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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00016/2019 

Técnico Administrativa 

 

 

PROCESSO N. : 13709/18 

INTERESSADO : Cachoeira Dourada – Poder Legislativo 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : Roberto Carlos de Castro 

CPF : 539.492.266-72 

RELATOR : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

 

CONSULTA. TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL. 
RECOLHIMENTO. VINCULAÇÃO COM A DESPESA. 
LIMITE DE GASTOS DO PODER LEGISLATIVO 
MUNICIPAL. ART. 29-A, CAPUT, CF. 
É possível que a Câmara Municipal recolha diretamente 
em sua conta bancária única as taxas de inscrição de 
concurso público. 
Há correlação entre a receita da taxa de inscrição e a 
despesa com a realização do concurso público, 
caracterizada pela especificação da receita. 
Os valores dispendidos pelo Legislativo com a realização 
de concurso público, até o limite de dos valores das 
inscrições recebidas, não deverão incidir no cálculo do 
limite de total da despesa. 
Não devem ser computados como repasse do 
duodécimo por parte do Executivo as receitas advindas 
das inscrições de concurso público do Legislativo, 
recolhidas em sua conta bancária. 
A receita das taxas de inscrição possui natureza de 
receita orçamentária corrente do Município. É 
imprescindível que a previsão desta receita guarde a 
mesma fonte/destinação de recursos que a execução da 
despesa. 
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7. Versam os presentes autos de consulta formulada pelo Exmo. Sr. 

Roberto Carlos de Castro, Presidente da Mesa Diretora do Poder Legislativo do 

Município de Cachoeira Dourada, solicitando posicionamento deste Tribunal acerca 

da sistemática que engloba a receita adquirida a partir das taxas de inscrição 

decorrentes de concurso público promovido pelo próprio Poder Legislativo, a 

inclusão ou não das despesas relacionadas ao certame no limite constitucional de 

gastos do Legislativo (art. 29-A), bem como os aspectos contábeis que envolvem tal 

operação, que foram reescritos conforme segue. 

Considerando a Proposta de Decisão n. 42/2019-GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

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

expostas pelo Relator em: 

1.  Conhecer da presente consulta, em razão da presença dos 

pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal; 

2.   Responder os questionamentos do consulente, abaixo expostos: 

A Câmara Municipal pode recolher em sua conta bancária os valores 

decorrentes de taxas de inscrição de concurso público por ela 

realizado? 

2.1 É possível que a Câmara Municipal recolha diretamente em sua conta 

bancária única os valores decorrentes de taxas de inscrição de concurso público por 

ela realizado para provimento de cargos efetivos do seu quadro de pessoal, 

destacando-se, todavia, a vedação de criação de conta especial para tal. 

 

Os recursos arrecadados à título de taxas de inscrição no certame 

realizado pelo Legislativo podem ser vinculados às despesas com a 

promoção do concurso por este Poder? 
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2.2 Há uma correlação entre a receita da taxa de inscrição e a despesa 

com a realização do concurso público, caracterizada pela especificação da receita, 

mediante relação de fonte/destinação consignada em sede orçamentária, não se 

tratando, assim, de vinculação propriamente dita. 

Os valores dispendidos pela Câmara Municipal com a realização de 

concurso público para provimento de cargos efetivos de seu quadro de 

pessoal deverão ser computados no limite de total da despesa do 

Poder Legislativo Municipal (art. 29-A, caput, da Constituição Federal)? 

2.3 Os valores dispendidos pelo Poder Legislativo com a realização de 

concurso público para provimento de cargos efetivos de seu quadro de pessoal, até 

o limite dos valores obtidos com as inscrições deste certame, não deverão incidir no 

cálculo do limite de total da despesa da Poder Legislativo Municipal (art. 29-A, caput, 

da Constituição Federal); 

2.4 Não devem ser computados como repasse do duodécimo por parte do 

Executivo as receitas advindas das inscrições de concurso público do Legislativo, 

recolhidas em sua conta bancária; 

2.5 Eventual gasto com o concurso que ultrapasse o valor arrecadado 

como taxa de inscrição, deverá ser incluído no cômputo do limite (art. 29-A); 

2.6 O excedente entre o valor recolhido de taxas de inscrição e de 

despesas efetuadas com a realização do concurso deverá ser transferido ao Poder 

Executivo. 

Como deve ser registrada a movimentação orçamentária decorrente 

das operações acima consultadas, segundo o entendimento do 

TCMGO? 

2.7 A receita orçamentária arrecadada pela Câmara Municipal em sua 

conta própria, como taxa de inscrição para concurso público a ser realizado para 

provimento de cargo efetivo do seu quadro de pessoal, possui natureza de receita 

orçamentária corrente do Município e deverá ser contabilizado pelo poder 

Legislativo. 
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2.8 É imprescindível que a previsão desta receita guarde a mesma fonte de 

recursos que a execução da despesa, não se utilizando a fonte de recursos 

designada para os repasses mensais de duodécimo; 

2.9 A fonte de recurso deve conter detalhamento a partir do código 500. 

Sugere-se, a utilização da fonte de recurso 1.89.501 (Recursos do Tesouro - 

Exercício Corrente; Outras Receitas Primárias; sugere-se “Concursos e Processos 

Seletivos”), segundo a tabela de codificação deste Tribunal - válida a partir de 2018 

(disponível no site). 

3 Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 14 de agosto 

de 2019. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 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.Vasco Cícero Azevedo Jambo: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 

Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 

Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 42/2019 – GABVJ 

 

PROCESSO N. : 13709/18 

INTERESSADO : Cachoeira Dourada – Poder Legislativo 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : Roberto Carlos de Castro 

CPF : 539.492.266-72 

RELATOR : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

RELATÓRIO  

Versam os presentes autos de consulta formulada pelo Exmo. Sr. 

Roberto Carlos de Castro, Presidente da Mesa Diretora do Poder Legislativo do 

Município de Cachoeira Dourada, solicitando posicionamento deste Tribunal acerca 

do que segue: 

a) O recolhimento dos valores recebidos a título de taxa de inscrição para a 
realização do concurso público para provimento de cargo no seu quadro de 
servidores efetivos, pode ser feito na “conta bancária” da Câmara Municipal? 

b) Sendo afirmativa a resposta à indagação anterior, a receita arrecadada pelo 
Poder Legislativo municipal a título de “taxa de inscrição”, pode ser vinculada para 
pagamento dos serviços prestados para a realização do certame? Ou as referidas 
despesas deverão ser pagas com os recursos repassados a título de duodécimo ao 
Legislativo pelo Poder Executivo, incorporando-se aos limites definidos no Artigo 29-A 
da Constituição Federal? 

c) Sendo afirmativas as respostas às indagações anteriores, ou seja, o 
recolhimento das taxas de inscrição diretamente na “conta bancária” da Câmara 
Municipal e, vinculadas às despesas do concurso público a ser realizado. Qual a 
movimentação orçamentária a ser adotada pela contabilidade para não caracterizar 
burla aos limites definidos no art. 29-A da Constituição Federal perante a Secretaria 
de Contas Mensais de Gestão? 

 

2. Vieram os autos instruídos com o parecer jurídico de fls. 3/6. 

3. Inicialmente, por meio do Despacho n. 462/2018 - GABVJ (fl. 7), foram 

os autos encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca, no intuito de que 

http://www.tcm.go.gov.br/
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esta informasse a existência de resolução/acórdão respondendo matéria 

semelhante. 

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

termos do Despacho n. 203/2018 (fl. 9), as ementas de decisões deste Tribunal 

relacionadas ao questionamento contido nos autos, que tratam de matéria 

semelhante à versada nos presentes autos. 

5. Em virtude de ter constatado que as resoluções já emitidas por este 

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

suscitados pelo consulente, a relatoria, mediante o Despacho n. 484/18 (fls. 13/14), 

encaminhou os autos à Secretaria de Contas de Gestão para análise técnica do 

feito, nos termos regimentalmente definidos. 

 

I – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

6. Encaminhados os autos à Secretaria de Contas de Gestão, esta exarou 

o Certificado n. 1705/2018 (fls. 76/84), mediante o qual manifestou-se nos termos 

abaixo transcritos: 

(...) 

2.2. MÉRITO 

De início, cabe ressaltar que, por meio do Despacho nº 484/2018 (fls.13/14), 
o Conselheiro Substituto Relator pontua que a RC n. 013/17 (fls. 10/12) aborda a 
“necessidade das taxas de inscrição serem recolhidas à conta do Tesouro Municipal”, 
devendo esta Unidade Técnica avaliar se este entendimento ainda está em vigência 
ou não. 

Feita a referência devida, quanto ao ponto relativo ao recolhimento da taxa 
de inscrição, como bem ressaltado pelo Conselheiro Substituto Relator, este 
Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, na Resolução RC nº 00013-07, fls. 7/9, 
assentou entendimento de que é necessário o recolhimento das taxas de inscrição ao 
tesouro municipal, invocando a Sumula nº 214 do Tribunal de Contas da União, 
conforme consignado: 

Relativamente às taxas de inscrição, pagas pelos candidatos, estas devem 
primeiramente ser recolhidas ao tesouro municipal, para depois a Prefeitura 
efetuar o pagamento da despesa realizada, com a emissão da devida Nota 
de Empenho, conforme determinação da Lei 4.320/64. 

O Tribunal de Contas da União, mediante Súmula nº214, definiu que o 
recolhimento da taxa de inscrição deve ser feito à conta do Tesouro: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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“Os valores correspondentes às taxas de inscrição em concursos 
públicos devem ser recolhidos ao Banco do Brasil S/A, à conta do 
Tesouro Nacional, por meio de documento próprio, de acordo com a 
sistemática de arrecadação das receitas federais previstas no Decreto-
Lei nº 1.755, de 31/12/1979, e integrar as tomadas ou prestações de 
contas dos responsáveis ou dirigentes de órgãos da Administração 
Federal Direta, para exame e julgamento pelo Tribunal de Contas da 
União”. 

De acordo com as informações colhidas no site do Tribunal de Contas da 
União, fls. 15/16, a referida súmula continua em vigor, sendo ainda aplicada nos 
processos sob a sua jurisdição, fls. 17/21, em âmbito federal.   

Para avançar na análise, verificando se este posicionamento também 
prevalece na esfera de outras Cortes de Contas Estaduais, esta Unidade Técnica 
junta aos autos os documentos de fls.22/62. Adianta-se, com isso, que a consulta 
trata de matéria de grande complexidade, ainda não pacificada entre os Tribunais de 
Contas, como se demonstrará a seguir.  

Assim, após avaliar a posição de outros Tribunais e analisar os pontos de 
convergência entre eles, observa-se que o entendimento de que a taxa de inscrição 
de concursos públicos constitui-se em receita pública é uníssono: 

Assim, o que se conclui é que os valores pagos pelos particulares a título de 
taxas de inscrição em concurso público, destinados especificamente ao 
ressarcimento das despesas da Administração Pública com a elaboração e 
aplicação de provas e com a nomeação dos candidatos aprovados, 
constituem receita pública, devendo observar o disposto na Lei n. 4.320/64.  

(Grifamos) 

(TCE-MG, Consulta nº 850.498, respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão 
do dia 27/02/2013) 

 

II. Responder ao consulente conforme Parecer do Corpo Especial de 
Auditores, nos seguintes termos:  

a) a taxa de inscrição em concurso público é considerada receita 
pública, razão pela qual devem ser depositadas em conta única;  

b) é vedado o depósito direto na conta da empresa organizadora e a 
burla ao princípio da unidade de tesouraria (art. 56 da Lei n. 4.320/64); 

(Grifamos) 

(TCE-TO, Processo nº: 11409/2015, Resolução TCE/TO nº78/2016) 

 

De início cumpre analisar a natureza jurídica da taxa de inscrição em 
concursos públicos. Quanto a este aspecto parece não existir divergência 
no sentido de tratar-se de Receita Pública. O Tribunal de Contas da União 
assim manifestou-se acerca do tema 1:  

“Sobre esse tema - natureza jurídica dos recursos provenientes da 
cobrança de taxas de inscrições de candidatos a concursos públicos - 
esta Corte de Contas, em diversas oportunidades, adotou o 
entendimento de que constituem receita pública e, por isso, seu 
processamento (receita e despesa) está sujeito a normas específicas - 
Lei nº 4.320/64 e legislação correlata - (Decisão nº 470/93-TCU - 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Plenário, Ata nº 53/93, Ministro Redator BENTO JOSÉ BUGARIN; e 
Decisão nº 228/97-TCU - Plenário, Ata nº 15/97, Ministro Relator PAULO 
AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA, dentre outras).” (grifo nosso)  

Explicitando a matéria, aquela Corte assim concluiu 2:  

“O fato de serem as despesas do concurso custeadas somente pelas 
taxas de inscrição e de serem estas pagas pelos particulares não 
desvirtua, de maneira alguma, a natureza de tais recursos. Se assim 
fosse, também os impostos, taxas e contribuições de melhoria não 
teriam caráter público, uma vez que tais tributos também são pagos por 
particulares. Não se nega, entretanto, a índole pública de tais 
contribuições, que decorre do simples fato de todas as receitas públicas 
serem oriundas, em última instância, de pagamentos efetuados pelo 
setor privado, posto que o Estado não cria riquezas, mas apenas as 
distribui.”  

