__________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00004/2020 - Técnico Administrativa

PROCESSO N.

: 13276/19

MUNICÍPIO

: Itaberaí

ASSUNTO

: Consulta

CONSULENTE

: CARLOS ROBERTO DA SILVA – Prefeito

RELATOR

: Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo

EMENTA: CONSULTA. DESPESA COM PESSOAL. CONCEITO.
VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. ART. 18 DA LRF.
VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E ASSISTENCIAL.
EXCLUSÃO DO CONCEITO. CRITÉRIOS DEFINIDOS NO MANUAL
DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS (STN). APLICAÇÃO A ESTE
TRIBUNAL DE CONTAS. DEDUÇÃO DE PARCELAS. ART. 19, §
1.º, DA LRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº
13276/19, que tratam de consulta formulada pelo Exmo. Sr. CARLOS ROBERTO DA
SILVA, Prefeito do Município de Itaberaí, solicitando posicionamento deste Tribunal
de Contas sobre a questão do cômputo ou não de verbas de natureza indenizatória,
tais como Salário Família, Vale Transporte, Diárias, Ajuda de custo, Bolsa de
Estudo, Licença Prêmio, Aviso Prévio, Abono de Férias, Férias não gozadas, Terço
Constitucional, Horas Extras, Exercício de Função Gratificada, Auxílio Doença e
Auxílio Creche, na apuração da despesa total com pessoal.
Considerando a Proposta de Decisão nº 40/2020 – GABVJ, proferida
pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo;
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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:
Conhecer da presente consulta, visto terem sido atendidos os
requisitos de admissibilidade previstos no art. 31, caput e § 1.º da Lei Orgânica deste
Tribunal, bem como no art. 199, caput e § 1.º do seu Regimento Interno;
Responder o questionamento do consulente, abaixo transcrito, nos
termos pontuados nos subitens 2.1 a 2.4:
“Possibilidade de não computação das verbas de natureza
indenizatória, tais como Salário Família, Vale Transporte, Diárias, Ajuda de custo,
Bolsa de Estudo, Licença Prêmio, Aviso Prévio, Abono de Férias, Férias não
gozadas, Terço Constitucional, Horas Extras, Exercício de Função Gratificada, Auxílio
Doença e Auxílio Creche, na apuração da despesa total com pessoal. ”

As despesas com vale transporte, ajuda de custo, diárias, auxílio
creche e auxílio educação, por serem consideradas verbas de natureza
indenizatórias, em regra não são consideradas despesa bruta com pessoal;
Os gastos com horas extras, gratificações por exercício de função
gratificada, terço constitucional de férias, licença prêmio não gozada para
servidores em exercício, aviso prévio cumprido (trabalhado) e auxílio-doença
(ou licença para tratamento de saúde), por possuírem natureza remuneratória,
deverão ser computadas no cálculo da despesa total com pessoal do Município, nos
termos do disposto no art. 18, caput, da Lei Complementar nº 101/2000.
A despesa com licença prêmio indenizada, aviso prévio indenizado,
bem como as despesas com pagamento de férias não gozadas (vencidas e
proporcionais), em caso de desligamento definitivo do servidor, deverão ser
registradas no elemento de despesa 94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas,
podendo ser deduzidas da despesa total com pessoal, nos termos do art. 19, § 1.º,
da Lei Complementar nº 101/2000;
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A despesa com salário-família, considerando que o referido benefício
possui natureza assistencial (Nota técnica da Secretaria da Previdência nº 12212, de
2019), não deverá ser computada na despesa total com pessoal;
Informar que o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) da Secretaria
do Tesouro Nacional contém tabela exemplificativa das verbas consideradas
remuneratórias e que, portanto, entrariam no cálculo da despesa total com pessoal,
bem como daquelas que deveriam ser excluídas do referido cômputo, tabela esta
que contempla todas as verbas questionadas pelo consulente em sua indagação,
além de outras não contidas no questionamento.
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,
22 de Abril de 2020.
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto
Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo.
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons.
Fabricio Macedo Motta, 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. Flavio Monteiro de Andrada
Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo
Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo
Athayde.
Votação:
Votaram(ou) com o Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo: Cons.
Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, 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. 40/2020 – GABVJ
PROCESSO N.

: 13276/19

MUNICÍPIO

: Itaberaí

ASSUNTO

: Consulta

CONSULENTE

: CARLOS ROBERTO DA SILVA – Prefeito

RELATOR

: Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de consulta formulada pelo Exmo. Sr.

CARLOS ROBERTO DA SILVA, Prefeito do Município de Itaberaí, solicitando
posicionamento deste Tribunal de Contas sobre a questão do cômputo ou não de
verbas de natureza indenizatória, tais como Salário Família, Vale Transporte,
Diárias, Ajuda de custo, Bolsa de Estudo, Licença Prêmio, Aviso Prévio, Abono de
Férias, Férias não gozadas, Terço Constitucional, Horas Extras, Exercício de Função
Gratificada, Auxílio Doença e Auxílio Creche, na apuração da despesa total com
pessoal.
2.

Vieram os autos instruídos inicialmente com documentos de fls. 1/6,

contendo, dentre outros documentos, a petição inicial da consulta e o parecer
jurídico do órgão de assessoria jurídica da autoridade consulente.
3.

Inicialmente, por meio do Despacho nº 530/2019 – GABVJ (fl. 7), foram

os autos encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca, no intuito de que
se informasse a existência de resolução/acórdão respondendo matéria semelhante.
4.

Nos termos do Despacho nº 191/2019 (fl. 6), a supracitada divisão

informou que procedeu à juntada de ementas de resoluções deste Tribunal
relacionadas aos questionamentos contidos nos autos.

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

1

Fls.____

5.

Por meio do Despacho nº 541/2019 – GABVJ (fl. 10), esta relatoria,

realizando um juízo preliminar de admissibilidade, determinou o encaminhamento
dos autos à Secretaria de Atos de Pessoal para realizar a devida instrução técnica
do feito.
6.

Conforme Despacho Nº 3.426/18 (fl. 14), a unidade técnica supracitada

solicitou o sobrestamento do feito até a data de 16/12/2019, visto que havia
formulado questionamento formal à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) sobre a
inclusão, após a entrada em vigor da EC nº 103/19, do auxílio-reclusão e do salário
família no cálculo da despesa com pessoal.
7.

Por meio do Despacho Nº 561/2019 – GABVJ (fl. 15), esta relatoria,

acatando a solicitação da unidade técnica, determinou o sobrestamento dos autos
até a data de 16/12/2019, tendo sido, posteriormente, os autos devolvidos à
Secretaria de Atos de Pessoal, conforme Despacho Nº 0535/19 (fl. 16), proveniente
da Assessoria de Acompanhamento de Processos.
I – DA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/JURÍDICA DA
AUTORIDADE CONSULENTE
6.

Em observância ao previsto no art. 31, § 1.º, da Lei Orgânica do

TCMGO1, a presente consulta foi instruída com o parecer técnico do órgão de
assistência jurídica da autoridade consulente (fls. 2/5), onde concluiu-se que:
“Nesse sentido, as cortes de contas e também tribunais de justiça convergem
no entendimento de que as despesas de caráter indenizatório devem ser expurgadas
do cálculo do gasto com pessoal.
Ante o exposto, esta assessoria, opina pela não contabilização das verbas de
natureza indenizatória para fins de apuração de gasto com pessoal”

II – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

1

§ 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas articuladamente e
instruídas com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente.
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7.

A Secretaria de Atos de Pessoal, unidade técnica competente nos

termos regimentais, exarou o Certificado nº 5.253/2019 (fls. 17/26), mediante o qual
manifestou-se conclusivamente nos termos abaixo transcritos:

II. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. Das preliminares – conhecimento e competência
regimental
São requisitos da Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM
c/c art. 199 do Regimento Interno:
a)

legitimidade ativa;

b)

a indicação precisa do seu objeto;

c)

estar redigida de forma articulada;

d)
instrução do pedido com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica
da autoridade consulente;
e) versar sobre tese jurídica abstrata;
f) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema.
A consulta contém a indicação precisa de seu objeto, fora
redigida de forma articulada pelo Prefeito municipal, que é parte legítima para efetuar
consultas nesta Corte de Contas, e foi devidamente instruída com o parecer jurídico.
Além disso, os questionamentos apresentados versam sobre tese jurídica abstrata,
sem indicação de caso concreto.
Por último, também em sede preliminar, com relação à
competência regimental das Unidades Técnicas para análise de mérito do
questionamento formulado, compete à SAP a análise do movimento das folhas de
pagamento dos órgãos que compõem os municípios jurisdicionados, para fins de
apuração dos percentuais de gastos com pessoal, nos termos do art. 108, IX, do
Regimento Interno do TCMGO.
Ultrapassada essa análise preliminar, passa-se ao mérito.
2.2. Do mérito
Antes de se proceder às explanações relativas à temática
objeto desta consulta, é importante que alguns termos e expressões, que serão
utilizados nos tópicos que seguem, sejam devidamente definidos.
A primeira expressão a ser conceituada é Despesa Bruta com
Pessoal. Segundo ao Manual de Demonstrativos Fiscais, o “conceito de despesa com
pessoal não depende da natureza do vínculo empregatício. ” Dessa forma, quaisquer:
despesas com servidores, independentemente do regime de
trabalho a que estejam submetidos, integram a despesa total
com pessoal e compõem o cálculo do limite de gasto com
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pessoal. Assim, consideram-se incluídos tanto servidores
efetivos, como cargos em comissão, celetistas, empregados
públicos e agentes políticos. Esse também é o caso dos
agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às
endemias, quer tenham sido contratados por meio de processo
seletivo público333 ou não.
O conceito de despesa com pessoal também não depende
de avaliação jurídica sobre a legalidade ou não da
contratação. Assim, tanto as contratações por tempo
determinado para atender necessidade temporária de
excepcional interesse público334 como as que poderão vir a ser
contestadas à luz do instituto constitucional do concurso
público335, por exemplo, deverão ser registradas na despesa
com pessoal, independentemente da verificação da legalidade
ou validade das contratações, bem como das eventuais
cominações que possam advir. (STN, 2019, p. 487)
Observa-se, assim, que a Despesa Bruta com Pessoal é o
conjunto de todos os dispêndios de natureza remuneratória realizados pelo ente
federativo. Não há que se falar, portanto, em deduções, quando se utiliza essa
expressão.
É mister esclarecer, ainda, que não fazem parte desse
conjunto, isto é, não são classificados como Despesa Bruta com Pessoal, os
pagamentos de natureza indenizatória e os benefícios assistenciais.
Não se considera despesa bruta com pessoal os
pagamentos de natureza indenizatória, que têm como
característica compensar dano ou ressarcir gasto do servidor
público, em função do seu ofício, e os benefícios assistenciais.
(STN, 2019, p. 491)
Nota-se que, nesse caso, é impropria a utilização do termo
dedução, pois não é possível subtrair, retirar, diminuir algo que não foi incluído na
Despesa Total com Pessoal. Isso pode ser depreendido do disposto na página
número 496 do MDF: “No demonstrativo em referência serão deduzidas [...] apenas
as seguintes despesas com pessoal, desde que tenham sido inicialmente
consideradas [...]”
Assim, após a apuração das Despesa Bruta com Pessoal,
realizam-se as deduções permitidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. As
subtrações permitidas estão elencadas no artigo 19, § 1º da referida norma.
O resultado da dedução das despesas contidas no artigo 19, §
1º da Despesa Bruta com Pessoal é a Despesa Total com Pessoal. Explicando de
outra forma, a Despesa Total com Pessoal é o resultado da subtração do montante
referente às despesas elencadas no artigo 18 da LRF pela quantia relativa aos
gastos, quando houver, apontados no artigo 19, § 1º.
2.2.1. Do vale transporte, da ajuda de custo, das diárias, do
auxílio creche e do auxílio educação
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Inicialmente, é importante frisar que a terminologia utilizada
pelo consulente para expressar um dos itens, “bolsa de estudo”, não é a mais precisa
quando se trata de despesa sob a ótica orçamentária. Sendo assim, considerou-se,
para fins da presente análise, que o conceito de bolsa de estudo equivale-se ao
conceito de auxílio educação.
Destaca-se que as rubricas analisadas neste tópico – vale
transporte, ajuda de custo, diárias, auxílio creche e auxílio educação – são
devidamente tratadas no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), editado pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
De acordo com esse manual (2019, p. 491), “os pagamentos de
natureza indenizatória, que têm como característica compensar dano ou ressarcir
gasto do servidor público, em função do seu ofício, e os benefícios assistenciais” não
são considerados despesa bruta com pessoal.
Abaixo, segue a tabela retirada das páginas 491, 492 e 493 do
MDF com um rol exemplificativo de gastos que não entram no cômputo da despesa
bruta com pessoal. Grifou-se as rubricas que são tratadas neste tópico para facilitar a
compreensão do leitor.
Figura 1: Rubricas de gasto
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F
onte: MDF, 2019

Além do MDF, é importante que o responsável pela
contabilidade do município utilize outros textos que apresentem conteúdo relacionado
à contabilidade pública.
Nesse sentido, recomenda-se, como complemento ao Manual
de Demonstrativos Fiscais e ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o
Manual Técnico de Orçamento (MTO) editado pela Secretaria de Orçamento Federal.
Neste, obtém-se explicações a respeito de quais gastos são englobados por
determinado elemento de despesa, o que possibilita classificar corretamente os
dispêndios realizados pelo ente federativo.
Para melhor compreensão sobre as rubricas de gasto
examinadas, seguem abaixo as seguintes definições retiradas do Manual Técnico de
Orçamento:
08 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do
militar
Despesas orçamentárias com benefícios assistenciais,
inclusive auxílio-funeral devido à família do servidor ou do
militar falecido na atividade, ou do aposentado, ou a terceiro
que custear, comprovadamente, as despesas com o funeral do
ex-servidor ou do ex-militar; auxílio-natalidade devido a
servidora ou militar, por motivo de nascimento de filho, ou a
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cônjuge ou companheiro servidor público ou militar, quando a
parturiente não for servidora; auxílio-creche ou assistência
pré-escolar devido a dependente do servidor ou militar,
conforme regulamento; e auxílio-doença.
[...]
14 - Diárias - Civil
Despesas orçamentárias com cobertura de alimentação,
pousada e locomoção urbana, do servidor público estatutário
ou celetista que se desloca de sua sede em objeto de serviço,
em caráter eventual ou transitório, entendido como sede o
Município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor
tiver exercício em caráter permanente.
[...]
49 - Auxílio-Transporte
Despesas orçamentárias com auxílio-transporte pagas em
forma de pecúnia, de bilhete ou de cartão magnético,
diretamente aos militares, servidores, estagiários ou
empregados da Administração Pública direta e indireta,
destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com
transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual
nos deslocamentos de suas residências para os locais de
trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de
acumulação lícita de cargos ou empregos. (SOF, 2019, p. 55,
grifo nosso)
Pelo exposto, é possível concluir que as despesas objeto de
análise deste tópico ou cuidam de pagamentos de natureza indenizatória, ou são
benefícios assistenciais. Portanto, não são consideradas despesa bruta com pessoal
e, por consequência, não devem ser computadas na apuração da despesa total com
pessoal.
2.2.2 Da licença prêmio indenizada
Em relação à licença prêmio, o Manual de Demonstrativos
Fiscais deixa claro que a licença prêmio não gozada só será considerada espécie
indenizatória em caso de demissão, isto é, em função da perda da condição de
servidor ou empregado.
Para fins de dedução da despesa bruta, a indenização por
férias e por licença prêmio não gozadas somente será
considerada espécie indenizatória em caso de demissão e
será registrada no elemento de despesa 94 – Indenizações e
Restituições Trabalhistas e será incluída em Pessoal Ativo para
posterior exclusão em “Indenizações por Demissão e
Incentivos à Demissão Voluntária”. (STN, 2019, p. 520, grifo
nosso)
Ainda de acordo com esse manual, a despesa decorrente de:
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[...] licença prêmio não gozada para servidores em
exercício é espécie remuneratória, devendo integrar a
despesa com Pessoal Ativo e ser registrada no elemento de
despesa 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil,
pois tem caráter remuneratório e permanente, não podendo,
dessa forma, ser deduzida. (STN, 2019, p. 520, grifo nosso)
Nesse sentido, segundo o Manual Técnico de Orçamento, os
valores referentes às despesas com licença-prêmio por assiduidade devem ser
empenhados no elemento de despesa 11 (Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Civil).
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil*
[...] Adicional de Férias 1/3 (art. 7º, inciso XVII, da
Constituição); Adicionais de Periculosidade; Representação
Mensal; Licença-Prêmio por assiduidade; Retribuição Básica
(Vencimentos ou Salário no Exterior); Diferenças Individuais
Permanentes; [...]. (SOF, 2019, p. 53, grifo nosso)
Nesse ponto, conforme exposição feita neste tópico, apenas
nos casos de licença prêmio indenizada decorrente de demissão, isto é, em função
da perda da condição de servidor ou empregado, será permitida a dedução da
despesa bruta com pessoal. Caso a situação concreta não se enquadre na hipótese
permitida, não há que se falar em dedução.
2.2.2. Do aviso prévio indenizado
Antes de adentrar ao mérito, importar esclarecer o conceito de
aviso prévio. Segundo Resende (2014, p. 714), aviso prévio “é o direito do contratante
de ser avisado, com antecedência de, no mínimo, 30 dias, conforme previsto na
CRFB, sobre a intenção da outra parte de romper o contrato de trabalho. ”
Romar (2019, p. 512) afirma que aviso prévio “é a notificação
dada por uma das partes do contrato de trabalho à outra parte, comunicando sua
intenção de rescindir o contrato, sem justa causa. ”
Depreende-se dessas duas definições que o instituto ora
examinado implica a existência de um determinado intervalo de tempo que, de acordo
com a previsão constitucional, é proporcional ao tempo de serviço.
De acordo com Resende (2014, p. 721), “se o empregador
demitiu o empregado sem justa causa, deve conceder-lhe o aviso prévio, sob pena de
indenizar o período respectivo [...]”. Nota-se, portanto, que, neste caso, o aviso
prévio pode ser trabalhado ou indenizado.
Na primeira hipótese, o empregado trabalha durante a duração
do aviso prévio e o pagamento referente a esse período tem caráter remuneratório.
No segundo caso, o empregador opta por não usufruir dos serviços prestados pelo
empregado durante o prazo que correspondente a esse instituto. Nesse caso, o valor
que corresponde ao salário dos dias relativos ao período de aviso prévio tem caráter
indenizatório e é pago juntamente com as verbas rescisórias.
O aviso prévio indenizado consta na lista exemplificativa
apresentada no Manual de Demonstrativos Fiscais dos itens considerados despesa
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bruta com pessoal.
Figura 2: Rubrica de gasto

