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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Impossibilidade de admissão de servidores públicos temporários visando à cessão a outro ente 

federado 

 

Trata-se de Consulta formulada pelo Prefeito de Mineiros quanto à possibilidade de contratação de 

pessoal por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

com a finalidade de cedê-los, mediante convênio, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA, para atuarem na área de inspeção sanitária no frigorífico instalado no 

município. O Relator corroborou com o entendimento da Secretaria de Atos de Pessoal (SAP), 

acompanhado pelo Ministério Público de Contas (MPC). Asseverou que o município não pode admitir 

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

convênio, por estarem ausentes os pressupostos expressos no inc. IX do art. 37 da Constituição 

Federal, bem como por caracterizar burla a regra do inc. II do mesmo artigo. Ressaltou que é vedada a 

cessão de servidores que tenham sido contratados em caráter temporário, pois contratar por tempo 

determinado tem como objetivo suprir uma necessidade temporária de excepcional interesse público do 

órgão contratante. Entendeu que a cessão de agentes de pessoal da Administração Pública deve atender 

as regras da Constituição Federal e do ordenamento jurídico em vigor, sendo estas: 1) previsão e 

autorização em lei; 2) revestir-se de interesse público para a sua materialização, o qual deverá estar 

previamente motivado; 3) ter caráter temporário, de modo a ocorrer por prazo fixo e pré-definido; 

atendido o princípio da razoabilidade; 4) envolver apenas servidores ocupantes de cargo ou emprego 

público de provimento efetivo junto à origem; 5) estar formalizada mediante convênio ou instrumento 

jurídico equivalente. A proposta foi aprovada por unanimidade. (Acórdão-Consulta nº 00010/19. 

Processo nº 01254/19, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna, 5.6.19). 

 

Forma de utilização de receitas resultantes de multas de trânsito. Possibilidade de 

transferência para a Guarda Civil Metropolitana 

 

Em Consulta formulada pelo Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT de 

Goiânia quanto à forma de utilização de receitas resultantes de multas de trânsito e sobre a 

possibilidade de transferir à arrecadação para a Agência Municipal da Guarda Civil Metropolitana, em 

cumprimento aos requisitos de admissibilidade dos arts. 31 e 32 da Lei Orgânica e arts. 199 e 200 do 

RITCMGO, o Relator corroborou com o entendimento da Secretaria de Contas Mensais de Gestão 

(SCMG) que foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas (MPC). Foi respondido que, com 

exceção da parcela alcançada pela desvinculação contida no art. 76-B do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, os recursos obtidos pelas multas de trânsito possuem destinação vinculada 

às atividades referidas no art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB e na regulamentação do 

Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, podendo ser destinadas a órgãos ou entidades que 

exerçam atribuições de guarda municipal, que possuem em suas competências legalmente definidas as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/08/AC-CON-00010-19.pdf
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2007/lei_15958.htm
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/09/RA-073-09-RI-texto-consolidado-At%C3%A9-RA-082-19.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/09/RA-073-09-RI-texto-consolidado-At%C3%A9-RA-082-19.pdf
http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/ADC1988_14.12.2017/art_76-B_.asp
http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/ADC1988_14.12.2017/art_76-B_.asp
https://www.ctbdigital.com.br/artigo/art320
http://www.abtlp.org.br/index.php/legislacao/legislacao-federal/resolucoes-do-conselho-nacional-de-transito-contran/
http://www.abtlp.org.br/index.php/legislacao/legislacao-federal/resolucoes-do-conselho-nacional-de-transito-contran/
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atribuições descritas no art. 320 do CTB. Ressaltou-se que as receitas arrecadas com multas de trânsito 

devem ser realizadas utilizando-se a codificação de natureza de receita 1.9.1.0.01.1.1 (Multas Previstas 

em Legislação Específica) e seus desdobramentos, e também da fonte de recursos 1.71.019 (Multas de 

Trânsito), que deve ser aplicada às despesas à conta de recurso. Concluiu-se que, embora seja 

recomendável para facilitar a gestão e o controle da aplicação, não é obrigatória a existência de conta 

bancária específica para movimentação dos recursos arrecadados. A proposta foi aprovada por 

unanimidade. (Acórdão-Consulta nº 00011/19. Processo nº 19166/17, Rel. Cons. Subst. Irany de 

Carvalho Júnior, 12.6.19). 

