. 199 do Regimento 

Interno (Prefeito do Município de Mineiros); contém a indicação precisa do seu 

objeto; foi instruída com parecer técnico do órgão de assistência jurídica da 

autoridade consulente; e o objeto consultado esta compreendido no rol de 

competência. 

Ainda há que se destacar que as resoluções já emitidas por este 

Tribunal de Contas não respondem, de forma completa, aos questionamentos 

suscitados pelo consulente. 

Importante ressaltar, entretanto, que a atribuição consultiva deste 

Tribunal se limita à interpretação de dispositivos legais e regulamentares 

concernentes à matéria de sua competência, de forma que, por meio do 

procedimento descrito no Título VII do Regimento Interno, não se procede, na 

presente consulta, ao exame das particularidades do caso concreto. Bem por isso, o 

§ 3º do art. 99 estabelece que: “A resposta à consulta a que se refere este artigo tem 

caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso 

concreto”. 
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Dessa forma, ainda que seja viável a análise em abstrato das teses 

jurídicas correlatas, não se revela possível a análise de particularidades de caso 

concreto, posto que o conhecimento da presente consulta se adstringirá à análise da 

possibilidade ou não de cessão de servidores temporários, mediante convênio, para 

atividades de apoio à fiscalização, sem que as conclusões aqui manifestadas 

configurem prejulgamento da regularidade ou não de eventuais admissões e/ou a 

cessão de servidores temporários no âmbito do município de Mineiros.  

Diante do exposto, e corroborando com as manifestações da Secretaria 

de Controle Externo e do Ministério Público de Contas, esta relatoria manifesta-se 

pelo conhecimento da presente consulta, passando à análise meritória do feito. 

 

2.2         DO MÉRITO 

A consulta em análise versa sobre a possibilidade de o Município de 

Mineiros admitir servidores temporários para, mediante convênio, cedê-los à União, 

no intuito de apoiar a Superintendência15 Federal de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento de Goiás nas atividades de fiscalização agropecuária de empresa 

exportadora localizada no Município. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) solicitou 

a disponibilização de 36 auxiliares de inspeção e 2 agentes de fiscalização (fl. 05) à 

Prefeitura de Mineiros para atuarem na área de inspeção sanitária no 

estabelecimento de empresa sediada na cidade de Mineiros. 

A empresa localizada no Município alega que conta com cerca de 

1.500 colaboradores e que para habilitar-se a exportar aos Estados Unidos (EUA) é 

necessário que todos os integrantes do Serviço de Inspeção Federal (SIF) devam 

possuir vínculo empregatício governamental. 

A empresa pontua que esta habilitação é fundamental para que a 

Unidade Frigorífica de Mineiros mantenha condições de competitividade no ramo 

frigorífico, pois a falta dela impediria que conseguisse competir na aquisição de 

gado, o que poderia impactar na continuidade de suas atividades. 

                                                 
15 Vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA).  
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O município manifestou que há interesse público local em apoiar a 

atividade fim do Órgão Federal. Afirma que a conquista de mercado pela 

empresa poderá gerar empregos, alavancar a economia e gerar receitas para a 

cidade, possibilitando melhoria na qualidade de vida da população. 

  

2.2.1 DA IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DE SERVIDORES 

PÚBLICOS   TEMPORÁRIOS VISANDO A CESSÃO A OUTRO ENTE 

FEDERADO 

Em análise aos autos, esta relatoria verificou que a manifestação 

da Secretaria de Atos de Pessoal, emitida no Certificado n. 918/2019, e do 

Ministério Público de Contas, explanada no Parecer n. 2043/2019, convergem e 

baseiam-se nos mesmos fundamentos legais, logo, se tornando desnecessário 

reexibir os mesmos argumentos. 

Destaca-se que o município não pode admitir servidores temporários 

com a finalidade específica de cedê-los a outro ente federado, mediante convênio, 

tendo em vista a ausência dos pressupostos expressos no art. 37, IX, do texto 

constitucional, bem como por caracterizar burla a regra do concurso público, ao teor do 

art. 37, II, da Constituição Federal. 

Isso porque é vedada a cessão de servidores que tenham sido 

contratados em caráter temporário, considerando que a contratação por tempo 

determinado tem como objetivo suprir a necessidade temporária de excepcional 

interesse público do órgão contratante.16 

A cessão consiste no “afastamento temporário de servidor público, 

titular de cargo efetivo ou emprego público, que lhe possibilita exercer atividades em 

outro órgão ou entidade, da mesma esfera de governo ou de esfera distinta, para 

ocupar cargo em comissão, função de confiança ou ainda para atender às situações 

estabelecidas em lei, com o propósito de cooperação entre as Administrações” 

(PAZ, Caroline Lima; PICININ, Cláudia Carvalho. Cessão de servidor público: uma 

                                                 
16 Disponível em: http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/Artigo%20-
%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20por%20prazo%20determinado%20-%20alerta.pdf. Acesso em 06/05/2019. 

http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/Artigo%20-%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20por%20prazo%20determinado%20-%20alerta.pdf
http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/Artigo%20-%20Contrata%C3%A7%C3%A3o%20por%20prazo%20determinado%20-%20alerta.pdf
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análise com enfoque nas decisões proferidas pelo TCE/MG e pelo TJMG. Revista 

TCE/MG, jan-mar 2014). 