Assim, pertencem ao regime público os valores recolhidos a título de taxas 
de inscrição em concurso público, devendo observar as prescrições da Lei 
nº 4320/64. Ultrapassadas tais considerações, passa-se ao estudo do 
recolhimento e destinação dos valores correspondentes às taxas de 
inscrição. Por meio da Súmula nº 214, o Tribunal de Contas da União 
posicionou-se no sentido de que tais recursos devam ser recolhidos à conta 
do Tesouro Nacional.  

[...] 

Assim, verifica-se que os recursos provenientes das taxas de inscrição 
devem ser inexoravelmente recolhidos à Conta Única, isto é, à Conta do 
Tesouro. 

(Grifamos) 

(TCE-ES, PARECER/CONSULTA TC-005/2009, respondida pelo Pleno na 
Sessão do dia 11/08/2009) 

 

Portanto, uma vez que sua natureza é de receita pública, se submete aos 

ditames da Lei 4.320/64.  

Por esta razão, está sujeita ao princípio da unidade de tesouraria, insculpido 

no art. 56 da Lei 4.320/64:  

Art. 56. O recolhimento de tôdas as receitas far-se-á em estrita observância 
ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para 
criação de caixas especiais. (Grifamos) 

Princípio este de cunho também constitucional, conforme disposto no §3º do 
art. 164 da Carta Maior: 

Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida 
exclusivamente pelo banco central. 

[...] 

§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco 
central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou 
entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em 
instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. 
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Ademais, sendo indispensável a incorporação da taxa de inscrição ao 
patrimônio do Ente, a receita em questão adquire contorno orçamentário, 
submetendo-se ao princípio da unidade do orçamento, cujas bases são lançadas 
pelo art. 165, §5º, da Constituição Federal: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais. 

[...] 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos 
e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público; (Grifamos) 

Princípio também invocado de forma expressa no art. 2º da Lei 4.320/64: 

Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de 
forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho 
do Govêrno, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e 
anualidade. 

Logo, alçadas as bases constitucionais e infraconstitucionais para o 
tratamento da matéria, resta delinear a hermenêutica aplicável a tais fundamentos.  

Pois bem, volvendo aos posicionamentos jurisprudenciais inseridos nos 
autos, a possibilidade de ingresso financeiro do valor referente às taxas de inscrição 
em concurso público à conta única da Câmara Municipal é rechaçada pelos Tribunais 
de Contas do Estado do Espírito Santo e de Mato Grosso do Sul (fls. 17/21 e 27/45).  

Todavia, tal posição destoa do entendimento exortado pelos Tribunais de 
Contas do Estado de Minas Gerais, de Tocantins e de Pernambuco, que defendem o 
recolhimento de tais quantias à Conta Única da Câmara Municipal. Neste sentido, 
invocamos a posição destas colendas Cortes: 

Diante do acima exposto, respondo, ao primeiro questionamento, que o 
recolhimento dos valores recebidos a título de taxa de inscrição, destinados 
ao custeio das despesas efetuadas com a realização do concurso público 
para o provimento de cargo nos seus quadros, se dá na conta única da 
câmara municipal, sendo vedada a criação de caixas especiais, nos termos 
do art. 56 da Lei nº 4320/64. Assim, conclui-se que a receita destinada à 
realização de concurso público da câmara municipal pertence ao Poder 
Executivo, devendo ser por ele contabilizada no seu orçamento anual. Já à 
câmara municipal compete o recolhimento das taxas de inscrição dos 
candidatos na sua conta única, devendo destiná-las exclusivamente ao 
custeio das despesas com o concurso público. 

(Grifamos) 

(TCE-MG, Consulta nº 850.498, respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão 
do dia 27/02/2013) 

 

a) Os valores recebidos a título de taxa de inscrição em concurso público, 
embora possam ser recolhidos na conta única do órgão, ou seja, da câmara 
municipal, pertencem ao Município, sendo contabilizado nos demonstrativos 
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referentes ao Poder Executivo, segundo o princípio da unidade de caixa, 
previsto no artigo 164, §3° da Constituição Federal. (Grifamos) 

(TCE-TO, Processo nº: 12590/2016, Resolução TCE/TO nº 474/2016) 

 

Como anteriormente referido, os recursos advindos da inscrição dos 
candidatos ao concurso público representam receita pública e como tal 
devem ingressar nos cofres públicos. Nesses termos, a Câmara Municipal, 
tendo em vista o princípio da unidade de caixa previsto na legislação 
constitucional e infraconstitucional, deve recolher em sua conta única os 
valores pagos a título de taxa de inscrição.  

(TCE-PE, Processo nº: 1603699-2/2016, respondida pelo Pleno em sessão 
realizada no dia 01/08/2018) 

 

Nota-se que é comum a estes Tribunais a utilização do termo recolher, no 
momento de se referir ao depósito da taxa de inscrição em conta da Câmara 
Municipal. Do ponto de vista técnico, a doutrina define recolhimento, distinguindo-o da 
simples arrecadação, nos seguintes moldes: 

Arrecadação é o ato em que são pagos os tributos ou as diversas receitas 
ao agente arrecadador. Entende-se como agentes arrecadadores todas as 
repartições competentes, na forma da lei, como: delegacias fiscais, 
alfândegas, mesas de rendas, coletorias, tesourarias e outras que estejam 
ou venham a ser legalmente autorizadas a arrecadar rendas previstas em 
leis, regulamentos, contratos ou outros títulos assecuratórios dos direitos do 
Governo.  

[...] 

O recolhimento é o ato que se relaciona com a entrega dos valores 
arrecadados aos agentes do Tesouro Público. É obvio que existe toda uma 
sistemática para que esse recolhimento seja procedido1.  

  

Feita a explanação sobre as definições aplicáveis, há que se abordar a ideia 
do próprio recolhimento da receita proveniente da taxa de inscrição diretamente à 
conta única da Câmara, enquanto atividade estatal que determina a incorporação da 
verba ao patrimônio público. Deste modo, vale resgatar o conceito atribuído ao 
princípio da unidade de tesouraria, defendido pela doutrina de Machado Júnior: 

A lei estabelece a unidade de tesouraria, isto é, o recolhimento de todas as 
receitas das entidades governamentais sujeitas a estas normas será 
centralizado em uma só caixa, fornecendo um todo e vedando a utilização 
de caixa especial para cada espécie de receita e, consequentemente, a sua 
vinculação a uma despesa, com a exclusão, evidentemente, das que 
originalmente já fluem vinculadas a objetivos específicos como os convênios 
e as transferências voluntárias, que, neste caso, constituem as chamadas 
caixas especiais, como se conceituam também os fundos especiais, de que 
tratam essa lei.  

[...]  

                                                           
1 KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. 15ª edição. São Paulo: Atlas, 2017. p. 87/88. 
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As mudanças introduzidas pela Constituição do Brasil, em seu art. 74, 
indicam que o princípio da Unidade de Tesouraria deve ser observado em 
cada um dos Poderes, já que o exercício de controle interno se estende 
também às receitas. Na verdade, o que a lei estabelece pelo artigo 
comentado é uma forma de gestão de recursos financeiros que, 
tradicionalmente, é conhecida por Caixa Única2. (Grifamos) 

 

É importante ressaltar que, via de regra, não cabe à Câmara Municipal a 
função de recolher qualquer renda pública, pois sua fonte de financiamento advém 
dos repasses de duodécimo. Todavia, a taxa de inscrição em concurso público é uma 
receita de aplicação específica, (ou seja, um recurso que se destina precisamente ao 
custeio do processo seletivo), e, portanto, deve ser empregada naquilo que se 
propõe. Neste sentido, colacionamos o posicionamento do Tribunal de Contas de 
Pernambuco: 

Tais recursos não são receitas comuns e desvinculadas3. Pelo contrário. 
Trata-se de recursos recebidos com o propósito específico de cobrir os 
dispêndios necessários desde a elaboração das provas até a convocação 
dos candidatos aprovados, podendo, inclusive, ser utilizado, em caso de 
excedente de recursos e mediante prévio planejamento, na realização de 
curso de formação para os novos servidores. 

Desse modo, os recursos, após ingressarem nos cofres públicos, podem ser 
direcionados a gastos como a contratação de empresas, custos de 
publicações, aluguel de salas, entre outras despesas necessárias à 
realização do concurso. O que se pretende com a cobrança das inscrições, 
em última análise, é evitar que os cofres públicos sejam demasiadamente 
onerados com a realização dos concursos. 

Salienta-se que os valores das inscrições não devem ser direcionados 
diretamente à empresa contratada pelo ente público para a realização do 
concurso. O entendimento consta de decisões já mencionadas da Corte de 
Contas Federal (Acórdão nº 1.317/2008 - TCU - Plenário) e da Corte de 
Contas pernambucana (Acórdão T.C. nº 581/17). 

(TCE-PE, Processo nº: 1603699-2/2016, respondida pelo Pleno em sessão 
realizada no dia 01/08/2018). 

 

Deste modo, em razão da natureza da receita decorrente da taxa de inscrição 
em concurso público, de sua finalidade precípua, e adotando o conceito de unidade 
de tesouraria esposado pela doutrina citada, esta Unidade Técnica, no que pese a 
evidente divergência entre os Tribunais de Conta referenciados, entende que não há 
óbice para o depósito dos valores na conta única da Câmara Municipal.  

Questão mais intricada engloba o segundo questionamento, já que o 
consulente também indaga se os recursos provenientes da taxa de inscrição serão 
vinculados à execução do concurso, ou se as despesas com a realização deste 

                                                           
2 MACHADO JR., José Teixeira. A lei 4.320 comentada. 32ª edição. Rio de Janeiro: IBAM, 2008.  

3 Revista Zênite. Qual o valor máximo da taxa de inscrição em concursos públicos? Regime de Pessoal. 25/01/2018. 
Disponível em: https://www.zenite.blog.br/qual-o-valor-maximo-da-taxa-de-inscricao-em-concursos-publicos/ 
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deverão ser custeadas com recursos do duodécimo, incorporando-se ao limite 
estabelecido pelo artigo 29-A da Constituição Federal.  

Mas uma vez, não há posicionamento unificado entre os Tribunais de Contas. 
A posição virtualmente majoritária defende que os recursos integram o limite 
constitucional de gastos do Poder Legislativo: 

Considerando que a câmara municipal não possui receita própria, os 
valores recolhidos a título de taxa de inscrição em concursos públicos, 
embora possam ser recolhidos na conta única da câmara, pertencem ao 
município, sendo contabilizados pelo Poder Executivo, consoante se 
depreende da Resolução de Consulta n. 22/2011 do Tribunal de Contas do 
Mato Grosso, conforme julgado colacionado:  

CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
PRESTAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO NO LIMITE. 1)As 
receitas decorrentes das inscrições de concurso público realizadas pela 
Câmara Municipal pertencem ao Município, contabilizadas pelo Poder 
Executivo. 2) Cabe ao Poder Legislativo a despesa com a realização de 
concurso público para preenchimento de cargos do seus quadros. 3)É 
possível a realização de concurso público em conjunto da Câmara 
Municipal com a Prefeitura. Neste caso, havendo o rateio das despesas, 
somente a parcela paga pelo legislativo integrará o limite de gastos com 
a Câmara Municipal.  

(Grifamos) 

(TCE-MG, Consulta nº 850.498, respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão 
do dia 27/02/2013) 

 

Por fim, da análise das dúvidas apresentadas pelo consulente, cumpre 
informar que este Sodalício já se manifestou pela impossibilidade das 
Câmaras Municipais auferirem receitas diversas daquelas advindas do 
duodécimo constitucional, mediante as Resoluções nº 306/2012 e 865/2012.  