Fo
nte: MDF, 2019

Assim, após terem sido considerados inicialmente como
despesa bruta com pessoal, os valores liquidados, relativos aos gastos com aviso
prévio indenizado, podem ser deduzidos por enquadrarem-se no disposto no artigo
19, § 1º, I.
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de
apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder
os percentuais da receita corrente líquida, a seguir
discriminados:
[...]
§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste
artigo, não serão computadas as despesas:
I - de indenização por demissão de servidores ou
empregados; (grifo nosso)
O Manual Técnico de Orçamento determina que esse tipo de
despesa seja empenhada e liquidada no elemento de despesa 94 – Indenizações e
Restituições Trabalhistas como se pode observar no texto abaixo.
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Despesas orçamentárias resultantes do pagamento efetuado a
servidores públicos civis e empregados de entidades
integrantes da administração pública, inclusive férias e aviso
prévio indenizados, multas e contribuições incidentes sobre
os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, etc.,
em função da perda da condição de servidor ou empregado,
podendo ser em decorrência da participação em programa de
desligamento voluntário, bem como a restituição de valores
descontados indevidamente, quando não for possível efetuar
essa restituição mediante compensação com a receita
correspondente. (SOF, 2019, p. 59, grifo nosso)
É importante deixar claro que a despesa com aviso prévio
trabalhado (cumprido) tem caráter remuneratório, compõe a despesa total com
pessoal e deve ser empenhada e liquidada no elemento de despesa 11 –
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil*
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[...]
Diferenças
Individuais
Permanentes;
Vantagens
Pecuniárias de Ministro de Estado, de Secretário de Estado e
de Município; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente;
Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais;
[...]. (SOF, 2019, p. 53, grifo nosso)
O exposto neste tópico pode ser resumido da seguinte forma:
1.
aviso prévio cumprido (trabalhado) tem caráter remuneratório e compõe
a despesa total com pessoal;
2.
aviso prévio indenizado tem caráter indenizatório e pode ser deduzido da
despesa bruta com pessoal quando da apuração da despesa total com pessoal.
Pelo exposto, é possível concluir que o aviso prévio indenizado
tem natureza indenizatória e, portanto, pode ser deduzido da despesa bruta com
pessoal quando da apuração da despesa total com pessoal.
2.2.3. Das horas extras e da gratificação por exercício de
funções
As rubricas de gastos horas extras e gratificações por exercício
de funções são elencadas no rol exemplificativo de itens considerados despesa bruta
com pessoal apresentado pelo Manual de Demonstrativos Fiscais.
O disposto nesse manual, quanto a essas duas rubricas,
apenas espelha o disposto no caput do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se
como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do
ente da Federação com os ativos, os inativos e os
pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou
empregos, civis, militares e de membros de Poder, com
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos
e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais,
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de previdência. (grifo nosso)
Observa-se, portanto, que os valores referentes a despesas
dos tipos agora analisados compõem a despesa bruta com pessoal e são
considerados espécies remuneratórias. Resta demonstrar, então, que esses gastos
não se enquadram nas hipóteses de dedução elencadas no artigo 19, § 1º, I.
§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste
artigo, não serão computadas as despesas:
I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II - relativas a incentivos à demissão voluntária;
III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do
art. 57 da Constituição;
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de
período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art.
18;
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V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e
Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na
forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art.
31 da Emenda Constitucional no 19;
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo
específico, custeadas por recursos provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da
Constituição;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo
vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de
bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro.
Ao analisar o conteúdo do artigo 19, § 1º, I, conclui-se que os
gastos com horas extras e gratificações por exercício de funções não se enquadram
nas hipóteses de dedução, logo essas despesas compõem a despesa total com
pessoal.
Para finalizar, é importante observar o disposto no inciso quinto
do parágrafo único do artigo 22 da LRF.
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos
nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a
95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao
Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no
excesso:
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no
inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações
previstas na lei de diretrizes orçamentárias. (grifo nosso)
Note que, caso os valores referentes às horas extras não
compusessem a despesa total com pessoal, não haveria necessidade de se vedar a
realização de gastos com serviços extraordinários quando da extrapolação dos limites
de gastos com pessoal.
Assim, entende esta Especializada que os gastos com horas
extras e gratificações por exercício de funções não se enquadram nas hipóteses de
dedução elencadas no artigo 19, § 1º, I. Logo, essas despesas compõem a despesa
total com pessoal.
2.2.4. Das férias vencidas e proporcionais
O Manual de Demonstrativos Fiscais define férias vencidas e
proporcionais como despesas decorrentes da rescisão de contrato de trabalho,
exoneração do servidor ou aposentadoria.
De acordo com o Manual Técnico de Orçamento (MTO) e o
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editados pela
Secretaria de Orçamento Federal e pela Secretaria do Tesouro Nacional,
respectivamente, “indenizações e restituições trabalhistas” são definidas conforme o
que se segue:
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94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Despesas orçamentárias resultantes do pagamento efetuado a
servidores públicos civis e empregados de entidades
integrantes da administração pública, inclusive férias e aviso
prévio indenizados, multas e contribuições incidentes sobre os
depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, etc.,
em função da perda da condição de servidor ou
empregado, podendo ser em decorrência da participação em
programa de desligamento voluntário, bem como a restituição
de valores descontados indevidamente, quando não for
possível efetuar essa restituição mediante compensação com a
receita correspondente. (STN, 2017, p. 94, grifo nosso)
Complementando e ratificando o exposto nos manuais citados, o
Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) dispõe que, no Demonstrativo da Despesa
com Pessoal, “serão deduzidas (não computadas) apenas as seguintes despesas
com pessoal, desde que tenham sido inicialmente consideradas”. Nesses termos:
indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos
à Demissão Voluntária, elemento de despesa 94 –
Indenizações Trabalhistas; (STN, 2018, p. 503, grifo nosso)
Ainda, segundo o MDF, registra-se em Indenizações por
Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária:
[...] os valores, dos últimos doze meses, incluído o mês de
referência, das despesas de indenização por demissão de
servidores ou empregados e daquelas relativas a incentivos à
demissão voluntária, elemento de despesa 94 – Indenizações
Trabalhistas”.
Para fins de dedução da despesa bruta, a indenização por
férias e por licença prêmio não gozadas somente será
considerada espécie indenizatória em caso de demissão e
será registrada no elemento de despesa 94 – Indenizações e
Restituições Trabalhistas e será incluída em Pessoal Ativo para
posterior exclusão em “Indenizações por Demissão e
Incentivos à Demissão Voluntária”.
A despesa decorrente de indenização por férias e por licença
prêmio não gozadas para servidores em exercício é espécie
remuneratória, devendo integrar a despesa com Pessoal Ativo
e ser registrada no elemento de despesa 11 – Vencimentos e
Vantagens Fixas – Pessoal Civil, pois tem caráter
remuneratório e permanente, não podendo, dessa forma, ser
deduzida. (STN, 2018, p. 525, grifo nosso)
Para complementar, cita-se o disposto no capítulo de
perguntas e respostas da 6º edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público:
24 – Qual a classificação contábil para férias indenizatórias e
férias proporcionais?
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A classificação orçamentária referente aos valores pagos de
férias vencidas ou proporcionais, por ocasião de demissão,
caso em que serão efetuadas com a finalidade de indenizar o
trabalhador pelos períodos não gozados, deverão ser
classificados como 3.1.90.94 – Indenizações e Restituições
Trabalhistas. (grifo nosso)
A figura abaixo, retirada da página 496 do MDF, contem parte
dos dispêndios classificados como Despesa Bruta de Pessoal. Ela ilustra o que foi
explicado no parágrafo anterior.
Figura 3: Excerto da lista exemplificativa de itens considerados Despesa Bruta com
Pessoal.