À vista disso, observados os fundamentos que se relacionam à cessão 

de agentes do quadro de pessoal da Administração Pública em suas diferentes 

esferas, conclui-se que esta deve atender às seguintes diretrizes para que tenha 

conformação com a Constituição Federal e demais regras do ordenamento jurídico 

em vigor: estar prevista e autorizada em lei; revestir-se de interesse público para a 

sua materialização, o qual deverá ser previamente motivado; ter caráter temporário, 

de modo a ocorrer por prazo fixo e pré-definido, atendido o princípio da 

razoabilidade; envolver apenas servidores ocupantes de cargo ou emprego público 

de provimento efetivo junto à origem; e estar formalizada mediante convênio ou 

instrumento jurídico equivalente. 

A não observância desses requisitos ou pressupostos enseja a 

possibilidade de anulação da cessão do servidor público, em razão de vício que lhe 

inquina de nulidade, conforme disposição constante do artigo 166, combinado com o 

artigo 185, ambos do Código Civil, e artigo 2º da Lei de Ação Popular. 

Sendo assim, em consonância com jurisprudência predominante dos 

Tribunais de Contas e doutrina relativa ao tema, esta relatoria acompanha a 

Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas no sentido de considerar 

que não é possível o município admitir servidores temporários com a 

finalidade específica de cedê-los a outro ente federado. 

 

2.2.2 DA POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO COM A FINALIDADE DE AUXILIAR AS 

ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DE 

FISCAIS FEDERAIS 

 Apesar de entender que não é possível a cessão, o município pode 

realizar contratação por tempo determinado para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, com o intuito de auxiliar e apoiar as 

atividades de fiscalização a serem exercidas por fiscais federais, mediante 
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Convênio de Cooperação entre os entes federados, desde que obedecidos os 

critérios estabelecidos no ordenamento constitucional e legal em vigor. 

 Antes de passar à fundamentação e com a finalidade de minimizar os 

questionamentos quanto a tese de que a presente resposta foi além do pedido (ultra 

petita17), pontua-se que a Jurisdição de Contas é peculiar cabendo aferir a 

economicidade, legitimidade, eficiência, eficácia e efetividade da Política Pública 

Municipal conjugando, também, absoluto respeito ao princípio da separação dos 

poderes e ao da inafastabilidade do controle judicial. 

Diante disso, a relatoria possui a inteligência que os pontos a 

seguir explanados devem constar como informação, no sentido de orientar os 

jurisdicionados quanto à matéria. Assim sendo, passo a expor os fatos que 

justificam a possibilidade da contratação: 

 

2.2.2.1 DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

No âmbito da União, a Lei n° 8.745/93 dispõe sobre a contratação por 

tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. 

Os municípios podem se basear no artigo 37, IX, para contratar 

servidores temporários, desde que estabeleçam suas próprias leis, orientados pela 

lei federal, fazendo constar em que situações se torna possível esse tipo de 

contratação e em qual tipo de regime jurídico estará inserida. 

Dessa forma, a contratação temporária somente é legítima quando 

atende aos seus pressupostos constitucionais, quais sejam: (i) existir previsão legal 

dos casos; (ii) a contratação for feita por tempo determinado; (iii) tiver como função 

atender à necessidade temporária, e (iv) quando a necessidade temporária for de 

excepcional interesse público. É esse o entendimento consolidado no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal18. 

                                                 
17 Julgamento que concede além do que foi pedido, mais do que foi solicitado pelo autor da ação.       
18 1) A contratação temporária prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição da República não pode servir à burla da regra 
constitucional que obriga a realização de concurso público para o provimento de cargo efetivo e de emprego público. 2) O 
concurso público, posto revelar critério democrático para a escolha dos melhores a desempenharem atribuições para o Estado, 
na visão anglo-saxônica do merit system, já integrava a Constituição Imperial de 1824 e deve ser persistentemente prestigiado. 
3) Deveras, há circunstâncias que compelem a Administração Pública a adotar medidas de caráter emergencial para atender a 
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As atividades de apoio à fiscalização, inspeção e controle, 

previstas em Convênio de Cooperação entre a União e o Município, visam tão 

somente prestar auxílio temporário e de excepcional interesse público para 

que tais funções exclusivas do Estado possam ser desempenhadas a contento 

pela autoridade competente (fiscal federal de carreira). Tais atividades são 

auxiliares e complementares e não atingem o núcleo intangível do poder de 

polícia administrativo da fiscalização federal. 

Dessa forma, constata-se que não há impeditivo para a realização de 

contratações temporárias objetivando atender as atividades de apoio à fiscalização e 

inspeção típicas do Estado, desde que sejam cumpridos demais pressupostos do 

art. 37, IX da CF. 

Isto posto, observa-se que no caso específico da consulta trazida aos 

autos, a contratação temporária pretende viabilizar o suporte e apoio para que o 

Serviço de Inspeção Federal possa realizar suas atividades precípuas de 

fiscalização agropecuária, sendo que os serviços de fiscalização e inspeção 

sanitária e industrial dos produtos de origem animal continuarão sob a 

responsabilidade da União, por intermédio dos fiscais federais agropecuários, que 

são as autoridades competentes para atuar na área de fiscalização da sanidade 

agropecuária das importações e exportações, atendendo os dispositivos da Lei n° 

7.889/1989 e do Decreto n° 5.741/2006. 