(Grifamos) 

(TCE-TO, Processo nº: 12590/2016, Resolução TCE/TO nº 474/2016) 

 

A contratação de empresa pelo Poder Legislativo para realizar concurso 
público com vistas ao preenchimento de cargos do seu quadro de pessoal 
é, inexoravelmente, uma despesa orçamentária do órgão, a ser suportada 
com os recursos advindos do Tesouro Municipal, dentro do limite máximo 
de total da despesa do ente previsto no referido dispositivo constitucional. 
Note-se que, não constituindo ente arrecadador, ainda que alguma atividade 
da Câmara “produza” receita pública, como no caso da taxa de inscrição no 
certame, esta deve integrar o orçamento único do Município, cuja gestão 
cabe ao Poder Executivo, para ser utilizada e distribuída segundo as 
normas e princípios atinentes à Contabilidade Pública, restando 
assegurada, todavia, a participação do Legislativo Municipal na elaboração 
da Lei Orçamentária Anual. Nesse sentido, o pagamento de eventual 
contratado pelo Legislativo para realizar concurso público com vistas ao 
preenchimento de vagas de seu quadro de pessoal não poderá ser 
realizado com o valor das taxas de inscrição do certame, diretamente pelo 
órgão, já que corresponde a receita pública pertencente ao Tesouro 
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Municipal, que deve integrar o orçamento único do ente federativo. 
Tratando-se de despesa orçamentária, ou seja, em proveito da própria 
Câmara, deve o contratado ser remunerado com os recursos repassados ao 
ente pelo Poder Executivo, em duodécimos, dentro dos limites máximos de 
total da despesa previstos no artigo 29-A, da Constituição Federal. 

(Grifamos) 

(TCE-ES, PARECER/CONSULTA TC-003/2016, respondida pelo Pleno na 
Sessão do dia 16/02/2016) 

 

Esse posicionamento, todavia, foi contraposto, muito recentemente, em 
sessão realizada no dia 1º de agosto de 2018, por meio de decisão exarada pelo 
pleno do Tribunal de Pernambuco. Transcreve-se, por oportuno, a argumentação 
aduzida pela citada Corte: 

Em regra, as Câmaras Municipais não constituem entes arrecadadores, ao 
menos no que se refere às receitas derivadas, como as tributárias, por 
exemplo. Assim, suas disponibilidades correspondem aos valores que lhes 
são repassados, mediante transferências financeiras, pelo Poder Executivo, 
na forma estabelecida pelo art. 168 da Constituição Federal. Vejamos: 

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em 
duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 
9º. 

O repasse dos recursos ao Legislativo está sujeito à observância dos limites 
máximos de despesa total do ente, estabelecidos no artigo 29-A, da 
Constituição Federal que, ao regulamentar a sistemática dos duodécimos, 
estabeleceu quais valores devem integrar o cálculo, in verbis: 

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 
subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não 
poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da 
receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos 
arts. 158 e 159,efetivamente realizado no exercício anterior (...) 

A lógica estabelecida pelo aludido artigo foi atrelar as despesas do 
Legislativo aos valores das transferências recebidas, garantindo-se o 
equilíbrio entre receitas e despesas e a otimização dos recursos. Ocorre 
que, à luz dessa sistemática, dois aspectos devem ser considerados 
quando nos referimos aos valores advindos das inscrições em concurso. 

Primeiramente, pela análise do mencionado artigo, conclui-se que a 
Constituição determinou a origem dos recursos que devem ser 
considerados para a apuração do duodécimo, quais sejam, a receita 
tributária e as transferências constitucionais dos arts. 153 (IOF sobre o ouro, 
quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial), 158 e 
159 (Fundos de Participação dos Municípios e dos Estados e contribuição 
de intervenção no domínio econômico). 

Desse modo, os recursos advindos das inscrições de candidatos a 
concurso público não têm relação, quando consideramos o aspecto da 
receita, com a apuração do duodécimo. 
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Em segundo lugar, as despesas com a realização do concurso não 
devem integrar a composição do limite de gastos previstos no art. 29-A 
da CF/88. Trata-se de despesa autofinanciada, cujo correspondente 
custeio advém de arrecadação promovida pelo próprio órgão promotor do 
concurso com as inscrições dos candidatos, valores esses que não são 
incluídos entre as receitas tributárias. Esse raciocínio apenas não seria 
aplicável no caso de haver déficit entre os valores que ingressaram em 
virtude das inscrições e as despesas decorrentes do concurso, pois, nessa 
situação, os recursos do duodécimo precisariam ser utilizados para cobrir a 
diferença.  

Conforme já referido, os recursos provenientes das inscrições dos 
candidatos devem ser encaminhados à conta específica, vinculada à conta 
da Câmara Municipal e, no caso de excedente, para o qual não haja 
planejamento de utilização, devem ser recolhidos à conta única do 
ente, mantida pelo Poder Executivo municipal, em atenção à unidade 
de caixa ou tesouraria. 

(TCE-PE, CONSULTA, Processo TCE-PE nº 1603699-2, respondida pelo 
Pleno na Sessão do dia 01/08/2018) 

 

De fato, em primeiro lugar, há que se ter sempre em mente que a receita 
arrecadada com a taxa de inscrição pertence ao Ente Federativo, não a este ou 
aquele Poder Constituído, uma vez que se trata, como anteriormente abordado, de 
receita pública. Naturalmente, de acordo com a estrutura constitucionalmente 
estabelecida, ao Poder Executivo cabe a função de arrecadar, recolher, classificar e 
distribuir as rendas públicas de acordo com o planejamento orçamentário, no entanto, 
a rigor, isso não lhe confere a propriedade sobre tais recursos, já que atua no estrito 
cumprimento das competências que a lei lhe atribui. Segundo, como também já 
mencionado, trata-se de receita cuja única razão de existir é auxiliar no suporte dos 
custos com a realização do processo de seleção, visando, com isso, que as despesas 
sejam rateadas, integral ou parcialmente, entre os interessados ao cargo público 
ofertado, e não pela sociedade como um todo, de modo a desonerar os cofres 
públicos.  

A nova interpretação, portanto, foi capaz de solver problema relacionado à 
destinação da taxa de inscrição. Trata-se de uma ruptura de paradigma.  

Isso porque o posicionamento até então adotado pelos demais Tribunais de 
Contas agregava as despesas realizadas com a promoção do concurso público ao 
total de gastos do Legislativo para o cálculo do limite previsto no art. 29-A da 
Constituição Federal. Em contrapartida, não se incorporava a receita correspondente 
com a arrecadação da taxa de inscrição, deduzindo-a dos depósitos realizados a 
título de duodécimo. De acordo com esse raciocínio, na prática, a receita total do 
Poder Legislativo ficaria sempre adstrita ao repasse de duodécimos e suas despesas 
sempre seriam limitadas pelo dispositivo constitucional, mesmo diante da realização 

de concurso.   

Nos municípios de grande porte, que contam com grande folga orçamentária 
em razão da alta arrecadação, esse posicionamento não representa um problema.  

Todavia, nos municípios menores e menos favorecidos, em que os recursos 
são mitigados em razão de sua própria vulnerabilidade, os recursos destinados ao 
Poder Legislativo para a execução de suas funções ordinárias são muito próximos ao 
limite constitucional. Nestes casos, exigir que os recursos transferidos a título de 
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duodécimo sejam suficientes para a cobertura de todos os gastos do Poder 
Legislativo e, além disso, sejam satisfatórios para a promoção de um concurso 
público em que se preserve a qualidade, a lisura, a eficiência, a isonomia entre os 
candidatos e a segurança do processo, sem a respectiva utilização do aporte de 
recursos angariados com o pagamento da taxa de inscrição pelos candidatos, é 
esbarrar em uma limitação empírica. Ademais, em situações como essa, a taxa de 
inscrição deixaria de servir ao seu propósito, pois seria arrecadada e recolhida pelo 
Poder Executivo, permanecendo sob sua titularidade na Conta Única do Tesouro, e, 
em última instância, seria destinada a atividade diversa do custeio do próprio 
concurso, pois o processo de seleção de pessoal ficaria integralmente sob a tutela e 
responsabilidade do Poder Legislativo, que o custearia com recursos próprios, 
limitados àqueles recebidos a título de duodécimo.  

Deste modo, o que a Corte de Contas Pernambucana fez foi dar outro foco à 
questão, segregando tanto a despesa do concurso quanto a correspondente receita 
arrecadada com a taxa de inscrição, para fins de cálculo do limite do art. 29-A da 
Constituição Federal e, assim, estabelecendo um liame entre elas. 

Ressalta-se que a este Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 
Goiás não é estranha a ideia de que o Legislativo Municipal pode, em determinadas 
situações, receber receitas e realizar despesas que não se incorporem ao limite do 
art. 29-A da Constituição Federal. Neste sentido, invoca-se o Acórdão Consulta nº 
0005/20144, fls. 63/75, que excepcionalizou a aplicação do limite constitucional para a 
incorporação do valor do prêmio do seguro recebido em virtude de bem móvel 
sinistrado, por entender que se trata de receita capital e visa recompor o patrimônio 
do Poder Legislativo. Neste decisório, a hermenêutica aplicável por este Tribunal 
considerou a diferença entre a classificação da receita do duodécimo e a do prêmio 
de seguro, para definir que a origem do recurso, bem como sua destinação, 
influenciaria na aplicação do preceito constitucional. 

Retornando à questão em análise, aqui também parece que a interpretação 
teleológica teria maior adequação. In casu, a finalidade da aplicação dos recursos 
não podem ser olvidada. A Constituição que limita os gastos do Poder Legislativo, 
restringindo-os a um percentual incidente sobre receita correte líquida de impostos e 
transferências, é a mesma Carta que determina que a investidura em cargo ou 
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público5. Dessa 
maneira, garantir a harmonização entre esses dois preceitos é fator essencial para 
promover a verdadeira aplicação de ambos os ditames constitucionais. Logo, no 
entendimento desta Especializada, na exegese dos dispositivos aplicáveis deve-se 
considerar a finalidade da taxa de inscrição, sua correlação com o objetivo 
pretendido, ou seja, a realização do próprio concurso público, e as limitações de se 
promover, com qualidade, o referido processo seletivo sem a utilização de tais 
recursos.  

Apesar disso, não se pode dizer que a receita arrecadada com a taxa de 
inscrição seja um recurso vinculado, stricto sensu, porquanto sua destinação não 
decorre de determinação legal. Trata-se de recurso público previamente 
comprometido com uma execução específica, sim, pois visa precisamente ao 

                                                           
4 Ementa: JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONTAS. CONSULTA. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. 
CONHECIMENTO. 2. PRÊMIO DE SEGURO. AQUISIÇÃO DE OUTRO BEM. POSSIBILIDADE. 3. NATUREZA DO 
PRÊMIO. RECEITA DE CAPITAL. VEDAÇÃO LEGAL. 4. DEDUÇÃO DO VALOR DE DUODÉCIMO. IMPOSSIBILIDADE. 5. 
NOVA AQUISIÇÃO DE BEM. ATENDIMENTO ÀS NORMAS PARA LICITAÇÕES. 6.DETERMINAÇÕES.  

5 Art. 37, II, CF. 
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financiamento dos custos do concurso, mas essa associação tangencia os limites 
representados pela própria efetivação de seu objeto. Imprescindível, assim, traçar os 
possíveis cenários que o recolhimento da taxa à conta da Câmara Municipal 
desencadeia, com o fim de aclarar a matéria.  

Logo, em circunstâncias ideais, a realização do concurso público deve ter 
previsão no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei 
Orçamentária Anual, cumprindo toda a fase de planejamento das contas públicas, e 
os custos da realização do concurso devem ser previamente dimensionados para que 
sejam suficientes e que não haja sobra de numerário. Não obstante, é comum que o 
panorama seja bem diverso, e que a dificuldade de efetuar, por exemplo, a projeção 
quanto ao número de interessados leve à insubsistência das receitas angariadas ou, 
de maneira oposta, à arrecadação excessiva.  

Neste sentido, havendo déficit, caberá à Câmara Municipal subsidiar os 
demais custos com a realização do concurso, com recursos próprios provenientes 
dos repasses mensais de duodécimo, mantendo seus gastos com essa 
complementação dentro dos limites estabelecidos pelo art. 29-A da CF. De outro 
modo, se a arrecadação for superavitária, isso é, superior ao valor definido para a 
realização plena do concurso, a sobra de recursos deverá ser integralmente devolvida 
aos cofres do Tesouro Municipal, sob a administração do Poder Executivo, uma vez 
que exaurida a sua destinação por meio do aperfeiçoamento de sua finalidade. Ao 
Poder Executivo, enquanto responsável pela implementação das políticas públicas e 
pela realização estratégica das atividades governamentais, incumbe a tarefa de 
reaplicar o numerário excedente na sua própria execução orçamentária, de forma 
independente de qualquer vinculação.   