Fonte: MDF, 2018

Por fim, destaca-se que, de acordo com o Manual de
Demonstrativos Fiscais, somente os gastos considerados no cômputo da Despesa
Bruta com Pessoal podem ser deduzidos quando do cálculo da Despesa Total com
Pessoal. No demonstrativo da Despesa com Pessoal “serão deduzidas (não
computadas351) apenas as seguintes despesas com pessoal, desde que tenham sido
inicialmente consideradas [...]” (STN, 2018, p. 502).
O evidenciado neste tópico permite concluir que as
despesas com férias não gozadas por ocasião de demissão (vencidas e
proporcionais), e somente nessa hipótese, por terem caráter indenizatório, devem
ser classificadas no elemento de despesa 94 - Indenizações e Restituições
Trabalhistas e, dessa forma, serem deduzidas da Despesa Total com Pessoal.
2.2.5. Do terço constitucional de férias
Primeiramente, é importante ressaltar que tanto o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) quanto o Superior Tribunal Federal (STF) analisaram se o
terço constitucional de férias comporia ou não a base de cálculo da contribuição
previdenciária. Deve-se deixar claro, contudo, que em momento algum foi analisada,
por esses Tribunais, a influência dessa rubrica na despesa de pessoal.
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Um segundo ponto que deve ser frisado é que, embora ambos
os Tribunais Superiores tenham decidido pela não incidência de contribuição
previdenciária no terço constitucional de férias, a tese do STJ é diferente da do STF.
A tese do Superior Tribunal Federal, contida no Recurso
Extraordinário 593.068, não faz alusão à natureza jurídica do terço constitucional de
férias. De acordo com o STF, não há incidência de contribuição previdenciária sobre
verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. Veja:
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
extraordinário para determinar a restituição das parcelas não
prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar
Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não
incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’,
‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o
Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes,
sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018. (grifo nosso)
Ainda, segundo o Superior Tribunal Federal:
16. Dois fundamentos principais têm sido invocados para dar
suporte à orientação dominante no STF, acerca da não incidência
de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos
proventos de aposentadoria do servidor público: (i) a natureza
indenizatória destas parcelas não se amoldaria ao conceito de
remuneração, base econômica da contribuição previdenciária dos
servidores; (ii) a incidência de contribuição previdenciária
sobre parcelas não incorporáveis aos proventos dos
servidores desconsideraria a dimensão contributiva do regime
próprio de previdência.
17. Convém relembrar que o presente recurso extraordinário
debate a incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais
e gratificações que não são passíveis de incorporação aos
proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço
de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional
de insalubridade’. Como referido, alguns acórdãos têm
considerados algumas dessas verbas como tendo natureza
indenizatória/compensatória e, consequentemente, não compondo
os vencimentos ou remuneração do servidor. Nesse sentido,
vejam-se RE 345.458-7/RGS, Relatora Ministra Ellen Gracie[1], e
AI-AgR 603.537/DF, Ministro Eros Grau[2].
18. A verdade, porém, é que a doutrina controverte acerca da
natureza de tais verbas, sendo possível identificar uma certa
prevalência pela tese de que ela têm caráter remuneratório, e
não indenizatório. É o que sustentam, por exemplo, Arnaldo
Sussekind[3], Amauri Mascaro Nascimento[4], entre outros. De
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fato, não parece haver uma correlação necessária entre
verbas não incorporáveis à aposentadoria e parcelas
indenizatórias. Seja como for, o deslinde dessa questão não é
indispensável para a afirmação da solução aqui defendida. Ela
decorre da letra expressa dos dispositivos relevantes, bem como
dos vetores constitucionais aplicáveis. (grifo nosso)
Nota-se, portanto, que na doutrina prevalece o entendimento
de que o terço constitucional tem caráter remuneratório e que o STF não declarou
que essa verba tem caráter indenizatório. Em verdade, o Superior Tribunal Federal
esquivou-se de tratar da natureza jurídica do terço constitucional quando da análise
desse Recurso Extraordinário.
Seguindo a mesma linha, a Secretaria do Tesouro Nacional,
órgão com incumbência legal de editar normativos, manuais, instruções de
procedimentos contábeis e plano de contas de âmbito nacional, objetivando a
elaboração e publicação de demonstrações contábeis consolidadas, não examina a
natureza jurídica da parcela em análise. Isso porque, uma vez que tais valores
compõem a despesa bruta com pessoal e não se enquadram nas hipóteses de
dedução do artigo 19, § 1º, I da LRF, não há falar em exclusão.
De acordo com o Manual Demonstrativos Fiscais, editado pela
Secretaria do Tesouro Nacional, 8º Edição, página 496, o abono de férias (abono
concedido a todos empregados e servidores como remuneração do período de férias
anuais - um terço a mais do que o salário normal) e o abono pecuniário (despesas
com a conversão em abono pecuniário de um terço (10 dias) do valor da
remuneração devida ao servidor no período de férias) são considerados despesa
bruta com pessoal.
O referido manual dispõe que:
para fins de dedução da despesa bruta, a indenização por
férias e por licença prêmio não gozadas somente será
considerada espécie indenizatória em caso de demissão e
será registrada no elemento de despesa 94 – Indenizações e
Restituições Trabalhistas e será incluída em Pessoal Ativo para
posterior exclusão em “Indenizações por Demissão e
Incentivos à Demissão Voluntária”. A despesa decorrente de
indenização por férias e por licença prêmio não gozadas para
servidores em exercício é espécie remuneratória, devendo
integrar a despesa com Pessoal Ativo e ser registrada no
elemento de despesa 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas –
Pessoal Civil, pois tem caráter remuneratório e permanente,
não podendo, dessa forma, ser deduzida. (STN, 2018, p. 525,
grifo nosso)
Destaca-se que o termo demissão possui significado amplo,
sendo assim, deve ser entendido como qualquer ato que resulte no desligamento
definitivo do servido, isto é, no rompimento do vínculo jurídico-funcional.
Complementando, o Manual Técnico de Orçamento (MTO)
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dispõe que devem ser registrados no elemento de despesa 11 - Vencimentos e
Vantagens Fixas - Pessoal Civil as seguintes despesas:
[...] Gratificação de Produtividade do Ensino; Gratificação de
Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade; Gratificação
de Representação de Gabinete; Adicional de Insalubridade;
Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7º, inciso
XVII, da Constituição); Adicionais de Periculosidade;
Representação Mensal; Licença-Prêmio por assiduidade;
Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior); [...].
(SOF, 2019, p. 53, grifo nosso)
De acordo com o MDF, serão excluídos do gasto com pessoal
apenas os dispêndios com 1/3 de férias em decorrência da perda de condição de
servidor público.
Para fins de dedução da despesa bruta, a indenização por
férias e por licença prêmio não gozadas somente será
considerada espécie indenizatória em caso de demissão e será
registrada no elemento de despesa 94 – Indenizações e
Restituições Trabalhistas e será incluída em Pessoal Ativo para
posterior exclusão em “Indenizações por Demissão e
Incentivos à Demissão Voluntária”. (STN, 2018, p. 520)
Com o objetivo de reforçar a compreensão sobre o tema e
aperfeiçoar o conhecimento a Secretaria de Tesouro Nacional, no Módulo 12 Despesa com Pessoal ministrado na Semana Contábil e Fiscal de Estados e
Municípios – SECOFEM, complementa a informação sobre as indenizações fixadas
pelo art. 19, § 1º da LRF (LC 101/00), no seguinte formato:
A indenização por férias não gozadas somente deverá ser
considerada espécie indenizatória quando “em função da perda
da condição de servidor ou empregado”. Grupo de Natureza da
Despesa – 01 Elementos de despesa 94 – Indenizações e
Restituições Trabalhistas.
Por fim, para eliminar quaisquer dúvidas sobre se o terço
constitucional de férias, pago aos servidores em exercício, deve ou não ser deduzido da
Despesa Total com Pessoal quando da apuração do índice de despesas com pessoal,
esta Secretaria – SAP – formulou o seguinte questionamento à Secretaria do Tesouro
Nacional: O terço constitucional de férias, pago aos servidores em exercício, deve ou
não ser deduzido da Despesa Total com Pessoal quando da apuração do índice de
despesas com pessoal?
A resposta a essa pergunta foi dada pela Subsecretaria de
Contabilidade Pública (STN/SUCON/CCONF/GENOP). Ei-la:
Conforme orientação do MDF, página 514, o Abono Constitucional de
Férias - Abono concedido a todos empregados e servidores como
remuneração do período de férias anuais - um terço a mais do que o salário
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normal, deve ser considerado no cômputo da Despesa com Pessoal, e,
portanto, não deve ser deduzido.