Destaca-se que o poder de polícia continuará a ser exercido pela 

União, dado que as atividades de controle e a fiscalização permanecerão sob a sua 

responsabilidade.  

                                                                                                                                                         
necessidades urgentes e temporárias e que desobrigam, por permissivo constitucional, o administrador público de realizar um 
concurso público para a contratação temporária. 4) A contratação temporária, consoante entendimento desta Corte, 
unicamente poderá ter lugar quando: 1) existir previsão legal dos casos; 2) a contratação for feita por tempo determinado; 3) 
tiver como função atender a necessidade temporária, e 4) quando a necessidade temporária for de excepcional interesse 
público (...). 6) É inconstitucional a lei que, de forma vaga, admite a contratação temporária para as atividades de educação 
pública, saúde pública, sistema penitenciário e assistência à infância e à adolescência, sem que haja demonstração da 
necessidade temporária subjacente. 7) A realização de contratação temporária pela Administração Pública nem sempre é 
ofensiva à salutar exigência constitucional do concurso público, máxime porque ela poderá ocorrer em hipóteses em que não 
há qualquer vacância de cargo efetivo e com o escopo, verbi gratia, de atendimento de necessidades temporárias até que o 
ocupante do cargo efetivo a ele retorne. Contudo, a contratação destinada a suprir uma necessidade temporária que exsurge 
da vacância do cargo efetivo há de durar apenas o tempo necessário para a realização do próximo concurso público, 
ressoando como razoável o prazo de 12 meses. (STF - ADI: 3649 RJ, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 
28/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-
2014). 
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Nessa linha, há possibilidade da contratação temporária pelo município 

com a finalidade de auxiliar as atividades de fiscalização agropecuária que serão 

desempenhadas pelos fiscais federais, em razão de tratar-se de medida que melhor 

atende o excepcional interesse público em questão, com amparo nos princípios 

norteadores da Administração Pública e pressupostos constitucionais. 

 

2.2.2.2         DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 

Inicialmente, insta destacar que não há, no presente caso, violação ao 

sistema de repartição de competências previsto na Constituição Federal. O auxílio 

que poderá ser prestado por agentes municipais aos fiscais federais não possui o 

condão de deslocar a competência federal, mas tão somente contribuir para a 

efetiva realização da atividade que caberia à União, em uma concretização do 

modelo de federalismo cooperativo.  

Tendo em vista os vários princípios constitucionais em colisão no 

presente caso, o sentido que melhor revela o espírito constitucional pode ser 

buscado através do método de interpretação da concordância prática ou 

harmonização19. Por meio do mencionado método, busca-se a solução que 

prestigie todos os princípios constitucionais aparentemente colidentes, 

interpretando-os como uma unidade que visa atingir os fundamentos (art. 1º da 

CF/88) e os objetivos (art. 3º da CF/88) previstos na Constituição.  

No presente caso, almeja-se atingir uma concordância prática 

entre a rigorosa repartição de competências prevista na Constituição Federal 

com o fundamento do valor social do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, IV, da 

CF/88), os objetivos fundamentais da República de garantir o desenvolvimento 

nacional (art. 3º, II, da CF/88) e de erradicar a pobreza, a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, da CF/88).  

Não se discorda que é da União a competência para a fiscalização dos 

estabelecimentos que destinam produção de origem animal ao comércio 

internacional, como destacou a Unidade Técnica Especializada, por meio do 

                                                 
19 Doutrina de José Joaquim Gomes Canotilho.    
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Certificado nº 918/2019. Tal competência encontra-se prevista no art. 4º da Lei nº 

1.283/1950, com as alterações trazidas pela Lei nº 7.889/1989.  

Entretanto, o art. 23, VIII, da Constituição Federal dispõe ser 

competência comum de todos os entes federados fomentar a produção 

agropecuária. Não obstante a competência privativa da União para legislar sobre 

comércio exterior, do art. 22, Inciso VIII da CF/88, a presente consulta engloba outro 

tipo de competência, qual seja: a administrativa comum de fomentar a produção 

agropecuária e o federalismo cooperativo trazido pelo parágrafo único do art. 23 da 

CF/88, a seguir: 

Art. 23.(...) Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a 
cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 
nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
 

A Lei nº 1.283/1950, com redação dada pela Lei nº 7.889/1989, busca 

estabelecer os termos da cooperação federativa no âmbito da fiscalização da 

sanidade agropecuária, determinando que as atividades de fiscalização nessa 

seara competem às três esferas da federação, de acordo com a predominância 

do interesse. 

Tendo em vista que o caso trata de comércio exterior de produto 

agropecuário, não se questiona que cabe à União sua fiscalização. Contudo, as 

consequências práticas da atuação econômica em tela recaem, de forma 

contundente, sobre o município, por meio da geração de empregos (art. 170, 

VIII, da CF/88) e recursos para os cofres municipais permitindo a redução das 

desigualdades sociais e regionais. 

Resta, portanto, evidenciado o interesse local na regularização da 

atividade de fiscalização dos estabelecimentos que destinam produção de origem 

animal ao comércio internacional. 

Por fim, cabe destacar que a competência para a fiscalização continua 

a ser da União, que deverá atribuir a um fiscal federal o policiamento da atividade 

em análise. Entretanto, diante da necessidade de auxílio material para a execução 

da fiscalização, não há impedimento para que se utilizem agentes municipais que, 

sob o comando do fiscal federal, prestem auxílio a este. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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2.2.2.3 DOS CICLOS DO PODER DE POLÍCIA  

O poder de polícia é um poder instrumental da Administração Pública, 

para que possa realizar os seus fins; é exercido em quatro fases, ou “ciclos de 

polícia”, correspondendo a quatro modos de atuação: a ordem de polícia, o 

consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia. 