Passa-se, assim, a abordar o terceiro questionamento do consulente, que 
envolve a discriminação dos meios adequados para contabilizar a movimentação 
orçamentária a ser adotada pela contabilidade para não caracterizar burla aos limites 
definidos no Art. 29-A da Constituição Federal perante a Secretaria de Contas 
Mensais de Gestão.  

Cumprida a fase de planejamento do concurso público, incluindo os possíveis 
reflexos da expansão da folha de pagamento, conforme disposto no art. 165, §6º da 
Constituição Federal e no art. 17 e 4º, §2º, V, da Lei Complementar nº 101/00 (LRF), 
aos gestores caberá realizar o registro das receitas e despesas relacionadas à 
materialização do processo seletivo de pessoal.    

Sob o aspecto da receita, como já explorado, constitui-se ela uma renda 
pública e, portanto, sujeita ao registro, nos termos do art. 52 da Lei 4.320/64. Como 
também já apontado, submete-se ao princípio da unidade orçamentária e deve 
constar do orçamento anual do município, na qualidade de receita prevista para o 
exercício6.  

Avançando na análise, trata-se de receita corrente, já que visa à cobertura de 
uma despesa também classificada como corrente7 8.  

                                                           
6 Art. 2º da Lei 4.320/64 c/c art. 165, §5º, da Constituição Federal.  

7 Art. 11 da Lei 4.320/64.  

8 20. A receita com a realização de um concurso público visa atender despesa corrente (conforme acima apontado), logo é 
receita corrente. Inclusive, a Portaria nº 48, de 10 de setembro de 2009, da Secretaria de Orçamento Federal, criou a 
natureza de receita ‘1600.50.00 - Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos’ que,  segundo o Ementário de 
Classificação das Receitas Orçamentárias da União, destina-se a: 
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À luz do registro orçamentário, cabe ao Poder Executivo a iniciativa de lei 
para elaboração do PPA, da LDO e da LOA, por força do disposto no art. 165 da 
Constituição Federal. A este Poder também incube o registro da consolidação das 
contas públicas, bem como a inscrição dos ingressos aos cofres públicos, para fins de 
acompanhamento orçamentário9, especialmente no que diz respeito ás receitas 
previstas e realizadas.  

Portanto, sob o ponto de vista orçamentário, no entendimento desta 
Especializada, a receita decorrente da taxa de inscrição em concurso público deve 
constar da Lei Orçamentária Anual enviada à Câmara pelo Poder Executivo, 
excepcionalmente, como receita prevista para a Unidade Orçamentária Poder 
Legislativo. Neste mesmo sentido também decidiu o Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco, acatando o posicionamento do MPC que atua junto àquela Corte: 

Reitera-se, por oportuno, que o fato de não serem as Câmaras Municipais 

órgãos arrecadadores, não havendo, em princípio, “receita” da Câmara Municipal, 

mas sim o repasse constitucionalmente assegurado, não impede que o Legislativo 

receba e contabilize, de forma excepcional, a receita orçamentária proveniente 

das inscrições e lhes garanta a destinação compatível com o planejamento 

orçamentário do exercício.  

Ademais, para que este registro ocorra de forma transparente e o 
acompanhamento orçamentário possa ocorrer de modo eficiente, permitindo o 
exercício do controle interno, externo e social, a classificação da receita prevista deve 
se valer de fonte de recurso10 diversa daquela empregada para a designação dos 
repasses mensais a título de duodécimo. 

Os dispêndios com a realização do concurso, por sua vez, devem ocorrer sob 
a responsabilidade do gestor dos recursos do Poder Legislativo. Vale ressaltar que o 
gestor dos recursos deverá, ainda, prestar contas tanto das despesas realizadas 
quanto dos valores arrecadados, observando o disposto no art. 58 da Lei 
Complementar nº101/0011.  

O registro dos empenhos destinados ao custeio do processo seletivo deve ser 
realizado considerando a fonte financiadora, utilizando a codificação de fonte de 

                                                                                                                                                                                     
‘1600.50.00 - Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos  

Receitas de caráter administrativo, decorrentes de tarifas de inscrição em concursos, processos seletivos, inclusive 
dos vestibulares realizados pelas Universidades, e outros meios de prover seleção de pessoas ou coisas. Trata-se 
do ingresso de recursos provenientes de uma sequência de ações visando selecionar ou qualificar alguém ou para 
um determinado objetivo.’ 

 

9 Art. 12, §3º, da Lei Complementar nº 101/00 (LRF). 

10 A tabela de codificação por fonte de recursos do Tribunal válida a partir de 2018 (disponível no site) permite o 
detalhamento de outras receitas primárias a partir do código 500. Assim, as receitas decorrentes da taxa de inscrição 
poderiam ser contabilizadas na fonte 1.89.501, por exemplo, evidenciando exatamente a receita arrecadada com o 
concurso e as respectivas despesas empenhadas e pagas com essa fonte de recurso. 

11 Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as 
providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos 
nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de 
contribuições. 
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recurso específica para receita de taxa de inscrição, evitando confusão em relação 
aos dispêndios custeados com recursos do duodécimo, e permitindo a segregação 
dos mesmos para o cálculo dos gastos do Poder Legislativo, para efeito da apuração 
do limite imposto pelo art. 29-A da Constituição Federal. 

3. CONCLUSÃO 

Esta Secretaria, considerando a competência desta Corte para esclarecer 
dúvidas de caráter geral; nos limites de sua atribuição e sem adentrar no juízo sobre 
a admissibilidade da presente consulta, vez que esta prerrogativa já foi exercida em 
consonância com o disposto no art. 83, IX, do Regimento Interno desta Corte; 
manifesta seu entendimento do sentido de que seja: 

I. Respondido ao consulente, “em tese”, que: 

a) O recolhimento dos valores recebidos a título de taxa de inscrição 
para a realização do concurso público para o provimento de cargo no seu 
quadro de servidores efetivos, pode ser feito na “conta bancária” da Câmara 
Municipal? 

Sim. O recolhimento dos valores recebidos a título de taxa de inscrição em 
concurso público para provimento de cargo de seu quadro de servidores efetivos 
poderá ser realizado na Conta Única da Câmara Municipal, vedada a criação de caixa 
especial, em cumprimento ao art. 56 da Lei 4.320/64.  

 

b) Sendo afirmativa a resposta à indagação anterior, a receita 
arrecadada pelo Poder Legislativo municipal a titulo de “taxa de inscrição”, 
pode ser VINCULADA para pagamento dos serviços prestados para a 
realização do certame? Ou as referidas despesas deverão ser pagas com 
os recursos repassados a título de DUODÉCIMO ao Legislativo pelo Poder 
Executivo, incorporando-se aos limites definidos no Artigo 29-A da 
Constituição Federal?  

As receitas percebidas pelo Ente a título de taxa de inscrição em concurso 
público visam à execução de despesa específica com a realização do processo de 
seleção de pessoal, não integram a base de cálculo para a apuração do valor 
repassado a título de duodécimo, e devem ser direcionadas pelo Poder Legislativo 
exclusivamente para o cumprimento de sua finalidade. Assim, por serem despesas 
autofinanciadas, não compõe os limites de gastos do Poder Legislativo para fins de 
aplicação do art. 29-A da Constituição Federal. Porém, vale ressaltar que, cumprida a 
sua função e exaurida a finalidade a que se destina por meio da plena realização do 
concurso público, eventual excedente de arrecadação deverá ser revertido à conta 
única do Tesouro, sob a administração do Poder Executivo, em atenção aos 
princípios da unidade, da universalidade e do orçamento bruto.  

 

c) Sendo afirmativas as respostas às indagações anteriores, ou seja, o 
recolhimento das taxas de inscrição diretamente na “conta bancária” da 
Câmara Municipal e, vinculadas às despesas do concurso público a ser 
realizado. Qual a movimentação orçamentária a ser adotada pela 
contabilidade para não caracterizar burla aos limites definidos no Art. 29-A 
da Constituição Federal perante a Secretaria de Contas Mensais de 
Gestão?  

A receita orçamentária arrecadada com a taxa de inscrição deverá ser 
contabilizada na Unidade Orçamentária do Poder Legislativo responsável pelo seu 
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recolhimento. Para permitir a transparência e o controle da destinação dos valores 
recolhidos, as receitas e as despesas devem ser contabilizadas com a mesma fonte 
de recurso.  

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

8. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n. 7286/2018 (fls. 

85/90), manifestou-se nos seguintes termos: 

(...) 

Corrobora-se o posicionamento da SCMG por conhecer da consulta. 

No mérito, passa-se a discorrer sobre os questionamentos do consulente. 

- Recolhimento de valores em conta da Câmara Municipal 

Inicialmente, cediço que receitas obtidas com inscrições em concursos 
públicos caracterizam receita pública, sujeitas às regras de direito financeiro. 

Este TCM já decidiu a respeito em processo de consulta12. 

Ademais, tem-se claro que essas receitas, ainda que o concurso público seja 
realizado pela Câmara, pertencem ao orçamento do município e devem ser 
contabilizadas pelo Poder Executivo, porquanto a única receita da câmara municipal é 
a proveniente do duodécimo. Nesse sentido, as decisões citadas pela SCMG dos 
Tribunais de Contas (TCEs) de Mato Grosso (Decisão nº 22/2011), Minas Gerais 
(Consulta nº 850.498), Espírito Santo (Consulta TC-003/16) e Tocantins (Resolução 
TCE 474/16). 

Este TCM também tem decisão em sentido semelhante, referindo-se, 
contudo, a receitas correntes obtidas com a licitação da folha de pagamento13. 

Cabe destacar que a eventual ausência de previsão dessas receitas na lei 
orçamentária anual (LOA) não lhes retira o caráter orçamentário14. Tais ingressos 

                                                           
12 EMENTA: da possibilidade de dispensa de licitação para a contratação de empresa ou instituição para a realização de 
concurso público para provimento de cargos administrativos e de carreira, nos termos do art. 24, XIII, da Lei nº 8.666/93, 
nos casos em que a instituição atenda aos requisitos neste estabelecidos, bem como da necessidade das taxas de 
inscrição serem recolhidas à conta do Tesouro Municipal. TCM-GO. RC Nº 013/07 – Senador Canedo. 21.02.07 (grifou-
se) 

13 EMENTA: Da obrigatoriedade de realização de licitação para contratação de serviços de execução da folha de 
pagamento dos servidores da Câmara de Anápolis, mesmo que a instituição financeira – banco – seja oficial. RC 029/08. Da 
ilegalidade de contabilização dos recursos advindos da licitação como receita própria do Legislativo, vez que sua única 
receita é a proveniente do duodécimo legal, repassado pelo Executivo. (TCM-GO RC 039/09 – Anápolis. 18.11.09). 
(grifou-se) 

14 Nesse contexto, embora haja obrigatoriedade de a LOA registrar a previsão de arrecadação, a mera ausência formal do 
registro dessa previsão, no citado documento legal, não lhes retira o caráter de orçamentárias, haja vista o art. 57 da Lei nº 
4.320, de 1964, determinar classificar-se como receita orçamentária toda receita arrecadada que porventura represente 
ingressos financeiros orçamentários, inclusive se provenientes de operações de crédito, exceto: operações de crédito por 
antecipação de receita – ARO5 , emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo 
financeiros. (MCASP, 7ª Ed. Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários. Pag. 37) 
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sem previsão na LOA podem, inclusive, amparar a abertura de créditos adicionais15. 

Constata-se, porém, uma divergência entre o entendimento do TCE-ES na 
Consulta TC-003/16 e o entendimento do TCE-MG na Consulta nº 850.498. O TCE-
MG entendeu possíveis o recolhimento e a manutenção de valores de inscrições em 
conta própria da câmara e a sua utilização direta pelo órgão16. Apenas os valores de 
inscrições excedentes aos necessários para o custeio do certame deveriam ser 
transferidos à conta única do tesouro. Mas os ingressos na conta da câmara 
deveriam ser, depois, deduzidos dos repasses do duodécimo17 pelo Poder Executivo. 
Já o TCE-ES entendeu que não seria possível nem recolhimento, nem utilização 
direta, pelas câmaras18. 