 

Possibilidade de contratar empresa especializada em concurso público tendo como critério o 

pagamento dos serviços contratados com recursos advindos das taxas de inscrições 

 

Em Consulta formulada pelo Presidente de Câmara Municipal sobre contratação de empresa 

especializada em concurso público para provimento de cargos no Legislativo Municipal, tendo como 

critério de pagamento o valor por candidato efetivamente inscrito, efetuando o pagamento dos serviços 

contratados com recursos provenientes das taxas de inscrições. O Relator corroborou com o 

entendimento da Secretaria de Licitações e Contratos (SLC), que foi acompanhado pelo Ministério 

Público de Contas (MPC). Respondeu que é possível a realização de procedimento licitatório pelo 

Poder Executivo com o objetivo de contratar empresa especializada com vistas à realização de 

concurso público para provimento de cargos do Poder Legislativo, mediante a formalização de 

convênio entre os dois Poderes, utilizando-se os recursos provenientes das taxas de inscrição como 

forma de compensação dos custos, sendo que, as receitas e as despesas terão natureza 

intraorçamentária, e os gastos que excederem ao montante arrecadado com as taxas de inscrição 

deverão ser considerados para efeito do art. 29-A da CF. Ressaltou-se que é lícita a contratação de 

serviço para realização de concurso público com fundamento na fixação de critérios de remuneração da 

contratada, baseados na quantidade de inscritos, com previsão de valores máximos e mínimos no 

contrato, de modo a contemplar os custos fixos e variáveis do conjunto de serviços, em referência ao 

preço e a remuneração dos outros fatores que possam vir a interferir nos custos e nas características 

dos serviços. Destacou-se que as receitas oriundas do pagamento de inscrições pelos candidatos 

constituem receitas públicas dos municípios e, assim como as despesas, devem ser contabilizadas pelo 

Poder Executivo na forma estabelecida na Lei nº 4.320/1964 e que, se a quantia arrecada com as taxas 

de inscrições for maior que a despesa total executada com o concurso, as sobras deverão integrar as 

receitas públicas ordinárias do município. A proposta foi aprovada por unanimidade. (Acórdão-

Consulta nº 00012/19. Processo nº 13988/17, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 12.6.19). 

 

Enunciado de Súmula nº 01/19 

 

Em Sessão Técnico-Administrativa, realizada no dia 12 de junho deste ano, o Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás, na RA nº 00079/2019, aprovou o Enunciado de Súmula nº 01/19, nos 

seguintes termos: “A falta de planejamento, desídia ou má gestão que leve à necessidade de contratação direta com 

https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/08/AC-CON-00011-19.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/08/AC-CON-00012-19.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/08/AC-CON-00012-19.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/06/RA-079-2019-processo-08274-19-Aprova-o-Enunciado-de-S%C3%BAmula-n%C2%BA-0119.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/06/RA-079-2019-processo-08274-19-Aprova-o-Enunciado-de-S%C3%BAmula-n%C2%BA-0119.pdf
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fundamento no art.24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993 configura hipótese de “emergência fabricada” e enseja a 

responsabilização dos agentes que lhe deram causa.”   

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Representação – Possíveis ilegalidades em componentes de remuneração de servidores. 