O exposto nesse tópico deixa claro que os valores referentes ao
terço constitucional de férias compõem a despesa total com pessoal.
2.2.5. Do salário família e do auxílio doença
O parágrafo segundo, do artigo nono, da Emenda
Constitucional nº 103/19, dispõe que o rol de benefícios dos regimes próprios de
previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte.
Antes do advento da EC nº 103/19 os benefícios de auxíliodoença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-reclusão podiam ser de
responsabilidade do RPPS (incluídos no plano de benefícios do regime), conforme
consta no item nº 47 da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 14.
Sendo assim, caso esses benefícios fossem custeados com
recursos vinculados, os valores referentes a esses gastos poderiam, de acordo com o
art. 19, § 1º, VI, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ser deduzidos da despesa bruta
com pessoal.
Após a entrada em vigor da EC nº 103/19, os valores relativos
a essas rubricas, devem ser patrocinados pelo Tesouro municipal, estadual ou
federal, e, por consequência lógica, não poderão mais, com base no 19, § 1º, VI da
LRF, ser deduzidos da despesa bruta com pessoal.
Seguindo esse raciocínio, as despesas com auxílio-doença,
salário-família, salário-maternidade e auxílio-reclusão, agora custeadas pelo
Tesouro dos entes federativos, devem compor a despesa bruta com pessoal.
Todavia, de acordo com o item nº 87 da Nota Técnica SEI nº 12212/2019/ME2, o
salário-família e o auxílio-reclusão são benefícios assistenciais e não integram a
remuneração daqueles que os percebem.
87. Com relação ao salário-família e o auxílio-reclusão,
entendemos que a sua natureza é de benefício assistencial a
ser concedido a servidores de baixa renda, inclusive quando
aposentados, não integrando a remuneração destes, estando a
cargo do ente federativo o seu pagamento. (Secretaria de
Previdência, 2019, p. 14, grifo nosso)
Dessa forma, o salário-família e o auxílio-reclusão não
comporão a despesa bruta com pessoal. Eles devem ser empenhados no elemento
de despesa 08 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar e no
grupo de natureza de despesa 03 – Outras despesas correntes.
Benefícios Previdenciários
Registra os valores relativos aos pagamentos de benefícios
previdenciários a pessoal ativo, como por exemplo o salário
2

http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/11/SEI_ME-5155534-Nota-Tecnica-12212.pdf
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família, o salário maternidade, o auxílio reclusão e o auxílio
doença. (STN, 2018, p. 517, grifo nosso)
O auxílio-doença (ou afastamento por incapacidade
temporária) e o salário-maternidade, outrora classificados como benefícios
previdenciários no elemento de despesa 05 - Outros Benefícios Previdenciários do
servidor ou do militar, doravante serão classificados no elemento de despesa 11 Vencimentos e Vantagens Fixas e comporão a despesa bruta com pessoal, visto
que integram a remuneração do servidor, conforme disposto no item nº 84, “b” da
Nota Técnica SEI nº 12212/2019/ME.
84. Nos termos do aludido art. 9º da EC nº 103, de 2019, podemos
mencionar, entre outras, as seguintes prescrições constitucionais
com eficácia plena e aplicabilidade imediata aos regimes próprios
de previdência social dos entes federativos:
[...]
(b) os afastamentos por incapacidade temporária para o
trabalho e o salário-maternidade não devem ser pagos à conta
do RPPS, ficando a cargo do Tesouro dos entes federativos,
passando agora a ser considerado como um benefício estatutário
e não mais previdenciário, integrando a remuneração para
todos os fins;
[...] (Secretaria de Previdência, 2019, p. 13, grifo nosso)
Devido as mudanças decorrentes da entrada em vigor de alguns
dispositivos que compõem a EC nº 103/19, a Secretaria de Atos de Pessoal, desta
Corte, formulou alguns questionamentos à Secretaria do Tesouro Nacional, por meio
do Fale Conosco – Ouvidoria, a respeito da classificação das despesas analisadas
neste tópico e da influencias dessas na despesa total com pessoal.
O atual entendimento da STN é consoante ao exposto nos
parágrafos acima. Ei-lo:
a) auxílio-doença (ou licença para tratamento de saúde) e
salário-maternidade (ou licença maternidade): devem ser classificados no elemento
de despesa 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas. Essas despesas são
consideradas no cômputo da despesa bruta com pessoal e não poderão ser
deduzidas, pois serão custeadas pelo ente e não mais pelo RPPS.
b) salário-família e o auxílio reclusão: com base na Nota
técnica da Secretaria da Previdência nº 12212, de 2019, esses benefícios passam a
ser assistenciais. Indica-se para registro o elemento de despesa 08 - Outros
benefícios assistenciais, combinado com o grupo de natureza de despesa 3 –
Outras despesas correntes. Com base nesse entendimento, esses benefícios
deixarão de ser computados na despesa bruta com pessoal
III. CONCLUSÃO
Ante ao exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento
do sentido de que seja:
I. preliminarmente, conhecida a presente consulta uma vez
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

18

Fls.____

preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade previstos nos arts. 199 e 200
do Regimento Interno deste TCM/GO;
II. por consequência, no mérito, respondido ao consulente
quanto ao primeiro questionamento, que:
a)
as despesas com vale transporte, ajuda de custo,
diárias, auxílio creche e auxílio educação não são
consideradas despesa bruta com pessoal;
b)
licença prêmio não gozada só será considerada
espécie indenizatória em caso de desligamento definitivo do
servidor e, nesse acaso, será registrada no elemento de
despesa 94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas e
poderá ser deduzida da despesa bruta com pessoal;
c)
os gastos com horas extras e gratificações por
exercício de funções não se enquadram nas hipóteses de
dedução elencadas no artigo 19, § 1º, I; logo essas despesas
compõem a despesa total com pessoal;
d)
as despesas com férias não gozadas por ocasião de
desligamento
definitivo
do
servidor
(vencidas
e
proporcionais), e somente nessa hipótese, por terem caráter
indenizatório, devem ser classificadas no elemento de despesa
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas e, dessa forma,
serem deduzidas da Despesa Total com Pessoal;
e)
os valores referentes ao terço constitucional de
férias compõem a despesa total com pessoal;
f)
salário-família: com base na Nota técnica da
Secretaria da Previdência nº 12212, de 2019, esses benefícios
passam a ser assistenciais. Indica-se para registro o elemento
de despesa 08 - Outros benefícios assistenciais, combinado
com o grupo de natureza de despesa 3 – Outras despesas
correntes. Com base nesse entendimento, esses benefícios
deixarão de ser computados na despesa bruta com pessoal;
g)
auxílio-doença (ou licença para tratamento de
saúde): devem ser classificados no elemento de despesa 11 Vencimentos e Vantagens Fixas. Essas despesas são
consideradas no cômputo da despesa bruta com pessoal e não
poderão ser deduzidas, pois serão custeadas pelo ente e não
mais pelo RPPS.

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
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8.

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 689/2020 (fls.

27/31), divergiu parcialmente das conclusões expostas pela Secretaria de Atos de
Pessoal.
9.

Preliminarmente, afirmou o órgão ministerial que o consulente não teria

cumprido todos os requisitos de admissibilidade, mais precisamente a indicação
precisa do objeto e a apresentação de parecer técnico ou jurídico sobre a questão
(art. 31, § 1.º, da LO TCMGO), visto que não caracterizou, em sua fundamentação,
cada uma das verbas que exemplificou como indenizatórias ou não.
10.

Ademais, pontuou ainda que no rol de verbas indicadas pelo

consulente, encontrar-se-iam “verbas sem correspondência com outras previstas no
regime funcional da União, verba expressamente arrolada como remuneratória no
art. 18 da LRF (hora extra), verbas que aludem a benefícios assistenciais e
retribuições previstas no regime celetista, mas sem correspondência no regime
jurídico estatutário”, tornando temerário oferecer resposta abrangente, englobando
todas as referidas verbas.
11.