                                                           
15 EMENTA: CONSULTA – PREFEITURA MUNICIPAL – CONVÊNIO NÃO PREVISTO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 
RECURSOS REPASSADOS – DESTINAÇÃO ESPECÍFICA – CLASSIFICAÇÃO COMO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 
UTILIZAÇÃO COMO FONTE DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE 
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA E ABERTURA POR DECRETO EXECUTIVO – 
OBSERVÂNCIA ESTRITA ÀS FINALIDADES DO CONVÊNIO – SIACE/PCA: EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 
FONTE DE RECURSO DE CONVÊNIO NO QUADRO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS – OBJETIVO: CUMPRIMENTO DO 
DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º C/C O INCISO I DO ART. 50, AMBOS DA LC N. 101/2000 – 
DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO NA COLUNA “PREVISÃO 
ATUALIZADA” E A EFETIVA ARRECADAÇÃO NA COLUNA “RECEITAS REALIZADAS” E DOS CRÉDITOS ADICIONAIS 
NA COLUNA “DOTAÇÃO REALIZADA” E AS DESPESAS NA COLUNA “DESPESAS EMPENHADAS. (...) c) Embora não 
constem expressamente no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964, os recursos oriundos da celebração de convênios não 
previstos na Lei Orçamentária Anual - LOA, ou previstos em valor inferior ao acordado, caracterizam excesso de 
arrecadação e constituem fonte de abertura de créditos adicionais necessários à criação ou reforço de dotação para fazer 
face às despesas relativas à execução do objeto conveniado. Nesse sentido, Consulta nº 873706, de 20/06/2012. (...) (TCE-
MG. Consulta nº 837679. 07/08/2013) 

16 “Considerando que a câmara municipal não possui receita própria, os valores recolhidos a título de taxa de inscrição 
em concursos públicos, embora possam ser recolhidos na conta única da câmara, pertencem ao município, sendo 
contabilizados pelo Poder Executivo, consoante se depreende da Resolução de Consulta n. 22/2011 do Tribunal de 
Contas do Mato Grosso, conforme julgado colacionado: (...). Assim, a receita arrecadada pela câmara em sua conta única a 
título de taxa de inscrição dos interessados em participarem do concurso será contabilizada pelo Poder Executivo, devendo 
o órgão legislativo destiná-la unicamente ao custeio das despesas com a realização do certame. Havendo arrecadação 
superior aos gastos decorrentes da realização do concurso público, essa diferença não pertencerá aos cofres da câmara, 
mas sim, à conta única do Tesouro Municipal. (...) Assim, conclui-se que a receita destinada à realização de concurso 
público da câmara municipal pertence ao Poder Executivo, devendo ser por ele contabilizada no seu orçamento 
anual. Já à câmara municipal compete o recolhimento das taxas de inscrição dos candidatos na sua conta única, devendo 
destiná-las exclusivamente ao custeio das despesas com o concurso público. Caso a receita arrecadada supere o valor 
gasto com a realização do certame, a diferença pertencerá à conta única do tesouro municipal em observância ao princípio 
da unidade de tesouraria insculpido no art. 56 da Lei n. 4.320/64, uma vez que tais recursos são considerados receitas 
públicas pertencentes ao Poder Executivo municipal. (Trechos do voto do Relator na Consulta nº 850.498 - TCE-MG). 

17 “Ocorre que, como a Câmara não constitui unidade arrecadadora, esse montante que ingressou na conta própria, deverá 
ser deduzido do duodécimo, que é a única forma possível de recebimento de receita pelo poder legislativo” (TCE-MG. 
Consulta nº 951672). 

18  1) O valor proveniente da taxa de inscrição em Concurso Público promovido pelo Poder Legislativo deve ser recolhido à 
conta única do Tesouro do Município, por constituir receita pública pertencente ao ente federativo –  2) O pagamento de 
eventual contratado pelo Legislativo para realizar Concurso Público não poderá ser realizado com o valor das taxas de 
inscrição do certame, diretamente pelo Órgão, devendo ser efetuado com os recursos repassados ao ente pelo Poder 
Executivo, em duodécimos, dentro dos limites máximos de total da despesa previstos no artigo 29-A, da Constituição 
Federal, por ser tratar de despesa orçamentária 
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Apesar disso, tanto para o TCE-ES, quanto para o TCE-MG, os valores de 
inscrições são considerados receitas orçamentárias do município e de contabilização 
a cargo do Poder Executivo. O TCE-TO também decidiu em consonância com a 
Consulta nº 850.498 do TCE-MG, conforme se observa na Resolução TCE 474/1619 
(fls. 60). 

A divergência acima, em essência, dá-se quanto a uma prática operacional, 
sob o aspecto bancário/financeiro, mas não sob o aspecto orçamentário, quanto à 
natureza desses recursos, à sua contabilização ou à sua titularidade. 

De fato, não haveria óbice ao recebimento de recursos na conta da câmara, 
com devolução à conta do tesouro de sobras da execução orçamentária da despesa 
com o certame ou compensação com transferências posteriores do duodécimo. 
Independentemente, contudo, da operacionalização - se depositados os valores em 
conta bancária da câmara ou na conta única do tesouro -, os ingressos com 
inscrições integrarão o orçamento do município e a utilização das disponibilidades 
dependerá de execução orçamentária na forma do art. 58 e seguintes da Lei n.º 
4.320/64, vale dizer, da existência de créditos e dotações, de empenho, de liquidação 
e de pagamento. 

Frisa-se: ainda que as inscrições sejam recolhidas em conta bancária da 
câmara, a sua utilização dependerá da existência de dotação suficiente e da 
execução orçamentária pelo ordenador de despesas, de modo que, mesmo havendo 
dinheiro, se não houver dotação suficiente, será necessária a abertura de crédito 
adicional. 

Na União, a destinação de receitas de concursos públicos realizados por 
outros órgãos se dá em sede de consignação orçamentária, sem vinculação legal a 
fundo, mediante sistema integrado de administração financeira, com contabilização 
da receita na Fonte 50 e na Codificação 16100200. Os valores são apropriados de 
modo centralizado na conta do tesouro20, mas sua utilização exige integração no 
orçamento com a previsão de créditos orçamentários na LOA destinados à unidade 
gestora e à determinada ação. 

A questão, portanto, da conta que receberá os recursos perde relevo diante 
da exigência de previsão orçamentária da receita e autorização da despesa, isso sim 
que garantirá a integração orçamentária e a utilização regular dos recursos. 

                                                           
19 8.2 Responder ao consulente nos termos que seguem: a) Os valores recebidos a título de taxa de inscrição em concurso 
público, embora possam ser recolhidos na conta única do órgão, ou seja, da câmara municipal, pertencem ao Município, 
sendo contabilizados nos demonstrativos referentes ao Poder Executivo, segundo o princípio da unidade de caixa, previsto 
no artigo 164, §3° da Constituição Federal. 

20 “11. Assim, a receita proveniente de concursos públicos passou a fazer parte da nossa previsão orçamentária, restando 
estabelecido, nos autos do processo TC-012.698/2012-1, que o procedimento deveria ser o seguinte (peça nº 3):   

 “[...] serão alocados créditos orçamentários na Atividade ‘Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais’, 
vinculados ao grupo fonte ‘1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente’ e especificação de fonte ‘50 - Recursos Próprios 
Não Financeiros’. Eventualmente poderão ser aportados recursos na ação orçamentária referida para suprir a eventual 
diferença entre as estimativas de receita e de despesa, e da divergência entre o custo real da realização de certame e a 
receita oriunda do número de candidatos que, neste caso, vai onerar a fonte de recurso 0100 - Recursos Ordinários”.  

12. Desse modo, os valores pagos a título de taxa de inscrição serão agora recolhidos diretamente ao Tesouro Nacional, 
sendo que o valor a ser pago pelo TCU à instituição executora constará de rubrica orçamentária própria, 
independentemente de superávit ou déficit na arrecadação das taxas de inscrição.” (TCU. Acórdão nº 831/2013 – TCU – 
Plenário.  Trechos do voto do relator, Min. Valmir Campelo). 
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Com efeito, não há razão para divergir quanto ao cerne do posicionamento 
adotado pela SCMG em relação ao primeiro questionamento (“a”).  

- Sujeição das despesas ao teto do art. 29-A da CF 

A celeuma se instaura, contudo, em relação à sujeição das despesas com a 
realização do concurso ao limite de gastos das câmaras municipais (art. 29-A, caput, 
da CF). E aqui a SCMG, com amparo em decisão recente do TCE de Pernambuco, 
entendeu que as despesas com a realização de concurso suportadas com recursos 
obtidos diretamente com inscrições, por serem “autofinanciadas” e vinculadas, não 
integrariam o montante de gastos sujeito ao limite. Apenas eventuais despesas 
excedentes ao obtido com inscrições seriam consideradas sob a incidência do 
referido teto de gastos. 

Essa decisão, todavia, com a devida vênia, aduz que as receitas municipais 
referidas no art. 29-A, caput, da CF são base de cálculo do duodécimo, levando a crer 
que receitas não consideradas para o cálculo do limite do art. 29-A poderiam servir de 
suporte para despesas que não seriam, por conseguinte, sujeitas ao limite de gastos. 
Mas o art. 29-A, caput, da CF trata de limites de despesa, não de duodécimo. O 
duodécimo nada mais é que dinheiro a ser disponibilizado mensalmente ao Poder 
Legislativo no valor correspondente a 1/12 avos do orçamento do órgão previsto na 
Lei Orçamentária Anual (art. 168 da CF). É o orçamento, portanto, que define o valor 
do duodécimo. Considerar uma receita ou não na base de cálculo do limite do art. 29-
A implica apenas alteração do limite de gastos e não do valor do duodécimo. 

A decisão, ademais, indica uma espécie de afetação das receitas de 
inscrições (disponibilidades) em conta específica com as despesas para a realização 
do concurso. Tal afetação, todavia, exigiria a criação de fundo, por lei, conforme Lei 
n.º 4.320/64, ou a expressa destinação orçamentária, por previsão de ação 
específica21.  

Ressalta-se que, nesse ponto, havendo previsão no orçamento, não há que 
se falar em incidência do art. 76-B22 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da CF, incluído pela EC nº 93/2016, que trata de desvinculação ampla de 

                                                           
21 “Também não é despiciendo destacar que a predeterminação de despesas ou de algum escopo deve se dar por 
instrumento normativo que não seja a própria lei orçamentária (empregada aqui em sentido lato, englobando, no País, o 
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual), por caso contrário seria mera especialização 
das receitas, e não vinculação propriamente dita. A especialização pela lei orçamentária é o mecanismo que permite a 
previsão de receitas e cobertura dos respectivos gastos. Já as afetações correriam “fora da lei orçamentária”, visto que “não 
há afetação só à conta do orçamento ou através deste”. (Carvalho, André Castro. Vinculação de receitas públicas e 
princípio da não afetação: usos e mitigações. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade 
de São Paulo, São Paulo. p. 11-12) 

22 Art. 76-B. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das 
receitas dos Municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, 
seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes. 

Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput: 

I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do 
ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal; 

II - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores:  

III - transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei; 

IV - fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do Município. 
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receitas municipais.  A desvinculação tem como objeto a liberação de recursos para a 
livre disposição orçamentária2324. E, na hipótese, havendo previsão de ação 
correspondente na LOA, com dotação estimada em valor igual ou maior ao recolhido, 
não haveria vinculação de receitas, mas destinação orçamentária, a afastar a 
incidência do citado art. 76-B. A dotação prevista a menor ou a ausência de previsão 
na LOA, por sua vez, exigiria a abertura de crédito adicional, nas suas diferentes 
modalidades. 

Cabe ressaltar que este órgão ministerial, à luz da jurisprudência de outras 
Cortes de Contas produzida até então, já se manifestou pela incidência do limite do 
art. 29-A da CF às despesas com concurso público realizado por câmaras municipais, 
em outro processo de consulta ainda não decidido pelo Tribunal (Processo nº 
13988/17)25. 

Não obstante, o Tribunal de Contas da União, em decisão mais recente, 
confirmada em sede de embargos de declaração (Acórdão 1870/2018-TCU- 
Plenário), adotou posicionamento que flexibilizou o teto de gastos estabelecido pela 
EC nº 95/2016 para excluir, em parte, despesas com concursos. Citam-se trechos do 
acórdão: 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: (...) 

9.2. responder ao consulente que: 

9.2.1. permanece válido, na íntegra, mesmo sob a égide da Emenda 
Constitucional 95/2016, o entendimento no sentido de que as receitas 
decorrentes da arrecadação de taxa de inscrição em concurso público 
promovido por órgão estatal, e também as despesas necessárias à sua 
concretização, devem ser integralmente registradas no Orçamento da 

                                                           
23 “Para Fernando Facury Scaff, essa ferramenta concede liberdade ao legislador orçamentário, pois permite que o 
mesmo disponha, durante o seu mandato, de recursos financeiros que permitam a implementação de seu programa de 
governo com fundamento na Constituição Federal, excetuando a vinculação das receitas com impostos destinados à 
efetivação de direitos sociais, como é o caso da saúde e da educação.” (NETO, Napoleão Guimarães. A constitucionalidade 
da desvinculação de receitas da União e sua extensão para os demais entes da federação. Fórum de Contratação e Gestão 
Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 15, n. 176, ago. 2016. Apud NETO, Napoleão Guimarães. A constitucionalidade da 
desvinculação de receitas da União e sua extensão para os demais entes da federação. Fórum de Contratação e Gestão 
Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 15, n. 176, p. 45-51, ago. 2016). 