 

Trata-se de representação formulada pela Secretária de Atos de Pessoal por meio da qual relata 

impropriedade no cálculo do complemento constitucional para alcance do salário mínimo dos 

servidores do município. O Relator divergiu parcialmente do entendimento do Ministério Público de 

Contas (MPC) e convergiu com a Secretaria de Licitações e Contratos (SLC). A matéria questionada diz 

respeito à interpretação equivocada do município quanto ao disposto no inc. IV, do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988, ao calcular o complemento do salário mínimo dos servidores públicos, 

considerando somente o valor pago dentro da rubrica “salário base”. O Relator asseverou que o 

vencimento do servidor público deve ser fixado em quantia certa e padrão monetário, ou reajustado 

com índices específicos, por meio de lei para cada cargo. Ressaltou ser vedada, por força do citado 

mandamento constitucional e das Súmulas Vinculantes nº 15 e 16, a vinculação do salário dos 

servidores ao salário mínimo nacional, de forma que o reajuste deste não deve gerar reflexos 

automáticos no valor legal do vencimento dos servidores. Ressaltou que, por força da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, é vedado ao Poder ou 

órgão que houver incorrido no excesso a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 

remuneração a qualquer título – salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou 

contratual, ressalvada a revisão revista no inc. X do art. 37 da Constituição Federal. Sustentou que no 

município em questão, o Poder Executivo estava com 53,51% de despesa com pessoal, referente ao 3º 

quadrimestre de 2018, tendo, assim, a necessidade de promover a readequação da base de cálculo para o 

complemento constitucional visando o alcance do salário mínimo.  O Relator, acompanhando o 

entendimento da Secretária de Atos de Pessoal (SAP), julgou procedente a representação e determinou 

ao atual prefeito do município que, em 30 (trinta) dias, a partir do trânsito em julgado da decisão, 

promova a readequação da base de cálculo para o complemento constitucional visando o alcance do 

salário mínimo, que deverá ser o valor da remuneração ou dos proventos, em conformidade com o que 

determinam as Súmulas Vinculantes nº 15 e 16 e a IN nº 02/2014. A proposta foi aprovada por 

unanimidade. (Acórdão nº 04830/19. Processo nº 19813/17, Rel. Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 

11.6.19). 

 

Denúncia – Princípio da segregação de funções. Acúmulo de cargo/função 

  

Em Denúncia foram noticiadas supostas irregularidades na acumulação indevida de cargos/funções. O 

servidor denunciado estaria exercendo a função de controlador interno e de pregoeiro. O Relator 

apresentou voto concordando com a Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) e com o Ministério Público 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1233
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1237
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/08/IN002-2014.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/ecs/d/d/workspace/SpacesStore/bc9fd3ef-f90a-4ed8-a1fc-071255d18741/00722.PDF


 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

de Contas (MPC), entendendo pela procedência da denúncia. Configurou-se, no caso, violação ao 

princípio da segregação de funções. O voto foi aprovado por unanimidade. A irregularidade foi sanada. 

Multa não aplicada. (Acórdão nº 04630/19. Processo nº 07622/17, Rel. Cons. Nilo Sérgio de Resende 

Neto, 12.6.19) 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF – Constitucional: TCU: decadência e suspensão de pagamentos de contratos  

 

A Primeira Turma retomou julgamento de agravo regimental interposto contra decisão que denegou 

mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) (Informativo 922). 

Na espécie, o relator do processo no TCU concedeu medida cautelar para determinar ao Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ao BNDES Participações S.A. 

(BNDESPAR) e à Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame) a suspensão temporária dos 

pagamentos dos contratos de confissão de dívida celebrados com a Fundação de Assistência e 

Previdência Social do BNDES (Fapes) até a deliberação definitiva sobre a questão. 

A Fapes (impetrante) sustenta ser inviável, em face do art. 54 da Lei 9.784/1999 (1), a pretensão de 

invalidar, por meio de processo administrativo iniciado em 23.11.2016, contratos de confissão de dívida 

firmados em 2002 e 2004. Ademais, alega que o TCU não tem a prerrogativa de, diretamente, sustar ou 

anular contratos. Aponta também ofensa ao art. 71, IX e X, e § 1º, da Constituição Federal (CF), art. 

45, § 2º, da Lei 8.443/1992 e art. 54 da Lei 9.784/1999. Em voto-vista, o ministro Roberto Barroso 

acompanhou o voto da ministra Rosa Weber (relatora) para negar provimento ao agravo regimental. 