No mérito, pugnou no sentido de que se apresentasse resposta

genérica ao consulente, adotando-se o critério da STN para a caracterização das
verbas de natureza indenizatória, para efeito do art. 18 da LRF (corroborando, neste
ponto, a posição da unidade técnica), conforme abaixo transcrito:
O consulente pergunta sobre a possibilidade de não computar as
chamadas verbas indenizatórias no cálculo da despesa total com pessoal prevista no
art. 18 da LRF. Arrola, como exemplos, diversos pagamentos que teriam essa
natureza.
De início, tem-se que o objeto do questionamento não contempla
os chamados benefícios assistenciais indicados no Manual de Demonstrativos Fiscais
(MDF) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e no Acórdão nº 894-2012 – Plenário
do Tribunal de Contas da União (TCU). Além disso, sobre as despesas com plano de
saúde de servidores, este TCM tem posicionamento firmado no Resolução Consulta
nº 23/10.
Ainda em sede preliminar, percebe-se que o consulente, quanto às
verbas que nominou a título exemplificativo, não se desincumbiu das exigências
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mínimas fixadas pela LOTCM para o conhecimento das consultas, quais sejam: a
indicação precisa do objeto e a apresentação de parecer técnico ou jurídico sobre a
questão (art. 31, § 1º, da LOTCM), vale dizer, sobre a caracterização ou não de cada
uma como verba indenizatória.
Além disso, no rol de verbas indicadas pelo consulente como
exemplos de verbas indenizatórias encontram-se verbas sem correspondência com
outras previstas no regime funcional da União, verba expressamente arrolada como
remuneratória no art. 18 da LRF (hora extra), verbas que aludem a benefícios
assistenciais e retribuições previstas no regime celetista, mas sem correspondência
no regime jurídico estatutário. Percebe-se, assim, um rol extenso, diverso e
impreciso, de modo que se torna temerário oferecer resposta abrangente, adotandose como referência o regime jurídico funcional aplicável apenas à União, em um
exercício de suposição incompatível com os efeitos das consultas.
Ingressando-se no objeto do feito, é certo que algumas despesas
com indenizações não devem compor o cálculo da despesa total com pessoal, por
força do art. 19, § 1º, da LRF, em especial as indenizações por demissão de
servidores, as relativas a incentivos à demissão voluntária e as derivadas da
aplicação do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição (hoje vedada),
cujo caráter indenizatório é incontroverso.
Resta saber, porém, se o citado rol do art. 19, § 1º, é taxativo ou
apenas exemplificativo. Isso porque, se taxativo, não autorizaria outras exclusões do
conceito de despesa total com pessoal previsto no art. 18 da LRF,
independentemente do alcance que se atribuísse à expressão “espécies
remuneratórias” utilizada no referido dispositivo.
De um lado, nota-se certa imprecisão literal nos termos do art. 18
da LRF. A expressão “com quaisquer espécies remuneratórias” pode ser entendida
como elemento adicional da despesa com pessoal, que se adiciona ao “somatório dos
gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de
Poder”, e não como um qualificador desse primeiro. Diante disso, consoante destaca
Jacoby Fernandes3, as referências do art. 19, § 1º, da LRF serviriam para superar a
imprecisão do art. 18.
Além disso, o art. 169, § 1º, da CF, ao se referir à despesa com
pessoal, contemplou também o conceito de “vantagem” (que na Lei nº 8.112/90 inclui
as indenizações), paralelamente à “remuneração", de modo que o legislador
constitucional buscou alcançar as mais diversas retribuições pecuniárias no conceito
de despesa com pessoal. Assim, não parece haver óbice constitucional à
interpretação mais ampliativa do art. 18 da LRF, de modo a incluir as indenizações no
conceito de despesa total com pessoal.

3

Como o art. 18 se refere a quaisquer espécies remuneratórias, a parcela estaria, em princípio, excluída. Porém, como o caput
do art. 18 manda computar o somatório dos entes da federação com pessoal poderiam subsistir dúvidas. Para deixar clara a
questão, o legislador expressamente excluiu a despesa no inc. III do § 1º do art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode-se
aplicar por analogia o mesmo entendimento a Estados, Distrito Federal e Municípios. (Fernandes, Jorge Ulisses Jacoby
Responsabilidade fiscal: na função do ordenador de despesas, na terceirização de mão-de-obra, na função do controle
administrativo: questões práticas. Brasília: Brasília Jurídica, 2001. Pág. 175)
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Nessa linha, citam-se as lições doutrinárias de Lino4 e Leiria5.
Importa destacar também que Tribunal de Contas do Estado
(TCE) de Mato Grosso já entendeu pelo caráter taxativo do rol do art. 19, § 1º, da
LRF (Resolução Consulta nº 21/18). Transcrevem-se trechos do voto condutor dessa
decisão pertinentes ao tema:
33. Nesse contexto, é factível concluir que o rol de despesas
previstas no §1º, do art. 19, da LRF é numerus clausus, ou
seja, taxativo e não pode ser ampliado sob pena de permitir o
aumento ilegal de despesas com pessoal pelos entes
federados, em flagrante burla ao limite de despesas total com
pessoal. Além disso, considerando que a Lei dispõe
taxativamente quais despesas serão excluídas do cômputo de
despesas de pessoal, foge à competência do Tribunal de
Contas, principalmente em sede de Consulta, de ampliar,
reduzir ou até mesmo inovar a ordem jurídica ou normas
técnicas.
(...)
62. O adicional recebido pelo regime de plantão, assim como os
adicionais de insalubridade, periculosidade, atividades penosas,
tempo de serviço, devem ser inclusos na despesa total com
pessoal, por força do comando contido no caput, do artigo 18 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
63. Ademais, eles não encontram-se excepcionados no rol
taxativo do §1º do artigo 19, da Lei de Responsabilidade.
Logo, não há respaldo jurídico para autorizar a exclusão desses
valores da despesa total com pessoal.
(...)
4

Evidentemente, não obstante tais auxílios pecuniários não se incorporarem ao vencimento ou proventos para qualquer efeito
- e é nesse sentido e para esse fim decisão do Supremo Tribunal Federal (RE nº 281015/RS, Rel. Min. Moreira Alves), o que
é lógico -, tendo porém, como de fato têm, sem qualquer sombra de dúvida, natural permanência, devem ser considerados
como “espécie de remuneração” e uma “vantagem”, para fins de cálculo dos limites impostos pela LC nº 101.
Até porque, ao par de descaber a distinção, para os fins de limites, entre o gênero - remuneração - e qualquer uma de
suas espécies - vencimentos e vantagens, entre estas as indenizações, gratificações e adicionais -, a própria LRF
torna irrelevante tal tentativa, ao consagrar que esse critério - de tudo incluir, sem exceções - está estipulado para os
efeitos desta LC, interpretação, aliás, inteiramente abrigada na redação, absolutamente genérica, do art. 169 da CF,
que demanda regulamentação e limites não para a remuneração dos servidores, mas para a despesa com pessoal
ativo e inativo. (grifou-se) (Lino, Pedro. Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: ATLAS, 2001, p. 81. Apud
Parecer da Consultoria Técnica do TCE-MT nº 036/2010. Processo nº 14.102-0/2009)
5