24 “Com este apanhado e traçado o estado da arte, pode-se definir, no que toca ao seu caráter jurídico, que as vinculações 
de receitas são positivadas por instrumentos constitucionais ou legislativos de forma alheia à lei orçamentária, e são 
utilizadas para individualizar uma fonte e destinação mediante o estabelecimento de um elo jurídico entre receitas e 
escopos predeterminados, possuindo margem relativa de abolição do ordenamento e constituindo uma excepcionalidade à 
dinâmica orçamentária.” (Carvalho, André Castro. Vinculação de receitas públicas e princípio da não afetação: usos e 
mitigações. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 17) 

25 “Em segundo lugar, ressalta-se que as despesas com a realização de concurso público, referentes à contratação da 
prestação de serviço para a sua realização e outras despesas referentes a atividades diretamente realizadas pelo Poder 
Público, como as publicações de atos do certame em diário oficial, consistem em despesas administrativas de recrutamento 
de pessoal, configurando, portanto, despesas correntes destinadas ao custeio do funcionamento do órgão ou entidade. 

Sendo despesa corrente, quando realizada por câmara municipal deve ser suportada pelos recursos do duodécimo, 
fonte de receita ordinária e constitucional desse órgão, sujeita ao teto constitucional de gastos (art. 29-A, caput, da 
Constituição Federal) e às limitações de créditos e dotações do Legislativo no orçamento anual.” (Parecer nº 2882/18 – 
MPC. Processo nº 13988/17). 
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União em deferência aos princípios da universalidade, do orçamento 
bruto e da transparência na gestão fiscal; (...) 

9.2.4. na verificação da observância do limite anual de gastos previsto 
na Emenda Constitucional 95/2016, as despesas com a realização de 
concursos para o provimento de cargos públicos decorrentes de vagas não 
onerosas devem ser computadas apenas na parcela que exceder a 
arrecadação com as respectivas taxas de inscrição; 

9.2.5. é possível editar créditos suplementares ou especiais para fazer 
frente às despesas com a realização de concursos para o provimento de 
cargos públicos decorrentes de vagas não onerosas, lastreados na 
arrecadação das taxas de inscrição, que somente poderão ser 
executados na medida da efetiva arrecadação da receita que lhe 
confere lastro;  

9.2.6. as disposições contidas nos subitens 9.2.4 e 9.2.5 deste acórdão se 
aplicam somente para as despesas necessárias à realização de concursos 
públicos para o provimento de cargos efetivos, não se aplicando a situações 
em que outras despesas sejam eventualmente suportadas por taxas ou 
outras formas de arrecadação previstas em lei; (...) (grifou-se) (Acórdão nº 
1618/2018 – TCU – Plenário. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 15/8/2018) 

 

Trata-se de decisão em resposta a questionamento do Ministério Público da 
União, órgão que se sujeita, assim como os órgãos do Poder Legislativo, ao 
mecanismo de disponibilização financeira mensal de recursos em duodécimos (art. 
168 da CF26). O TCU, embora reconhecendo que os valores obtidos com inscrições 
em concurso público são receita pública registradas no orçamento da União e que as 
despesas com o concurso sujeitam-se à execução orçamentária (créditos e 
dotações), as despesas não seriam integralmente consideradas no montante sujeito 
ao teto da EC nº 95/16, mas apenas no montante que excedesse o total obtido com 
as inscrições. 

Essa decisão do TCU, embora não trate de limite de despesa do art. 29-A, 
caput, da CF, enfrenta a necessária harmonização entre o imperioso funcionamento 
de órgãos autônomos e a finalidade da norma de restrição de gastos, assentando 
que, no caso específico dos concursos públicos, a arrecadação de inscrições, às 
vezes superiores aos custos da seleção, possibilita a satisfação de ambas as 
finalidades tuteladas. 

No caso dos municípios e dos limites de despesas das câmaras municipais, é 
possível vislumbrar hipótese em que realização de concurso público, com a 
contratação de entidade de reputação e competência técnica, restaria inviabilizada se 
aplicado o teto de gastos do art. 29-A, caput, da CF sobre as despesas 
correspondentes, sem considerar a contrapartida na receita municipal com inscrições, 
máxime porque não é incomum a situação de câmaras municipais operando próximas 
ao teto constitucional. 

A realização de um concurso público por uma câmara municipal ou por outro 
órgão autônomo leva a uma curiosa situação em que são geradas receitas para o 
tesouro do ente público, mas elas não integram a base de cálculo dos limites para as 

                                                           
26 Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e 
especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-
lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.  
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despesas correspondentes, e, portanto, não ampliam esses limites, seja à luz do art. 
29-A, caput, da CF (somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 
5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior), 
seja à luz da EC nº 95/2016 (despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos 
os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário, 
corrigida em 7,2%). 

Todavia, conforme discutido pelo Tribunal de Contas da União, não parece ter 
sido esse o intuito do legislador ao estabelecer esses limites, mas sim de preservar a 
boa situação fiscal, guardando-se relação prudente entre receitas e despesas. O 
entendimento contrário não apenas desestimularia a realização de concursos por 
órgãos e entidades com autonomia administrativa, orçamentária e financeira, mas 
também poderia levar a uma despreocupação com a economicidade dos 
procedimentos. 

Nos termos do voto condutor do citado AC nº1618/2018 do TCU: 

26. Importa destacar, in casu, que a busca pelo real significado de 
determinada norma constitucional deve integrar, além da interpretação 
literal, a utilização do conjunto fático e normativo que se presta a regrar a 
situação em análise, característico da interpretação sistemática, bem como 
a regra típica da interpretação teleológica que busca a real finalidade da 
norma. 

27. Considerando a finalidade última buscada pela EC 95/2016, não me 
parece razoável e nem aderente ao espírito da referida norma constitucional 
que estabeleceu o novo regime fiscal, sustentar que as despesas referentes 
à realização dos concursos públicos que se destinam a suprir carência de 
recurso humano capaz de mitigar ou interromper o funcionamento do órgão 
nos casos em que houver haver vagas não onerosas, mesmo quando 
integralmente cobertas pelas receitas decorrentes das taxas de inscrição, 
devam estar submetidas as limitações impostas pelo teto de gasto de cada 
órgão.   

28. No caso específico que trata das despesas necessárias à realização de 
concurso para o provimento de cargos públicos decorrentes de vagas não 
onerosas, considero ser possível inferir que não se deve computar tais 
despesas no teto de gastos do órgão. Por óbvio, caso a taxa de inscrição 
não seja suficiente para fazer frente às despesas realizadas por ocasião do 
certame público, a diferença não coberta pelo montante decorrente das 
inscrições caracteriza despesa que deve se submeter ao limite de gastos 
estabelecido pela EC 95/2016.  

29. Nesse sentido e na linha sugerida pelo parquet, entendo que a restrição 
à edição de créditos suplementares ou especiais, contidas na EC 95/2016, 
restará superada, nos casos em que a dotação para à realização de 
concurso para o provimento de cargos públicos decorrentes de vagas não 
onerosas seja suportada pela previsão de receita do próprio certame, 
condicionada a livre realização dessa despesa adicional à efetiva 
arrecadação da receita prevista. (Trechos do Voto do Min. Vital do Rêgo). 

 

Em conclusão, entende-se que a receita obtida pelo município decorrente de 
concurso público realizado pela câmara municipal e recolhida em conta da própria 
câmara pode ser utilizada para fazer face à execução orçamentária de despesas da 
câmara com o certame, desde que haja a previsão orçamentária para tanto. 
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Demais disso, serão consideradas para efeito do limite do art. 29-A, caput, da 
CF apenas as despesas que superarem o valor total obtido com inscrições, despesas 
cujo pagamento dependerá de disponibilidades do duodécimo, devendo, também, 
haver previsão orçamentária (créditos e dotações) suficiente, seja na LOA, seja 
mediante a abertura de créditos adicionais. Além disso, eventual excedente entre o 
recolhido com inscrições e as despesas deverá ser devolvido à conta do tesouro 
municipal ou descontado, no mesmo exercício, em repasses posteriores de 
duodécimo. 

- Contabilização dos valores obtidos com inscrições 

Por fim, em relação ao terceiro questionamento, a fim de destacar a despesa 
considerada para apuração do limite do art. 29-A, caput, da CF, é necessário que a 
previsão da receita e a execução da despesa guardem a mesma fonte de recursos. 
Na União, trata-se da especificação de fonte 5027, que indica recursos decorrentes do 
esforço arrecadatório próprio da unidade gestora. A codificação adotada por esta 
Corte, contudo, não guarda correspondência com a da União. O código mais próximo 
seria o 10, que identifica recursos arrecadados diretamente pelas unidades, mas 
apenas de “fundos e administração indireta”28. Excepcionalmente, poderia ser 
utilizada a referida fonte, que distinguiria tais recursos daqueles ordinários do 
duodécimo (especificação 00). De todo modo, como afirmado pela SCMG, é 
importante criar detalhamento (a partir do código 500) específico para identificação de 
recursos de inscrições de concurso da câmara.  

Ante o exposto, manifesta-se este Ministério Público de Contas por 
conhecer da consulta e, no mérito, em concordância parcial com os fundamentos e 
conclusões adotados pela SCMG, responder ao consulente, nos seguintes termos: 

a) é possível o recolhimento, diretamente, pela Câmara Municipal, em conta 
bancária própria, dos valores pagos por candidatos como inscrição em concurso 
público para provimento de cargos do seu quadro de pessoal, observada, contudo, a 
contabilização orçamentária de modo integrado ao orçamento do município; 

b) a relação entre as disponibilidades recolhidas e a sua utilização para a 
realização de despesas com o concurso não configura propriamente uma vinculação 
de receitas, o que exigiria disposição específica em lei, mas sim uma especialização 
de receitas mediante relação de fonte/destinação consignada em sede orçamentária; 

c) para efeito do limite do art. 29-A, caput, da CF, serão consideradas apenas 
as despesas que superarem o valor total obtido com inscrições, despesas estas cujo 
pagamento se dará à conta das disponibilidades repassadas a título de duodécimo, e 
as sobras referentes a recursos de inscrições recolhidas a maior deverão ser 

                                                           
8.2.1 27 Fonte - 50 - Recursos Próprios Não-Financeiros 

Observação: 

Fonte composta por recursos não-financeiros que têm origem no esforço próprio de arrecadação de 
entidades da Administração Pública. Esses recursos têm trânsito obrigatório pela conta do Tesouro Nacional e retornam às 
unidades de origem ou aos fundos por elas geridos. 

(Ementário da Classificação das Receitas Orçamentárias da União - 2018. 
https://siop.planejamento.gov.br/siop/VisualizarEmentario) 

28 10 – RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (ADM. INDIRETA E FUNDOS) Recursos diretamente arrecadados 
pela Administração Indireta ou pelos Fundos, que estão vinculados a algum órgão ou programação. 
(https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/06/fontes_2018.pdf) 
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devolvidas à conta do tesouro ou descontadas de repasses de duodécimo posteriores 
no exercício; 

d) a fim de identificar a despesa considerada para apuração do limite do art. 
29-A, caput, da CF, é necessário que a previsão da receita e a execução da despesa 
guardem o mesmo código para fonte/destinação de recursos, podendo, 
excepcionalmente, ser utilizada a especificação “10 - Recursos diretamente 
arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)”, ou a especificação “00 – Recursos 
Ordinários, ambos com detalhamento (a partir do código 500) específico para tais 
recursos. 

Sugere-se também breve consulta à Secretaria de Contas de Governo e à 
Superintendência de Gestão Técnica desta Corte em relação à pormenorização da 
contabilização, tendo em vista possíveis interferências na consolidação das contas 
municipais e no envio de dados eletrônicos ao Tribunal pelos jurisdicionados. 

 

9. É o Relatório. 

 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

10. Preliminarmente, verifica-se que a consulta atende aos seguintes 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica do TCMGO: trata 

de matéria de competência deste Tribunal; o consulente possui legitimidade ativa 

contida no previstos no inciso I do art. 199 do Regimento Interno deste Tribunal (é 

Presidente da Mesa Diretora do Poder Legislativo); contém a indicação precisa do 

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

autoridade consulente. 