Afirmou que, na linha da jurisprudência do STF, o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999 não 

deve ser aplicado às tomadas de contas regidas pela Lei 8.443/1992. No caso, apesar de se tratar de 

procedimento de representação, a possibilidade de conversão em tomada de contas especial impõe a 

observância dessa orientação. Ademais, a possível ofensa ao art. 202, § 3º, da Constituição Federal (CF) 

(2) impede o reconhecimento da decadência, pois, caso sejam os aportes considerados manifestamente 

inconstitucionais, não incidirá o prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 (3). Assim, não 

há decadência, embora o procedimento tenha sido instaurado no TCU somente em 2016. Do mesmo 

modo, o ministro rejeitou a tese sobre a incompetência do TCU para a prática do ato impugnado, haja 

vista que o órgão de controle tem a atribuição para, ao final, determinar ao administrador a anulação de 

contrato com vício de ilegalidade, podendo, nessa direção, adotar as medidas cautelares necessárias para 

prevenir dano ao erário e assegurar o resultado útil do procedimento. Além disso, destacou que, mesmo 

quanto ao fato anterior à Emenda Constitucional 20/1998, não há razão para anular o ato do TCU. 

Isso porque os arts. 5º e 6º (4) dessa emenda fixaram prazos para revisão dos planos de benefícios das 

entidades fechadas de previdência complementar, a fim de que fossem ajustados à regra de paridade 

contributiva. Portanto, é plausível o fundamento do ato impugnado de que não seria possível, após o 

transcurso desse interregno, a previsão de aportes unilaterais pelas entidades patrocinadoras. Por fim, 

acrescentou que a suspensão dos pagamentos é medida adequada ao caso para resguardar o interesse da 

https://www.tcm.go.gov.br/ecs/d/d/workspace/SpacesStore/a14e51d2-77de-4072-bfc5-3cb95e806cf5/00856.PDF
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo922.htm
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11320763/artigo-54-da-lei-n-9784-de-29-de-janeiro-de-1999
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11676427/artigo-45-da-lei-n-8443-de-16-de-julho-de-1992
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11676427/artigo-45-da-lei-n-8443-de-16-de-julho-de-1992
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
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administração pública, enquanto se discute a licitude dos ajustes. Em seguida, o ministro Alexandre de 

Moraes pediu vista dos autos. (1) Lei 9.784/1999: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos 

administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que 

foram praticados, salvo comprovada má-fé.” (2) CF/1988: “Art. 202. O regime de previdência privada, de 

caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência 

social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e 

regulado por lei complementar. (...) § 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência 

privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas 

públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, 

situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.” (3) Lei 

9.784/1999: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram 

efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, 

salvo comprovada má-fé.” (4) EC 20/1998: “Art. 5º O disposto no art. 202, § 3º, da Constituição 

Federal, quanto à exigência de paridade entre a contribuição da patrocinadora e a contribuição do 

segurado, terá vigência no prazo de dois anos a partir da publicação desta Emenda, ou, caso ocorra 

antes, na data de publicação da lei complementar a que se refere o § 4º do mesmo artigo. Art. 6º As 

entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por entidades públicas, inclusive empresas 

públicas e sociedades de economia mista, deverão rever, no prazo de dois anos, a contar da publicação 

desta Emenda, seus planos de benefícios e serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, 

sob pena de intervenção, sendo seus dirigentes e os de suas respectivas patrocinadoras responsáveis 

civil e criminalmente pelo descumprimento do disposto neste artigo.” (STF. 1ª Turma, 4.6.19. MS 

35038, rel. Min. Rosa Weber, Informativo de Jurisprudência nº 943. 

 

TCU – Na elaboração de sua planilha de formação de preços, o licitante não pode utilizar 

norma coletiva de trabalho diversa daquela adotada pelo órgão ou entidade como parâmetro 

para o orçamento estimado da contratação, tendo em vista que o enquadramento fiscal do 

empregador é definido por sua atividade econômica preponderante, e não em função da 

atividade desenvolvida pela categoria profissional que prestará os serviços mediante cessão de 

mão de obra (art. 581, § 2º, da CLT e art. 8º, inciso II, da Constituição Federal). 