É bem verdade que, pelo fato de estar a regra dizendo espécies remuneratórias de qualquer natureza, não disse que
somente seriam estas. Tanto o é que inclui no conceito encargos sociais. Segundo, ao haver a regra do art. 18 dizendo que
o que seria considerado como despesa com pessoal e a regra do art. 19, § 1º determinando o que em tal conceito não
se computava, deveríamos nos inclinar por um conceito abrangente de despesas com pessoal. Até porque, se assim
não fosse, o próprio art. 18 determinaria que somente as despesas ali elencadas poderiam ser consideradas despesas com
pessoal, prescindindo inclusive, ao art. 19, § 1º, já que a enumeração ali foi restritiva, a ponto de não necessitar definir o que
não abarcava o conceito, pois por exclusão isso se dava. (Leiria, Antônio Celso Nogueira. Lei de Responsabilidade Fiscal.
Caxias do Sul: Plenum, 2005. Pág. 110).
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107. Tal fato demonstra, mais uma vez, a taxatividade do rol
do §1º, do artigo 19, da Lei de Responsabilidade Fiscal e o
dever se excluir das despesas com pessoal apenas as
despesas expressamente previstas nele, dentre as quais, não
estão atualmente inseridas as relativas aos Agentes Comunitários
de Saúde e de Combate às Endemias.
À luz do princípio de hermenêutica segundo o qual a lei não
contém palavras inúteis, é de fato curioso o entendimento de que algumas
indenizações seriam expressamente excluídas do conceito de despesa total com
pessoal do art. 18, por força do art. 19, § 1º, quando, em verdade, essas
indenizações nem mesmo comporiam o art. 18, na medida em que diversas do
conceito de “espécies remuneratórias”. Trata-se de interpretação que torna
desnecessários ou redundantes os incisos I a III do art. 19, § 1º.
De outro lado, encontra-se o TCE de Minas Gerais, que entendeu
que o art. 19 da LRF configura rol exemplificativo. Abaixo, trechos do voto do Relator
na decisão:
Da análise do comando contido nesse dispositivo legal, é possível
constatar, sem maiores esforços hermenêuticos, que foram
excluídos do cômputo da despesa total com pessoal aqueles
gastos de caráter extraordinário, extravagante, os quais são,
de certa forma, imprevisíveis para a Administração. Entre as
despesas excluídas, e que interessam para deslinde da questão
ora em exame, há aquelas de cunho eminentemente indenizatório,
derivadas de indenização por demissão de servidor ou
empregado, de programa de incentivo à demissão voluntária e da
aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da
Constituição da República, essas últimas não mais possíveis, em
decorrência da nova redação dada ao § 7º do art. 57 pela Emenda
Constitucional nº 50, de 2006.
A questão, aqui, é dirimir se os gastos de natureza indenizatória
estão abarcados no conceito de despesas total com pessoal a que
se refere o transcrito dispositivo legal. Essa questão, porém, não
é pacífica.
Existem entendimentos de que o transcrito dispositivo legal
contempla somente a despesa de pessoal de caráter
remuneratório, bem assim há teses de que a despesa de pessoal
de cunho indenizatório também está abarcada nesse conceito
legal.
Penso que a primeira corrente de pensamento é a mais acertada,
conforme demonstrarei neste breve trecho, porquanto a lei adotou,
quanto a esse particular, de forma expressa, o princípio da
essencialidade da natureza da despesa pública. Nesse sentido,
basta ver que, conforme a definição legal, a despesa total com
pessoal constitui “o somatório dos gastos do ente da Federação
com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos
eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de
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membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias”.
(Destaquei)
(...)
A enumeração das despesas de natureza indenizatória
estabelecida no transcrito § 1º do art. 19 da Lei de
Responsabilidade Fiscal deve ser interpretada como sendo
exaustiva ou meramente explicativa?
A meu ver, esse rol é explicativo, haja vista que tal
enumeração apenas especificou algumas hipóteses de
despesas indenizatórias, não redundando em exclusão das
demais, tanto que também são excluídas, do cálculo da despesa
total com pessoal, outras espécies de gastos indenizatórios, tais
como ajuda de custo, diárias, auxílio-transporte, auxílio-moradia e
auxílio-alimentação. Ora, se a enumeração contida nesse
dispositivo legal fosse taxativa, não poderiam ser admitidas tais
exclusões.
Não se pode olvidar que a natureza jurídica dessas espécies de
gastos indenizatórios, sobretudo daquelas especificadas no § 1º
do art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em nada difere, em
essência, da natureza jurídica do abono pecuniário de férias, do
terço constitucional de férias, das férias – regulamentares e
prêmio – convertidas em pecúnia ou indenizadas, verbas que, a
exemplo
daquelas, buscam compensar financeiramente o
servidor, seja para que ele usufrua de forma plena o direito
constitucional ao descanso remunerado, seja em virtude de um
direito não gozado ou usufruído por ele. Aplica-se, ao caso, o
vetusto brocardo: ubi eadem ratio ibi idem jus, isto é, onde houver
a mesma razão, aplica-se o mesmo direito.
Outra não poderia ser a conclusão, pois, conforme aduz José dos
Santos Carvalho Filho, “as indenizações, como o próprio nome
informa, têm caráter indenizatório e não representam efetivamente
uma remuneração” (Manual de Direito Administrativo. 13 ed. Rio
de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, p. 559).
O pagamento da maioria das verbas indenizatórias que ora se
discute não é, de forma absoluta, previsível e rotineiro para a
Administração Pública. Vale dizer, por vezes, pagamento dessa
natureza colhe de surpresa o gestor público que, mesmo tendo,
com o rigor necessário, feito o planejamento e gerenciamento das
férias de seus servidores, como também do orçamento que
executará, terá a obrigação de suportar gastos de ordem
indenizatória não contingenciáveis, o que, decerto, repercutiria nos
limites da despesa total com pessoal do ente federado, se
reconhecidos como de caráter remuneratório.
Percebe-se que para o TCE-MG, em síntese, as indenizações,
sendo imprevisíveis, não se compatibilizam com a inclusão no cômputo da despesa
com pessoal, o que levaria à índole exemplificativa do art. 19, § 1º. O argumento,
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contudo, não é livre de questionamentos, uma vez que a LRF estabeleceu forma
dinâmica de cálculo da DTP (mês de competência e os 11 anteriores), como também
a apuração quadrimestral do cumprimento dos limites, fatores capazes homogeneizar
ou diluir os impactos de variações.
Não obstante, de modo geral, é esse o
Tribunais de Contas, que afastam do conceito de despesa
indenizações além das expressamente referidas no art. 19, §
sentido, observam-se decisões do TCERS6, TCEBA7, TCEPE8,
TCEMS11, TCERO12 e do TCMPA13.

entendimento dos
de pessoal outras
1º, da LRF. Nesse
TCEPR9, TCEES10,

O entendimento encontra também respaldo em extensa doutrina14.
Não se pode negar, contudo, que essa interpretação dos art. 18 e
19, § 1º, da LRF dá guarida à ampliação das contraprestações não remuneratórias,
6

Assim, considerando que os Tribunais, inclusive este TCERS, reputam como indenizatória a verba decorrente da conversão
em pecúnia da licença-prêmio, impõe-se concluir que essa despesa não deve ser contabilizada para fins de obter-se o valor
total da despesa com pessoal a que se refere o artigo 18 da LRF. Afirmada a natureza indenizatória dessa despesa, a resposta
à consulta decorre da conjugação do disposto no art. 18 da LRF com o prescrito no art. 93, § 5º, da Lei Municipal nº 5.760/2005
de Nova Prata. (TCERS. Informação nº 026/2014)
7

As verbas pagas a título de abono pecuniário de férias (conversão de 1/3 das férias em pecúnia), abono de permanência,
indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas deverão ser excluídas do cômputo da despesa total com pessoal para
efeito da apuração dos limites fixados nos artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000. (TCEBA. Resolução
31/16)
8

As verbas de caráter indenizatório não estão compreendidas no conceito de remuneração ou de subsídio. Não compõem,
portanto, o cálculo do teto remuneratório e dos limites de gastos com pessoal; (TCEPE. Acórdão T.C. nº 1344/14)
9

i) é possível, in thesi, a criação de lei com o fito de instituir auxílio-alimentação ou auxílios de natureza indenizatória aos
servidores municipais, já que a situação de eventual extrapolação do limite de gastos com pessoal não obsta a concessão de
verba indenizatória; Caso essa hipótese se implemente, não haverá ofensa ao orçamento impositivo; (TCEPR. Acórdão nº
2046/19)
10

Quanto ao mérito, conclui-se que a despesa referente ao pagamento de auxílio alimentação para servidores: 1.não incide no
gasto total com pessoal; 2. possui natureza indenizatória; (TCEES. PARECER/CONSULTA TC-011/2012)
11

O auxílio-alimentação, por ser benefício pecuniário de caráter indenizatório, não integra as despesas com pessoal do ente,
poder ou órgão que o concede a seus servidores(TCEMS. TC/4351/2014)
12

I - As despesas decorrentes do pagamento do terço constitucional deverão ser deduzidas do cômputo com gastos de
pessoal no momento da apuração dos limites de que trata o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal; (TCERO. Parecer
Prévio nº 09/2013)
13

Procedem, em parte, os argumentos do Recorrente, uma vez que equivocadamente foi fomentado que as despesas
referentes ao Abono do Pessoal do Magistério, não deveriam ser consideradas na base de cálculo dos gastos com pessoal.
Entretanto, assiste razão, em relação ás despesas de caráter indenizatória, referentes, ao Salário Família e Maternidade.
(TCMPA. Resolução nº 12.444/2016. Recurso Ordinário contra a Resolução n.º 11.673/14.)
14

HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 23 . ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 2014. Pág. 271; LEITE,
Harrison. Manual de direito financeiro 8. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2019. Pág. 396; PASCOAL, Valdecir.
Direito financeiro e controle externo: teoria, jurisprudência e 400 questões. 7. ed. atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. Pág. 82;
FERRAZ, Luciano; GODOI, Marciano Seabra de; SPAGNOL, Wether Botelho. Curso de direito financeiro e tributário. 2. ed.
Belo Horizonte: Fórum, 2017. Pág. 61. TOLEDO JUNIOR, Flavio Corrêa de. O que não deveria entrar na despesa com pessoal.
Fórum Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 15, n. 177, p. 41-46, nov. 2015; RIGOLIN, Ivan Barbosa. Despesa total com
pessoal: o art. 18 da Lei de Reponsabilidade Fiscal. Revista do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Brasília, ano 2001, v.
27.
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

25

Fls.____

com vistas à fuga dos limites despesa com pessoal, reação percebida já na primeira
década da lei15.
Espera-se que as divergências acerca da interpretação dos art. 18
e 19, § 1º, da LRF sejam por fim resolvidas pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em
vista o recente ajuizamento da ADC 69 na qual se discute o alcance dos citados
dispositivos.
Na legislação antecedente à LRF, percebe-se na chamada Lei
Camata II (Lei Complementar nº 96/99), que também regulamentava o art. 169 da CF,
de modo inequívoco a amplitude de sua aplicação, ao definir como “Despesas Totais
com Pessoal” (art. 2º, I)16” o somatório dos “Encargos Sociais” com as “Despesas de
Pessoal” (art. 2º, II)17”, essas sim restritas a “qualquer espécie remuneratória”. A
leitura desses dispositivos indica que se buscou a unificação dos incisos I, II e III do
art. 2º da Lei Camata II no caput do art. 18 da LRF. A despeito da imprecisão já
destacada em relação ao art. 18 da LRF, não parece ter sido a intenção do legislador
modificar o conteúdo das despesas de pessoal da legislação antecedente, na medida
em que mantidas as mesmas previsões de limites.
A STN também considera exemplificativo o rol do art. 19, § 1º.
Segundo o órgão, há indenizações que não integram a despesa total com pessoal
(DTP) porque nem mesmo são contempladas pelo caput do art. 18, e não devem,
assim, integrar o que o órgão define como despesa bruta de pessoal (ex: diárias). Há
outras indenizações que, por disposição expressa da lei (art. 19, § 1º e incisos),
podem ou não ser consideradas na despesa bruta, mas se consideradas, devem ser
deduzidas dela, de modo que, ao final, também não vão integrar a DTP. Assim, os
conceitos de despesa bruta de pessoal e de despesa líquida de pessoal da STN
pressupõem que os incisos do § 1º do art. 19 da LRF não fixam rol taxativo, mas
apenas afirmam o caráter indenizatório de algumas verbas.
15