11. Ademais, constata-se que a matéria consultada não possui nítido 

caráter de caso concreto, possuindo o devido grau de abstração, não incorrendo, 

portanto, na vedação do art. 200, segunda parte, do Regimento Interno desta Corte 

de Contas. 

12. Ainda há que se destacar que as resoluções já emitidas por esta Corte 

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

pelo consulente. 
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13. Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

presente consulta, passando à análise meritória do feito. 

 

II – DO MÉRITO 

14. O consulente apresenta dúvidas acerca da sistemática que engloba a 

receita adquirida a partir das taxas de inscrição decorrentes de concurso público 

promovido pelo próprio Poder Legislativo, a inclusão ou não das despesas 

relacionadas ao certame no limite constitucional de gastos do Legislativo (art. 29-A), 

bem como os aspectos contábeis que envolvem tal operação. 

15. Visando melhor compreensão das questões a análise será realizada 

em tópicos, assim como foi feito pela Unidade Técnica e Ministério Público de 

Contas. 

 

II. a) Do recolhimento da taxa de inscrição  

16. Transcreve-se a primeira questão apresentada pelo consulente: 

a) O recolhimento dos valores recebidos a título de taxa de inscrição, para a 

realização do concurso público para provimento de cargo no seu quadro de 

servidores efetivos, pode ser feito na “conta bancária” da Câmara Municipal? 

17. A relatoria opta por reescrever a dúvida, com uma redação mais 

objetiva:  

A Câmara Municipal pode recolher em sua conta bancária os valores 

decorrentes de taxas de inscrição de concurso público por ela 

realizado? 

18. Quanto a este tópico, tanto a Secretaria Especializada como o Parquet 

concluíram ser possível o Poder Legislativo recolher em sua conta bancária única os 

valores das taxas de inscrição decorrentes da realização de concurso público 

promovido por aquele Poder. 
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19. Destaque-se que se trata de mero aspecto operacional da transação, 

que envolve apenas questões bancárias/ financeiras, logo, não interferindo nas 

questões orçamentárias, tais como sua natureza, titularidade e contabilização. 

20. Mencione-se que esta Corte de Contas já abordou a questão da 

“necessidade das taxas de inscrição serem recolhidas à conta do Tesouro Municipal” 

na RC n. 013/07 (fls. 10/12), entendimento este que se encontra válido e vigente, 

possuindo amparo legal na Súmula n. 214 do Tribunal de Contas, que segue 

transcrita: 

Os valores correspondentes às taxas de inscrição em concursos públicos devem ser 
recolhidos ao Banco do Brasil S/A, à conta do Tesouro Nacional, por meio de 
documento próprio, de acordo com a sistemática de arrecadação das receitas 
federais previstas no Decreto-Lei nº 1.755, de 31/12/1979, e integrar as tomadas ou 
prestações de contas dos responsáveis ou dirigentes de órgãos da Administração 
Federal Direta, para exame e julgamento pelo Tribunal de Contas da União. 

 

21. Consigna-se o entendimento de que arrecadação não se confunde com 

recolhimento. Enquanto o primeiro é de titularidade do ente – o Município, o 

segundo, deve observar os ditames da Lei 4.320/64, que em seu art. 56 estabelece 

que o recolhimento das receitas municipais deve respeitar o princípio de unidade de 

tesouraria, sendo, então, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas 

especiais. 

22. Todavia, levando em consideração o Princípio da Separação dos 

Poderes, bem como a autonomia de cada um deles, é possível interpretar que a 

unidade de tesouraria deve ser respeitada por cada Poder. 

23. Nesse sentido é o ensinamento de Machado Júnior, citado pela 

Unidade Técnica: 

As mudanças introduzidas pela Constituição do Brasil, em seu art. 74, indicam que o 
princípio da Unidade de Tesouraria deve ser observado em cada um dos Poderes, já 
que o exercício de controle interno se estende também às receitas. Na verdade, o 
que a lei estabelece pelo artigo comentado é uma forma de gestão de recursos 

financeiros que, tradicionalmente, é conhecida por Caixa Única29. (Grifamos) 

                                                           
29 MACHADO JR., José Teixeira. A lei 4.320 comentada. 32ª edição. Rio de Janeiro: IBAM, 2008.  
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24. Já Silva e Sales explicam que o entendimento de caixa única é um 

conceito que visa, principalmente, a organização contábil da entrada e saída do 

dinheiro, possibilitando facilitar o controle sobre as origens e destinações dos fundos 

públicos: 

Para outra corrente, entretanto, o conceito de unidade refere-se à unidade de caixa, 
isto é, todas as receitas devem entrar em uma caixa única da qual deverá sair o 
dinheiro para pagamento de todas as despesas – entendem assim León Say e A. 
Wagner. A unidade de caixa consiste em agrupar, pelo menos na contabilidade, por 
meio de uma conta única, a entrada e a saída de dinheiro. O objetivo da regra é 
possibilitar controle mais fácil ao Poder Legislativo sobre as origens e destinações 
dos fundos públicos.30 

 

25. Sendo assim, em consonância com a jurisprudência predominante dos 

Tribunais de Contas, esta relatoria acompanha a Unidade Técnica e o Ministério 

Público de Contas no sentido de considerar ser possível que a Câmara Municipal 

recolha em sua conta bancária única os valores decorrentes de taxas de inscrição 

de concurso público por ela realizado, destacando-se, todavia, a vedação de criação 

de conta especial para tal. 

26. Ressalte-se, ainda, caso que as inscrições sejam recolhidas em conta 

bancária da câmara, a sua utilização dependerá da existência de dotação suficiente 

e da execução orçamentária pelo ordenador de despesas, de modo que, mesmo 

havendo dinheiro, se não houver dotação suficiente, será necessária a abertura de 

crédito adicional. 

 

II. b) Da sujeição das despesas com concurso público ao limite estabelecido 

no art. 29-A da Constituição Federal 

27. Transcreve-se a segunda questão apresentada pelo consulente: 

b) Sendo afirmativa a resposta à indagação anterior, a receita arrecadada pelo Poder 

Legislativo municipal a título de “taxa de inscrição”, pode ser vinculada para 

                                                           
30 SILVA, Valmir Leôncio da; SALES, Eurípedes (coords.). Questões polêmicas da administração 

pública. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015, pg. 87. 
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pagamento dos serviços prestados para a realização do certame? Ou as referidas 

despesas deverão ser pagas com os recursos repassados a título de duodécimo ao 

Legislativo pelo Poder Executivo, incorporando-se aos limites definidos no Artigo 29-A 

da Constituição Federal? 

28. A relatoria opta novamente por reescrever a dúvida, com uma redação 

mais objetiva: 

- Os recursos arrecadados à título de taxas de inscrição no certame 

realizado pelo Legislativo podem ser vinculados às despesas com a 

promoção do concurso por este Poder? 

- Os valores dispendidos pela Câmara Municipal com a realização de 

concurso público para provimento de cargos efetivos de seu quadro de 

pessoal deverão ser computados no limite de total da despesa da 

Poder Legislativo Municipal (art. 29-A, caput, da Constituição Federal)? 

29. De todo abarcado teórico contido nos autos restou claro que tal 

questão é dotada de mais incertezas dentre a jurisprudência existente. 

30. Isto porque os valores decorrentes de taxas de inscrição são 

considerados receita do ente federativo, ou seja, compõe o orçamento do Município 

que é gerido pelo Poder Executivo, conforme prevê a Carta Magna: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais. 

[...] 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público; 

(Grifo nosso) 

 

31. A Lei n. 4.320/64 reforça a exigência de orçamento único ao prever o 

Princípio da Unidade do Orçamento, que segue: 
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Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a 
evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, 
obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. 

(Grifo nosso) 

 

32. Assim, percebe-se que o orçamento é elaborado de forma conjunta 

pelos três poderes do ente e consolidado pelo Poder Executivo. Esta peça única, 

portanto, deve conter as previsões de receitas e despesas de cada um dos Poderes, 

de forma equilibrada, atendendo as demandas de cada qual. Ensinam Castro, 

Alcântara e Prates: 

8.1 Em se tratando de direito financeiro e orçamentário, a Constituição da República, 
em seu art. 165, prescreve que a lei orçamentária anual conterá o orçamento fiscal 
referente aos Poderes do ente político, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, de forma que o governo tenha visão geral do conjunto 
das finanças públicas. 

 8.2 Isso equivale a dizer que o orçamento do ente político é aprovado por uma só lei 
orçamentária anual, afastando, por exemplo, a ideia da existência de uma lei 
orçamentária da Câmara e outra do Executivo, pois a peça formal é uma só: a lei 
orçamentária anual do Município.31 

(Grifo nosso) 

 

33. Caminhando para a análise no âmbito do Legislativo, verifica-se que 

este Poder percebe como receita tão somente o duodécimo, que, segundo a 

Constituição Federal, é a parcela mensal dos recursos das dotações orçamentárias 

destinados aos órgãos que o recebem. Veja-se o texto Constitucional: 

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os 
créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o 
dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o 
art. 165, § 9º. 

(Grifo nosso) 

 

                                                           
31 CASTRO, José Nilo de; ALCÂNTARA, Pollyana da Silva; PRATES, Laura Spyer. Repasse: 

duodécimo: previsão em lei orçamentária anual: desnecessidade de posterior edição de decreto pelo 

Poder Executivo. Revista Brasileira de Direito Municipal – RBDM, Belo Horizonte, ano 11, n. 36, p. 

159¬ 163, abr./jun. 2010. Parecer. 
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34. Logo, o duodécimo nada mais é do que 1/12 avos dos recursos que 

foram previstos, quando da elaboração do orçamento anual, para serem gastos 

(despesas) no âmbito do Legislativo, ou seja, que são destinados a este fim 

específico. 

35. A isso se dá o nome de especificação da receita, mediante destinação 

orçamentária, que não é o mesmo que vinculação propriamente dita. Esta requer 

previsão constitucional ou legal, de forma alheia à lei orçamentária. São os casos 

previstos nos quatro incisos do parágrafo único do art. 76-B do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, incluído pela EC n. 93/2016, 

que aborda a desvinculação ampla de receitas municipais. As vinculações são 

exceções da dinâmica orçamentária. 

36. Dando continuidade à análise do arcabouço legal do Poder Legislativo, 

o total da despesa do Legislativo está limitado nos termos do art. 29-A da CF, em 

cujo inciso I do §2º veda ao prefeito também o repasse a maior sob pena de crime 

de responsabilidade. Significa dizer que, tanto as despesas do Legislativo quanto os 

respectivos repasses do Executivo, possuem a mesma limitação:  

Art.  29-A.  O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios 
dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os 
seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências 
previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no 
exercício anterior: 

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) 
habitantes;  

II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 
300.000 (trezentos mil) habitantes; 

III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil 
e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes; 

IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população 
entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes; 

V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três 
milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; 

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população 
acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes. 

(...) 

§2º  Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: 
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I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; 

II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou 

III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária. 

(Grifo nosso) 

 

37. Essas limitações levam, portanto, à equivocada compreensão de que 

somente pode ser previsto como receita do Poder Legislativo o valor de gastos até o 

mencionado limite constitucional. Contudo, constata-se que não foi esta a pretensão 

do legislador, como ilustram Castro, Alcântara e Prates: 

2 A Constituição da República de 1988, com vistas a assegurar a independência dos 
poderes e evitar que o Poder Executivo, que detém a função de arrecadar, pudesse 
utilizar-se desta atribuição para inviabilizar os demais, não lhes entregando os 
recursos necessários ao seu regular funcionamento, prescreve a obrigatoriedade de 
repasse aos demais Poderes de recursos orçamentários:32 

(Grifo nosso) 

 

38. Trata-se, portanto, de hipótese fora do comum, cujos parâmetros 

podem e devem ser relativizados. 

39. Poderia, o Poder Legislativo, ao prever a necessidade de realização de 

concurso público para suprir suas necessidades de pessoal, incluir, quando de sua 

participação na elaboração da LOA, as estimativas da receita das taxas de inscrição 

e as correspondentes despesas com o certame. 

40. Contudo, a princípio, a maioria das Câmaras Municipais não poderia 

receber os respectivos repasses do Executivo, em virtude da vedação do inciso I do 

§2º do art. 29-A da CF, vez que são de pequeno e médio portes e têm recursos 

escassos, muito próximos ao limite constitucional de gastos. Portanto, além de suas 

despesas regulares, a única forma que teriam para arcar com os gastos do concurso 

público seria não os computar, até o limite dos valores obtidos com as inscrições, 

para efeito do teto previsto no art. 29-A da CF. 
                                                           
32 CASTRO, José Nilo de; ALCÂNTARA, Pollyana da Silva; PRATES, Laura Spyer. Repasse: 

duodécimo: previsão em lei orçamentária anual: desnecessidade de posterior edição de decreto pelo 

Poder Executivo. Revista Brasileira de Direito Municipal – RBDM, Belo Horizonte, ano 11, n. 36, p. 