Considerando o desdobramento das quatro fases do exercício do poder 

de polícia, - a ordem de polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia 

e a sanção de polícia -, segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, verifica-se 

que a primeira é reserva da lei, a segunda e a terceira são atividades 

administrativas delegáveis e apenas a quarta se constitui numa atividade 

administrativa indelegável, reserva coercitiva do Estado que é. 

 Assim, das quatro fases ou ciclos de atuação da polícia administrativa, 

duas permanecerão com a União, quais sejam: a ordem de polícia, que é o preceito 

legal básico que dá validade à limitação prevista e a sanção de polícia, que é a fase 

em que, verificada afronta à ordem, é aplicada a pena.    

Quanto às duas outras fases, cabe delegação a agentes privados, 

como no caso da fiscalização eletrônica de velocidade nas rodovias (radares 

eletrônicos). Nesta linha, o consentimento de polícia no ato administrativo que 

confere anuência ao exercício de atividade e a fiscalização de polícia como sendo a 

verificação se as ordens estão sendo cumpridas podem ser executados por terceiros 

não vinculados à fiscalização agropecuária federal. 

No caso em tela, os agentes municipais serão contratados de forma 

excepcional e temporária pelo Município de Mineiros, enquanto durar o Convênio de 

Cooperação, para auxiliar a fiscalização de empresa exportadora sob a coordenação 

única e exclusiva de servidores federais (fiscais agropecuários federais). Frisa-se 

que o poder de polícia continuará a ser exercido pela União, posto que as 

atividades de controle e a fiscalização permanecerão em sua seara. 

 

2.2.2.4 DO CONCURSO PÚBLICO 
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Esta relatoria não vislumbra razoável e proporcional exigir do 

Alcaide a realização de concurso público, pois, neste caso, o município está 

fomentando atividade econômica e agindo como indutor do desenvolvimento 

municipal.  

Nesse sentido, cabe frisar que a excepcionalidade e a 

temporariedade desta cooperação está sujeita a pelo menos uma relevante 

condição resolutiva (evento futuro e incerto): A permanência da empresa na 

base territorial do Município de Mineiros. 

Caso este segmento econômico deixe de atuar no Município perde 

fundamento, ainda que em tese, a contratação por concurso público e a manutenção 

de futuro quadro em extinção onerando ainda mais as despesas de pessoal e 

impossibilitando a contratação de servidores essenciais para as áreas de educação, 

saúde e assistência social, dentre outras. 

Esta relatoria visualiza que os Municípios estão sob forte restrição 

orçamentária e considera inapropriado exigir concurso público para atividade não 

finalística de apoio à fiscalização federal. Alinhado com o posicionamento da LINDB: 

Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados 
os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas 
públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. 

§ 1º  Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as 
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação 
do agente.  (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)  

Art. 30.  As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança 
jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas 
administrativas e respostas a consultas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

Parágrafo único.  Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter 
vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior 
revisão.      

 

 

2.2.2.5         DOS POSSÍVEIS BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS (ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS) DECORRENTES DA CONQUISTA DO MERCADO 

EXTERNO 

A Lei Kandir (ICMS) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
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A Lei Complementar 87/96 previu a isenção do pagamento de 

ICMS sobre as exportações de produtos primários e semielaborados ou 

serviços. Por isso, gerou perda de arrecadação de ICMS, para o Estado de 

Goiás, devido à isenção do imposto nesses produtos. 

Até 2003, a Lei garantia aos estados o repasse de valores a título de 

compensação pelas perdas decorrentes da isenção de ICMS, mas, a partir de 2004, 

a Lei Complementar 115 – uma das que alterou essa legislação –, embora 

mantendo o direito de repasse, deixou de fixar o valor. Com isso, o Estado negocia, 

a cada ano, com o Executivo Federal, o montante a ser repassado mediante 

recursos alocados no Orçamento Geral da União. Neste sentido, quanto mais o 

estado exporta produtos primários e industrializados semielaborados, mas 

recebe de ressarcimento pela desoneração imposta aos Estados. 

Sendo assim, em tese, há interesse econômico Estadual e 

Municipal na conquista de novo mercado externo por empresa localizada no 

território do Estado. O Município ao não implementar esta cooperação pode agravar 

a situação do segmento econômico e obrigá-lo a instalar-se em município de estado 

diverso que seja mais aderente aos princípios da ordem econômica (Guerra Fiscal). 

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI20) 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 159, inciso II, determina 

que 10% do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), arrecadados pela União, 

sejam transferidos aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao 

valor das respectivas exportações de produtos industrializados. 

Do valor transferido pela União, 25% devem ser 

repassados/distribuídos pelos Estados e Distrito Federal aos seus respectivos 

municípios. Corrobora ainda mais a necessidade de cooperação entre os entes 

federados para a manutenção de segmento produtor e exportador na base 

territorial do Estado.  

IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (ICMS21) 

                                                 
20http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/assuntos_municipais/repasse_receita/criterios/ipicriterios.htm  
21http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/assuntos_municipais/repasse_receita/criterios/icmscriterios.htm 

http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/assuntos_municipais/repasse_receita/criterios/ipicriterios.htm
http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/assuntos_municipais/repasse_receita/criterios/icmscriterios.htm
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A Constituição Federal (artigo 158-inciso IV) determina que 25% do 

total arrecadado com ICMS nos Estados seja repartido entre os respectivos 

municípios, sendo que 75%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas 

operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços 

realizadas em seus territórios; b) até um quarto (25%), de acordo com o que 

dispuser lei estadual. 

Incentivar a permanência de empresa na base territorial do 

município gera o aumento da participação em função do aumento percentual 

do valor adicionado. 

 

2.2.2.6         DA DESPESA COM PESSOAL 

Segundo dispõe o art. 20, III, “a” e “b” da Lei Complementar nº 

101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – o município não poderá exceder 

em 60% da Despesa Total de Pessoal, sendo 6% para o Poder Legislativo (incluído 

o Tribunal de Contas do Município, quando houver) e 54% para o Poder Executivo. 

Além, há de se considerar o parágrafo único do art. 22 da LRF, in 

verbis: 

“Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 

20 será realizada ao final de cada quadrimestre. 

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e 

cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 

que houver incorrido no excesso: 

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a 

qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou 

falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança.” 

 

Importante mencionar que, em virtude do art. 22 da LRF, a verificação 

dos limites para a despesa total com pessoal deverá ser baseada no quadrimestre 

imediatamente anterior ao quadrimestre das admissões. 

Visto isso, a despesa total com pessoal do Poder Executivo do 

Município de Mineiros, constante do sistema de SICOM deste Tribunal, 

calculada em relação à receita corrente líquida, na forma estabelecida no § 2º do art. 
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18 da LRF, e apurada no 3º quadrimestre de 2018, importa-se no percentual 

50,48%, estando, portanto, dentro do limite estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, conforme se verifica a seguir: 

 

No Portal do Cidadão é possível observar a despesa total com pessoal 

do Município de Mineiros sintetizada nos gráficos abaixo colacionados22: 

 

                                                 
22 Disponível em: 
<https://www.tcm.go.gov.br/pentaho/api/repos/%3Apublic%3ATCM%3ADashBoards%3APortalCidadao%3APessoal.wcdf/gener
atedContent?=undefined&bookmarkState=%7B%22impl%22%3A%22client%22%2C%22params%22%3A%7B%22paramMunic
ipio%22%3A%22Mineiros%22%7D%7D>. Acesso em 20/05/2019. 

https://www.tcm.go.gov.br/pentaho/api/repos/%3Apublic%3ATCM%3ADashBoards%3APortalCidadao%3APessoal.wcdf/generatedContent?=undefined&bookmarkState=%7B%22impl%22%3A%22client%22%2C%22params%22%3A%7B%22paramMunicipio%22%3A%22Mineiros%22%7D%7D
https://www.tcm.go.gov.br/pentaho/api/repos/%3Apublic%3ATCM%3ADashBoards%3APortalCidadao%3APessoal.wcdf/generatedContent?=undefined&bookmarkState=%7B%22impl%22%3A%22client%22%2C%22params%22%3A%7B%22paramMunicipio%22%3A%22Mineiros%22%7D%7D
https://www.tcm.go.gov.br/pentaho/api/repos/%3Apublic%3ATCM%3ADashBoards%3APortalCidadao%3APessoal.wcdf/generatedContent?=undefined&bookmarkState=%7B%22impl%22%3A%22client%22%2C%22params%22%3A%7B%22paramMunicipio%22%3A%22Mineiros%22%7D%7D
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Ante o exposto, a despesa total com pessoal do Poder Executivo 

do Município de Mineiros está dentro do limite estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (abaixo do limite prudencial), não havendo, em tese, 

óbice à realização de contratação temporária. 

Ressalta-se que a contratação temporária somente poderá ser feita se 

houver prévia dotação orçamentária para atender à respectiva despesa e 

autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, obedecendo às regras e 

limites próprios para as despesas com pessoal, conforme estabelecido no art. 169 

da Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

2.2.2.7         DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

A Administração Pública, para atingir seus objetivos, deve obedecer, 

além do princípio da legalidade, também aos da impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (art. 37, caput, CF), bem como aos princípios da legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas 

(art. 71, caput, CF). 

Os princípios da moralidade, eficiência e economicidade são 

extremamente relevantes na análise dos atos praticados pela Administração Pública 

moderna, que deve buscar, na era da globalização, a eficiência e eficácia, assim 

como a racionalização, na aplicação dos recursos existentes. 
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Nessa ótica, os princípios funcionam como uma linha vetora direcional 

do trabalho hermenêutico. Nenhuma solução, em caso algum, será juridicamente 

sustentável quando colidente com qualquer dos princípios norteadores da questão. 

Caracteriza-se como um alicerce, posto como sustentáculo de todo o ordenamento 

jurídico vigente, sendo possível, através deles, extrair-se uma maior eficácia da 

norma jurídica. 

Ensina Celso Antonio Bandeira de Mello ser o princípio "(...) 

mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, dispositivo 

fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e 

servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por 

definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e 

lhe dá sentido harmônico"23 

Em caso de dúvida sobre um determinado caminho a seguir, o 

intérprete deverá recorrer à principiologia, buscando, dentre as diversas soluções 

possíveis, a mais compatível com os princípios, devendo rejeitar, de plano, as que 

eventualmente se apresentem como violadoras ou ofensivas. 