 

Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 30/2018, 

promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), cujo objeto era a “prestação de 

serviços, com dedicação exclusiva de mão de obra, com alocação de postos de trabalho de Apoio Administrativo Níveis I e 

II e Coordenador Administrativo”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a indevida 

desclassificação da empresa representante, após vencer a fase de disputa, sob a alegação de que teria ela 

utilizado convenção coletiva de trabalho (CCT) que não representaria a categoria profissional envolvida 

no objeto da contratação. A representante teria formulado sua proposta com base em CCT celebrada 

entre o Sindicato Interestadual dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais 

Elétricos e Eletrônicos do DF, GO e TO e o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 

Materiais Elétricos e Eletrônicos do DF, tendo em vista que o ramo de instalações e manutenção 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5230847
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5230847
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo943.htm
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elétrica seria sua atividade econômica preponderante. Em seu voto, o relator destacou que, apesar de o 

instrumento convocatório não fixar a CCT a ser utilizada pelos licitantes na formação de seus preços, o 

pregoeiro desclassificou a proposta da empresa sob o argumento da inaplicabilidade da CCT por ela 

adotada. Para a ANTT, a aceitação da proposta representaria sérios riscos de responsabilização 

subsidiária da Administração, além de violar o princípio da isonomia, pois das quatro empresas 

convocadas na fase de habilitação, apenas a representante teria utilizado CCT diversa da celebrada entre 

o Seac/DF e o Sindserviços/DF, o que consistiria em vantagem na composição de custos. Para o 

relator, no entanto, a decisão do pregoeiro “não encontra amparo nas normas de regência do certame tampouco na 

legislação do pregão”. Segundo ele, a IN 5/2017, editada pela Secretaria de Gestão (Seges) do extinto 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, exige que o ato convocatório do certame 

preveja regra de elaboração da proposta, consistente na indicação, pelo licitante, dos acordos, 

convenções ou dissídios coletivos de trabalho que regem as categorias profissionais que executarão o 

serviço e as respectivas datas-bases e vigências, e a própria Administração, ao planejar a contratação e 

elaborar o orçamento estimado, deve também definir a norma coletiva de trabalho da qual extrairá as 

informações quanto a direitos e benefícios devidos aos trabalhadores cujas categorias serão empregadas 

na execução dos serviços. No caso concreto, a questão residiria, então, em identificar qual CCT deveria 

ser utilizada na formação dos preços pelos proponentes: se aquela pactuada por entidade sindical 

representativa do segmento do negócio vinculado à atividade econômica preponderante do licitante, ou 

aquela efetuada por sindicato que melhor representa a categoria profissional objeto da contratação. O 

relator deixou assente que o enquadramento sindical no Brasil é definido, via de regra, pela atividade 

econômica preponderante do empregador, e não em função da atividade desenvolvida pelo empregado 

(art. 511, § 2º, da CLT). Ao enfatizar que “um empregador não pode ser obrigado a observar uma norma coletiva 

do trabalho de cuja formação não tenha participado, seja diretamente (acordo coletivo) ou por sua entidade de classe 

(convenção coletiva)”, ele concluiu que a desclassificação da empresa representante foi irregular. Assim, nos 

termos propostos pelo relator, o Plenário decidiu considerar procedente a representação e, entre outras 

deliberações, dar ciência à ANTT, com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, que, no âmbito 

do Pregão Eletrônico 30/2018, houve a desclassificação indevida de licitante em razão da “utilização na 

planilha de formação de preços de norma coletiva do trabalho diversa da utilizada pela Agência para a elaboração do 

orçamento estimado da contratação, tendo em vista que o enquadramento sindical é aquele relacionado à atividade 

principal da empresa licitante e não da categoria profissional a ser contratada, em atenção aos artigos 570, 577 e 581, § 

2º da CLT e ao art. 8º, II, da Constituição Federal”. (TCU, 15.5.19 Acórdão 1097/2019 Plenário, 

Representação, Relator Ministro Bruno Dantas. Informativo de Licitações e Contratos nº 369). 
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