159¬ 163, abr./jun. 2010. Parecer. 
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41. Ora, as receitas arrecadadas em forma de taxa de inscrição só existem 

em razão da decisão de se promover um concurso público, visando suportar os 

custos sem onerar os cofres públicos demasiadamente. Se não houvesse concurso, 

não haveria a receita. Portanto, tais despesas são autofinanciadas e não há razões 

para que repercutam no limite do art. 29-A. 

42. Seguindo este raciocínio, eventual gasto com o concurso que 

ultrapasse o valor arrecadado, e que consequentemente tenha sido pago com 

recursos da Câmara Municipal (além daqueles arrecadados como taxa de inscrição), 

deverá ser incluído no cômputo do limite (art. 29-A). 

43. Por outro lado, o excedente, entre o valor recolhido mediante taxas de 

inscrição e de despesas efetuadas com a realização do concurso, deverá ser 

transferido ao Poder Executivo, que promoverá os procedimentos orçamentários 

necessários para realocar tais recursos em outras dotações. 

44. Percebe-se, claramente, que não foi a intenção do legislador 

constituinte obstaculizar a gestão do Legislativo, nem mesmo conceder poder em 

excesso ao Executivo, a ponto de impossibilitar que os outros poderes deixem de 

cumprir uma outra previsão constitucional, qual seja o correto provimento dos cargos 

de sua estrutura, mediante concurso público. 

45. Explica-se: caso não se flexibilize os entendimentos, a fim de permitir 

que as receitas e os gastos com a realização do certame sejam “por fora” do limite, 

poderia o Poder Executivo, após verificar que o Legislativo recolheu os valores das 

taxas de inscrição, alegar que já teria havido o recebimento do duodécimo e, assim, 

não lhe repassar integralmente a cota mensal devida, embasando-se na vedação de 

repasse superior ao limite do 29-A. 

46. Desse modo, se torna imprescindível que se estabeleça a correlação 

entre a receita da taxa de inscrição e a despesa com a realização do concurso 

público, a partir da especialização da receita realizada no orçamento do Município, 

mediante previsão da despesa com concurso no Legislativo. 
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47. Garantida, estaria, a independência dos poderes (Princípio da 

Separação dos Poderes). Já ensinava Aristóteles que “o poder deveria limitar o 

poder” e que “o poder assanha a ambição e multiplica a cobiça”. Gabriel Wedy, 

explica as colocações do mencionado filósofo: 

A aglutinação do poder na mão de um único soberano ou a sua hipertrofia, tendente a 
uma tirania, foram a motivação da partilha do poder do Estado que é genuinamente 
único. A sensatez e a experiência de milênios de prática política recomendam a 
limitação de uma parcela de poder por outra. O poder deve limitar o poder. 

(...) A independência e a separação dos Poderes devem vir acompanhadas da 
harmonia necessária à funcionalidade constitucional do Estado.33 

(Grifo nosso) 

48. Por fim, importante destacar que a limitação do art. 29-A da 

Constituição Federal foi criada para garantir, essencialmente, duas possibilidades: 

a. que o Poder Legislativo não gaste a mais do que aquilo que foi 

para ele reservado no orçamento, mantendo o equilíbrio das contas 

públicas e, dessa maneira, preservando a situação fiscal do ente; 

b. que o Poder Executivo não repasse ao Legislativo a menor do que 

foi orçamentariamente previsto, evitando que o prejudique na 

realização de suas atividades. 

49. Chega-se, então, à conclusão de ser mais adequada a sistemática de 

flexibilização, no sentido de não se computar, tanto nos repasses do duodécimo pelo 

Executivo quanto na limitação de gastos do Legislativo, os valores relativos às 

inscrições de concursos públicos e as correspondentes despesas.   

50. Dessa forma, resguarda-se a independência entre os poderes, bem 

como a intenção do legislador, no sentido da limitação de gastos do Legislativo e o 

equilíbrio de suas contas. E mais, por se tratarem de despesas autofinanciadas, a 

flexibilição defendida enfrenta da melhor forma a necessária harmonização entre o 

funcionamento de órgãos autônomos e a finalidade da norma de restrição de gastos.   

                                                           
33 WEDY, Gabriel. A separação dos poderes e a independência do Poder Judiciário. Interesse Público 

– IP, Belo Horizonte, ano 14, n. 72, mar./abr. 2012. Disponível em: 

<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=79191>. Acesso em: 26 mar. 2019. 
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51. Reforça este entendimento o novo posicionamento do TCU, trazido 

pelo Ministério Público de Contas, no qual mediante Acórdão AC 1870/2018, 

flexibiliza o teto de gastos para excluir, em parte, as despesas com concursos, no 

âmbito do Ministério Público da União, órgão que também se sujeita ao recebimento 

de recursos via duodécimo, assim como o Poder Legislativo. 

52. Cita-se abaixo trechos do voto do Min. Vital do Rêgo, condutor do 

mencionado Acórdão, com o fito de elucidar o entendimento daquela Corte de 

Contas: 

27. Considerando a finalidade última buscada pela EC 95/2016, não me 
parece razoável e nem aderente ao espírito da referida norma constitucional 
que estabeleceu o novo regime fiscal, sustentar que as despesas 
referentes à realização dos concursos públicos que se destinam a suprir 
carência de recurso humano capaz de mitigar ou interromper o 
funcionamento do órgão nos casos em que houver haver vagas não 
onerosas, mesmo quando integralmente cobertas pelas receitas 
decorrentes das taxas de inscrição, devam estar submetidas as 
limitações impostas pelo teto de gasto de cada órgão.   

28. No caso específico que trata das despesas necessárias à realização de 
concurso para o provimento de cargos públicos decorrentes de vagas não 
onerosas, considero ser possível inferir que não se deve computar tais 
despesas no teto de gastos do órgão. Por óbvio, caso a taxa de inscrição 
não seja suficiente para fazer frente às despesas realizadas por ocasião do 
certame público, a diferença não coberta pelo montante decorrente das 
inscrições caracteriza despesa que deve se submeter ao limite de gastos 
estabelecido pela EC 95/2016. 

(Grifo nosso) 

 

53. Sendo assim, propõe-se, acerca deste tópico, que a resposta ao 

consulente seja no sentido de que deve ser estabelecida uma correlação entre a 

receita da taxa de inscrição e a despesa com a realização do concurso público, 

caracterizada pela especificação da receita, mediante destinação orçamentária, que 

não é o mesmo que vinculação propriamente dita. 

54. Responder, ademais, que os valores dispendidos pelo Poder 

Legislativo com a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos 

não deverão incidir no cálculo do limite de total da despesa (art. 29-A, caput, da 
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Constituição Federal), até o limite dos valores obtidos com as inscrições deste 

certame. 

55. Da mesma forma, não devem ser computados como repasse de 

duodécimo por parte do Executivo os valores relativos às taxas de inscrição de 

concurso público do Legislativo, que tenham sido recolhidas em sua própria conta 

bancária. 

56. Logo, eventual gasto com o concurso que exceda o valor arrecadado 

como taxa de inscrição, deverá ser incluído no cômputo do limite (art. 29-A). Por 

outro lado, o excedente entre o valor recolhido mediante taxas de inscrição e de 

despesas efetuadas com a realização do concurso deverá ser transferido ao Poder 

Executivo, que promoverá os procedimentos orçamentários necessários para 

realocar tais recursos em outras dotações. 

 

II. c) Da contabilização da movimentação orçamentária: 

57. Transcreve-se a terceira questão apresentada pelo consulente: 

c) Sendo afirmativas as respostas às indagações anteriores, ou seja, o recolhimento 

das taxas de inscrição diretamente na “conta bancária” da Câmara Municipal e, 

vinculadas às despesas do concurso público a ser realizado. Qual a movimentação 

orçamentária a ser adotada pela contabilidade para não caracterizar burla aos limites 

definidos no art. 29-A da Constituição Federal perante a Secretaria de Contas 

Mensais de Gestão? 

58. Igualmente, a relatoria opta por reescrever a dúvida, com uma redação 

mais objetiva: 

Como deve ser registrada a movimentação orçamentária decorrente 

das operações acima consultadas, segundo o entendimento do 

TCMGO? 

59. Esta questão, por envolver as duas anteriores, acaba por ter sido 

parcialmente abordada nelas. Todavia, é importante salientar alguns aspectos. 
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60. Primeiramente, é cediço que a realização do concurso requer previsão 

no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária 

Anual, cumprindo toda a fase de planejamento das contas públicas, incluindo os 

possíveis reflexos da expansão da folha de pagamento, conforme disposto no art. 

165, §6º da Constituição Federal e nos arts. 17 e 4º, §2º, V, da Lei Complementar n. 

101/00 (LRF), bem como que os custos de sua realização sejam previamente 

dimensionados. 

61. Ademais, repisa-se que o fato de o recolhimento ser realizado pelo 

próprio Poder Legislativo em nada altera as questões orçamentárias, por se tratar 

apenas de uma questão bancária/financeira.  

62. Nesse sentido, a receita decorrente de taxas de inscrição para 

concurso público, a ser realizado pela Câmara Municipal para provimento de cargo 

efetivo do seu quadro de pessoal, continua a ter a natureza de receita orçamentária 

corrente do Município, submetendo-se, portanto, ao procedimento previsto para o 

registro de receitas, nos termos do art. 52 da Lei 4.320/64, sendo contabilizadas na 

natureza de receita 1.6.1.0.02.1.1 (Categoria Econômica: Receitas Correntes; 

Origem: Receita de Serviços; Espécie: Serviços Administrativos e Comerciais 

Gerais; Desdobramentos: Inscrição em Concursos e Processos Seletivos,  Inscrição 

em Concursos e Processos Seletivos; e Tipo: Inscrição em Concursos e Processos 

Seletivos - Principal). 

63. Dessa maneira, quando o Legislativo pretender realizar um certame os 

valores das taxas de inscrição deverão ser incluídos no montante das receitas do 

ente, quando da elaboração conjunta da Lei Orçamentária Anual, em respeito ao 

princípio da unidade orçamentária.  

64. Como bem pontuado pela Secretaria Especializada, cabe ao Poder 

Executivo o registro da consolidação das contas públicas, bem como a inscrição dos 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


 
 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400016-19-resultado.docx 
36 

Fls. 

ingressos aos cofres públicos, para fins de acompanhamento orçamentário34, 

especialmente no que diz respeito às receitas previstas e realizadas. 

65. Essencial é que a previsão desta receita guarde a mesma fonte de 

recursos que a execução da despesa, de forma a garantir a transparência, 

permitindo a identificação da origem e destino dos valores, bem como a constatação 

de que essas despesas não comporão o limite do art. 29-A, caput, da CF. Em 

consequência, facilitaria a fiscalização tanto do Poder Executivo quanto dos órgãos 

de controle. Ressalta-se, no entanto, que não deve ser utilizada a fonte de 

recursos designada para os repasses mensais de duodécimo. 

66. Neste quesito, acompanhando a Unidade Técnica, que é a responsável 

por fiscalizações desta natureza, sugere-se a utilização da fonte de recurso com 

detalhamento a partir do código 500. Sugere-se, conforme a tabela de codificação 

deste Tribunal, válida a partir de 2018 (disponível no site), a designação 1.89.501 

(Grupo: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente; Especificação: Outras Receitas 

Primárias; Detalhamento: sugere-se “Concursos e Processos Seletivos”). 

67. Durante a execução orçamentária, caso o Legislativo tenha recolhido 

(financeiramente) os valores decorrentes das taxas de inscrição, o Poder Executivo 

deverá transferir financeiramente ao Legislativo apenas a parcela do duodécimo 

regular.  

68. Por fim, os dispêndios com a realização do concurso devem ocorrer 

sob a responsabilidade do gestor dos recursos do Poder Legislativo, sendo ele o 

responsável por prestar contas tanto das despesas realizadas quanto dos valores 

recolhidos à sua conta bancária. 

69. 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 

                                                           
34 Art. 12, §3º, da Lei Complementar nº 101/00 (LRF). 
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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. 

70. É a Proposta de Decisão.  

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 30 de julho de 2019.  

 
Vasco C. A. Jambo 

Conselheiro Substituto – relator  
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