J.J. Canotilho assinala que: "... os princípios são multifuncionais. 

Podem desempenhar uma função argumentativa, permitindo, por exemplo, denotar 

a ratio legis de uma disposição (...) ou revelar normas que não são expressas por 

qualquer enunciado legislativo, possibilitando aos juristas, sobretudo aos juízes, o 

desenvolvimento, integração e complementação do Direito". (in Direito 

Constitucional, 5ª ed., Coimbra, 1997, pág.173). 

Da fixação de determinados princípios é que o ordenamento jurídico 

estabelece os parâmetros interpretativos e integrativos do sistema, na conformação 

de um conjunto harmônico entre normas e regras que atribuem competências e 

padrões que se interagem.24 

Logo os princípios jurídicos foram criados com o intuito de proporcionar 

ao julgador um juízo de ponderação no exame do caso concreto, flexibilizando, por 

                                                 
23 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. p. 912. 
24 Disponível em http://www.tce.to.gov.br/mpc/index.php?option=com_content&view=article&id=26:o-ministerio-publico-junto-
aos-tribunais-de-contas&catid=4:artigos&Itemid=7 acessado em 07/05/2019 

http://www.tce.to.gov.br/mpc/index.php?option=com_content&view=article&id=26:o-ministerio-publico-junto-aos-tribunais-de-contas&catid=4:artigos&Itemid=7
http://www.tce.to.gov.br/mpc/index.php?option=com_content&view=article&id=26:o-ministerio-publico-junto-aos-tribunais-de-contas&catid=4:artigos&Itemid=7
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conseguinte, a norma “descrente” de justiça, racionalidade e dignidade humana 

através de um fundamento racional.  

Dessa forma, levando-se em consideração as informações que 

constam nos autos, esta relatoria entende que a contratação temporária almeja 

buscar, em tese, o interesse público local na linha dos mandamentos 

principiológicos que regem as condutas administrativas, tais como os já 

mencionados princípios da eficiência, eficácia e economicidade. 

Nessa esteira, o princípio da eficiência possibilita que a Administração 

Pública crie novos mecanismos, mais ágeis e menos burocráticos, para a 

consecução de seus fins. Segundo ensinamentos de Humberto Ávila25: 

 “(...) a eficiência pretendida pelo texto constitucional (art. 37, caput) não se 

esgota na adoção pelo Poder Público de procedimentos formalmente corretos. 

A sociedade aspira a que a Administração adote os métodos mais apropriados, 

dentro de avançados padrões técnicos. O administrador não será 

responsabilizado se o resultado não for o esperado, mas apenas se não 

diligenciou para que a Administração adotasse todos os procedimentos ao seu 

alcance para obter o melhor intento. O que se exige é que a Administração 

trabalhe com qualidade, opere de forma a colocar à disposição da sociedade 

os avanços tecnológicos próprios da modernidade, esteja voltada para o 

atendimento satisfatório das necessidades do todo coletivo. A correção dos 

métodos será determinante na obtenção dos melhores resultados. (...).” 

 

O objetivo do princípio da eficiência é assegurar que os serviços 

públicos sejam prestados com adequação às necessidades da sociedade que os 

custeia. A eficiência integra o conceito legal de serviço público adequado expresso 

no art. 6º da Lei n. 8.987/1995. 

Os autores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, reportam-se a ideia 

de que eficiência aproxima-se da economicidade, princípio expresso no art. 70, 

caput, da Constituição, referente ao controle financeiro da Administração Pública e 

eficiência na gestão financeira e execução orçamentária 26: 

                                                 
25 ÁVILA, Humberto. Moralidade, Razoabilidade e Eficiência na Atividade Administrativa. Belo Horizonte: Revista Brasileira de 
Direito Público, ano 1, n. 1, abr/jun.2003. 
26 ALEXANDRINHO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 21 Edição. São Paulo: Método, 2009. p. 
202. 
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“Busca-se o atingimento de objetivos traduzidos por boa prestação de 

serviços, do modo mais simples, mais rápido, e mais econômico, 

melhorando a relação custo/benefício da atividade da Administração. O 

administrador deve sempre procurar a solução que melhor atenda ao 

interesse público, levando em conta o ótimo aproveitamento dos recursos 

públicos, conforme essa análise de custos e benefícios correspondentes.” 

O princípio da economicidade representa, em síntese, na promoção de 

resultados esperados com o menor custo possível. É a união da qualidade, 

celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos.  

Apesar desse princípio não se encontrar formalmente entre aqueles 

constitucionalmente previstos para a Administração Pública (art. 37, ‘‘caput’’), impõe-

se materialmente como um dos vetores essenciais da boa e regular gestão de 

recursos e bens públicos. Marçal Justen Filho ensina que: “A economicidade impõe 

adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos 

recursos públicos”. (Justen Filho, 1998, p.66). 

Em tal caso a contratação temporária objetiva atender o princípio 

da economicidade, consubstanciada na minimização de custos e gastos 

públicos e na maximização da receita e da arrecadação.  

Igualmente, referida contratação temporária se coaduna com os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que o município possui 

legítimo e efetivo interesse público na realização desta e ser providência mais 

célere, adequada e eficiente para que se efetivem os fins almejados.   

Nos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho, para que a 

conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice 

fundamento, sendo: a) adequação, significando que o meio empregado na atuação 

deve ser compatível com o fim colimado; b) exigibilidade, porque a conduta deve ter-

se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para 

alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo 

possível para os indivíduos; c) proporcionalidade em sentido estrito, quando as 

vantagens a serem conquistadas superam as desvantagens. (CARVALHO FILHO, 

2006, p. 31). 
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No que concerne ao princípio da razoabilidade verifica-se que este é 

“um valioso instrumento de proteção dos direitos fundamentais e do interesse 

público, por permitir o controle da discricionariedade dos atos do Poder Público e 

por funcionar como medida com que uma norma deve ser interpretada no caso 

concreto para a melhor realização do fim constitucional nela embutido ou 

decorrente do sistema” (BARROSO, 2002, p. 373). 

Nesse sentido, entende-se que o auxílio a ser fornecido pelo município 

mediante contratação temporária é medida que se impõe em respeito aos princípios 

supramencionados, visando resguardar o interesse público. Ainda, constata-se que 

referida medida busca também garantir os princípios básicos da ordem econômica.   

A ordem econômica tem a finalidade de assegurar a todos existência 

digna e será fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

observando os princípios elencados como o da redução das desigualdades regionais 

e sociais e busca do pleno emprego, in verbis: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (..) VII - 

redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno 

emprego (...).  

 

A redução das desigualdades também é prevista como um dos 

objetivos fundamentais da República, no inciso III, do art. 3° da Carta Magna, 

conforme já explanado. 

No que se refere ao princípio da busca do pleno emprego deve o Poder 

Público propiciar, na medida do possível, o aproveitamento da força de trabalho 

existente na sociedade pelo mercado, de modo que as políticas públicas do Estado 

não objetivem somente em ofertar emprego e criar postos de trabalho (a mera busca 

quantitativa), mas sim tenham a finalidade de contribuir para o desenvolvimento do 

país e para uma vida digna dos cidadãos.27 

                                                 
27 SILVA, José Afonso da. Comentários Contextual à Constituição Apud Comentários à Constituição Federal de 
1988/coordenadores científicos: Paulo Bonavides, Jorge Miranda, Walber de Moura Agra; coordenadores editoriais: Francisco 
Bilac Pinto Filho, Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 2009, págs. 1980. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111982551/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Ademais, a Constituição Federal de 1988 consagrou o modelo de 

federalismo cooperativo no Brasil, que se caracteriza pela descentralização de 

poder, autonomia político-administrativa dos entes federados e distribuição de 

competências comuns e concorrentes entre os entes federativos. 

Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal 

dispõe que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os municípios com o fim de equilibrar o 

desenvolvimento e o bem-estar nacional. 

A cooperação do art. 23, parágrafo único, CRFB, aliada à competência 

material comum do caput do artigo possui o intuito de concretizar os direitos 

fundamentais previstos na norma constitucional mediante a atuação em comum ou 

isoladamente de todos os membros da federação evidenciando muito mais a 

vontade do constituinte no sentido de que os entes da federação envidem 

esforços comuns, conjuntos, nessa tarefa, e não que se estimule a 

descentralização política no exercício daquelas competências materiais.28  

Em verdade, a previsão constitucional revela que cuidou se de evitar 

que a omissão de algum dos entes pudesse acarretar o perecimento de um bem 

público ou frustração de uma meta social essencial ao Estado. Assim, todos são 

corresponsáveis pelos interesses ali relacionados. 

Assim, observa-se que é competência comum de todos os entes 

federados fomentar a produção agropecuária, conforme art. 23, inciso VIII, 

CF/88 e o federalismo cooperativo trazido pelo parágrafo único do art. 23 da 

CF/88. 

Os instrumentos para que haja cooperação entre os entes federativos 

já existem na Constituição Federal de 1988, sendo que sua implementação deve ser 

garantida pelos governantes das três esferas de poder que manterão relações 

intergovernamentais colaborativas para a consecução do equilíbrio 

                                                 
28 BARROZO, Thais Aranda. A competência material comum do art. 23/CF e a ultrassubjetividade da tutela jurisdicional: 
formação de litisconsórcio passivo no cumprimento da sentença. 2011. 121 f. Dissertação (mestrado em Direito Negocial) - 
Curso de Direito, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2011. Disponível em: < 
http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000162684>. Acesso em: 13 mai. 2019, p.52. 
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desenvolvimentista, do bem-estar em âmbito nacional e dos direitos fundamentais 

sociais. 

Portanto, com base nos princípios e fundamentos constitucionais 

outrora analisados, a relatoria entende que o município poderá realizar a contratação 

temporária para fornecer o auxílio necessário às atividades de fiscalização que 

continuarão sob a responsabilidade da União, desde que atendidos todos os 

pressupostos do art. 37, IX, CF. 

 

2.2.2.8         DA EFETIVIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA 

Segundo lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da 

supremacia do interesse público sobre o particular é o princípio geral do direito 

inerente a qualquer sociedade, e também condição de sua existência, ou seja, um 

dos principais fios condutores da conduta administrativa.  

A supremacia jurídica que a Administração Pública decorre de o Estado 

ser o agente responsável pela satisfação das necessidades concretas e específicas 

da coletividade. Assim, o interesse público se coloca como legitimador da atuação 

estatal, pois as atividades administrativas devem ocorrer em prol da satisfação dos 

interesses da coletividade e, para tanto, o sistema jurídico assegura uma 

diferenciação do ente público em relação ao particular como forma de garantir a 

implementação das medidas administrativas necessárias para a efetivação dos 

interesses da coletividade. 

No caso em tela verifica-se que a Administração Pública busca a 

efetivação do interesse público, visto que a contratação temporária almejada tem por 

escopo fornecer suporte às atividades de fiscalização da União em frigorífico 

instalado na região para manter contrato internacional que será, em tese, de grande 

importância para o desenvolvimento local, mudando significativamente a realidade 

da população. 

Do mesmo modo, constata-se que a referida Administração Pública 

municipal busca o atendimento do interesse público primário e secundário. O 

interesse público primário decorre do real interesse da população diretamente ou 
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indiretamente afetada pelo ato, voltadas para o bem-estar social, enquanto o 

interesse público secundário é de cunho patrimonial, em que o Estado busca 

aumentar sua riqueza, ampliando receitas ou evitando gastos. 

Os interesses primários estão ligados aos objetivos do Estado, que não 

são interesses ligados a escolhas de mera conveniência de Governo, mas sim 

determinações que emanam do texto constitucional, notadamente do art. 3º da 

Constituição Federal, tal como objetiva a Administração Pública municipal no caso 

em análise. 

Assim sendo, depreende-se que o interesse público primário do 

referido município insere-se na busca pelo desenvolvimento e redução das 

desigualdades sociais e regionais, com a geração de empregos e crescimento da 

economia. O contrato internacional de exportação de produto animal pactuado com 

frigorífico instalado na região proporcionará, caso o município auxilie na fiscalização, 

externalidades positivas29. 

Já os interesses secundários de cunho patrimonial serão atendidos no 

tocante a geração de receitas e maior arrecadação pelo município 

(principalmente do ISS, em função dos serviços prestados à exportadora, além da 

possibilidade objetiva do aumento da repartição constitucional do ICMS), propiciando 

maior desenvolvimento à cidade que contará com mais recursos públicos para 

aplicação em políticas públicas e melhorias no bem-estar social da população 

local.  

Assim, resta evidenciado o interesse público do Município de Mineiros 

na realização de retromencionada contratação temporária que, por sua vez, 

mostrou-se ser medida legítima, econômica e eficiente. 

 

III – DA PROPOSTA 

 
Diante de todo o exposto, amparado na fundamentação supra, nos 

termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com redação acrescida pela Lei 

17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela Resolução 
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Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi disciplinado pela Portaria n. 

557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta que 

submeto à sua deliberação para: 

5) Conhecer da presente consulta uma vez preenchido os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da 

LOTCMGO c/c art. 199 do RITCMGO; 

6) Responder o questionamento do consulente, relativamente 

ao mérito, que o município não pode admitir servidores 

temporários com a finalidade específica de cedê-los a outro ente 

federado, mediante convênio, tendo em vista a ausência dos 

pressupostos expressos no art. 37, IX, do texto constitucional, bem 

como por caracterizar burla a regra do concurso público, ao teor do 

art. 37, II, da Constituição Federal; 

7) Informar30 ao consulente que: 

3.3) É possível o município realizar contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, com o intuito de auxiliar as 

atividades de fiscalização a serem exercidas por fiscais 

federais, nos termos da fundamentação constante dos 

subitens 2.2.2.2 a 2.2.2.8. 

3.4)  A realização da contratação excepcional deverá ficar 

condicionada ao cumprimento dos seguintes dispositivos 

constitucionais e legais: 

e) Existir previsão legal do caso; ser feita por tempo 

determinado; o serviço a ser prestado revestir-se do caráter da 

temporariedade e excepcionalidade; 

f) Não afete o cumprimento das obrigações Constitucionais 

e Legais quanto à implementação de políticas públicas 

(educação, saúde, assistência social e outros);  

                                                                                                                                                         
29 Externalidades Positivas: As ações de algum indivíduo ou empresa geram benefícios para outro indivíduo ou empresa.  
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g) Prévia dotação orçamentária para atender à respectiva 

despesa e autorização específica na lei de diretrizes 

orçamentárias, conforme estabelecido no art. 169 da 

Constituição e o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF).31 

h) Deverá haver autorização na LDO, LOA e convênio ou 

outro instrumento congênere, conforme disposto no art. 62 da 

LRF e obediência aos limites de despesas com pessoal. 

 

É a Proposta de Decisão. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna, 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, 29 de maio de 

2019. 

Flávio Monteiro de Andrada Luna 
Conselheiro-Substituto – Relator 

 
 

                                                                                                                                                         
30 Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem 
que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 
31 O art. 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal assim assevera:  Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento 
da despesa com pessoal e não atenda: I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII 
do art. 37 e no § 1o do art. 169. Qualquer aumento de despesa com pessoal que desobedeça aos arts. 16 e 17 da Lei em 
análise, ou seja, quando não existir prévio estudo do impacto financeiro ou falta de dados para sua análise, será ato viciado. 
Diga-se o mesmo daquele que estabelecer qualquer vinculação, descumprindo o disposto no inciso XIII do art. 37 da CF ou 
que desobedecer ao § 1.º do art. 169 do mesmo Texto. (OLIVEIRA, Regis Fernandes de., Curso de Direito Financeiro, ed. RT, 
p. 482.). § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou 
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e 
entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser 
feitas:  
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes;  
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista.  

 