Outra forma de contornar os limites da LRF seria expandir outras rubricas de despesa como diárias, auxílio-alimentação,
auxílio-transporte, serviços de terceiros, serviços de consultoria e locação de mão-de-obra. Como esses gastos são
classificados como Outras Despesas Correntes (GND 3)26, eles não entram no cálculo das Despesas com Pessoal (GND 1).
Segundo reportagem publicada na imprensa27, os governos estaduais e a própria União estariam aumentando seus gastos
com o funcionalismo público e outros serviços similares por fora dos limites globais. Essa prática estaria de fato ocorrendo?
(...)
Já na esfera estadual, há evidências de que essa prática tem sido utilizada. Os dados dos estados (ver Anexo 4), para o
período 2002-200728, mostram um forte crescimento do grupo “outras despesas” (aposentadorias e reformas, pensões,
diárias, auxílio-alimentação e auxílio-transporte), cuja relação com a despesa com pessoal passa de 2,5%, em 2002, para
nada menos que 14% em 2007. Já o crescimento do grupo “terceirização” (serviços de terceiros, serviços de consultoria,
locação de mão-de-obra) foi menor, ficando sua relação com a despesa com pessoal em torno de 23%. (Dias, Fernando
Álvares Correia. O CONTROLE INSTITUCIONAL DAS DESPESAS COM PESSOAL. Textos para Discussão 54. Centro de
Estudos da Consultoria do Senado Federal. Brasília, fevereiro / 2009.)
16

Art. 2º, I Despesas Totais com Pessoal: o somatório das Despesas de Pessoal e Encargos Sociais da administração direta e
indireta, realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, considerando-se os ativos, inativos e
pensionistas, excetuando-se as obrigações relativas a indenizações por demissões, inclusive gastos com incentivos à
demissão voluntária;
17

Art. 2º, II - Despesas de Pessoal: o somatório dos gastos com qualquer espécie remuneratória, tais como vencimentos e
vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria, reformas e pensões, provenientes de cargos, funções ou
empregos públicos, civis, militares ou de membros de Poder, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens
pessoais de qualquer natureza;
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Nesse sentido, adotando-se a interpretação da LRF acolhida pela
STN, como posiciona-se a SAP, o que sobreleva é a definição da natureza da parcela
para efeito de cálculo da despesa total com pessoal. E, para tanto, a STN traz
solução própria, que considera o caráter compensatório ou ressarcitório, além da
eventualidade e da transitoriedade, como os distintivos essenciais das chamadas
verbas indenizatórias18.
Não obstante, a STN diverge do que alguns Tribunais de Contas
(ver notas 4 e 5 de rodapé) têm decidido, em especial com relação às aludidas
indenizações decorrentes de opções dos beneficiários, como o abono de férias
(conversão voluntária de férias em pecúnia), a indenização de férias por agentes
públicos em exercício e a conversão de licenças-prêmios em pecúnia por liberalidade
do beneficiário. Para a STN, essas verbas nada têm de indenizatórias, porquanto sua
realização é esperada e não configura ressarcimento, representando um bônus de
remuneração previsto nos regimes funcionais.
Ressalta-se que o posicionamento diverso dos Tribunais de
Contas já referido baseia-se, em essência, no critério da não incidência tributária (de
contribuições previdenciárias e imposto de renda) como o identificador da natureza da
verba.
Todavia, não parece adequado tomar de empréstimo
jurisprudência que trata de incidência tributária para efeito de aplicação da LRF.
Como destacado pela unidade técnica, a própria decisão no RE 593.068 do Supremo
Tribunal Federal evidencia expressamente a inexistência de relação necessária entre
a natureza das verbas e sua integração a proventos ou a composição da base de
contribuições previdenciárias.
Esse entendimento foi expresso no parecer que resultou na
Resolução Consulta nº 21/18 do TCE de Mato Grosso, que tratou da natureza do
terço de férias:
Verifica-se que os precedentes acima têm por objeto a incidência
de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias, sendo que os Tribunais Superiores pacificaram o
entendimento de que não pode haver contribuição previdenciária
sobre essas parcelas sob o fundamento principal de que a referida
vantagem não é levada para inatividade, com base no princípio
contributivo. O argumento constante daquelas decisões de que
o terço de férias refere-se a verba de natureza indenizatória
não leva em consideração os conceitos de despesa com
pessoal, previstos na LRF.
Conforme visto, a posição da STN - órgão delegado pela LRF
18

Não se considera despesa bruta com pessoal os pagamentos de natureza indenizatória, que têm como característica
compensar dano ou ressarcir gasto do servidor público (...) (MDF, 10ª Ed. Pág. 516).
Não devem ser consideradas, no cálculo da despesa bruta com pessoal, as espécies indenizatórias, tais como ajuda de custo,
diárias, auxílio-transporte, auxílio-moradia e auxílio-alimentação389. As despesas indenizatórias são aquelas cujo recebimento
possui caráter eventual e transitório390, em que o Poder Público é obrigado a oferecer contraprestação por despesas
extraordinárias não abrangidas pela remuneração mensal e realizadas no interesse do serviço, razão pela qual as
indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito391 (MDF, 10ª Ed. Pág. 542).
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para dispor sobre a consolidação das contas dos entes
federativo - é de que as verbas de natureza indenizatória que
não se amoldam ao conceito de despesa com pessoal são
aquelas relacionadas ao recebimento eventual ou transitório
de compensação que o Poder Público se obriga a oferecer em
contraprestação por despesas extraordinárias não-abrangidas
pela remuneração mensal, conceito esse que não engloba as
parcelas do terço de férias, haja vista sua natureza regular.
Além disso, a ratio decidendi desses julgados leva em conta
arcabouço jurídico próprio, que considera a proteção do particular e a disciplina das
exações. A LRF, por outro lado, tem como um dos seus objetivos disciplinar os gastos
correntes diretamente decorrentes do exercício de cargos, empregos e funções
públicas, que incluem outros dispêndios associados à remuneração estrita, com
vistas ao equilíbrio fiscal e à sustentabilidade das atividades levadas a cabo pela
Administração Pública.
A complexidade da definição do que se entende por remuneração
na aplicação de normas distintas se observa no AC-CON nº 20/19 deste TCMGO. Na
decisão, considerou-se que o auxílio-alimentação não integra o conceito mais restrito
de “folha de pagamento” para efeito do limite previsto no art. 29-A, § 1º, da CF.
Paralelamente, a decisão reputou que se trata de verba de natureza indenizatória não
incorporável a proventos, em obediência à Súmula Vinculante nº 55 do STF, mas, por
outro lado, sustentou que a vantagem integra o conceito amplo de remuneração para
efeito do art. 51, IV, da CF. E, por fim, nessa mesma decisão, o Tribunal aduziu que a
criação da vantagem deve observar o art. 169, § 1º, da CF, norma que trata, de modo
geral, de despesa com pessoal.
Não obstante essa discussão, frisa-se que objeto da consulta não
contempla a caracterização ou não das variadas retribuições pecuniárias como
“espécie remuneratória” nos termos do art. 18 da LRF, mas sim a exclusão ou a
inclusão das chamadas verbas indenizatórias do cálculo da DTP, bastando, para esse
feito, a apresentação de critérios gerais caracterizadores das verbas que possuem
essa natureza.
Nesse contexto, não obstante a divergência quanto a extensão da
resposta sugerida pela SAP, corrobora-se o posicionamento da unidade técnica
quanto à adoção critérios da STN (natureza ressarcitória ou compensatória,
eventualidade e transitoriedade) para a caracterização das verbas de natureza
indenizatória, para efeito do art. 18 da LRF.
Ante o exposto, manifesta-se este Ministério Público de Contas:
a) por conhecer da consulta, limitando-se, porém, seu objeto aos
estritos termos do objeto apresentado pelo consulente, vale dizer, à integração ou
não de verbas indenizatórias no conceito de despesa total com pessoal do art. 18 da
LRF;
b) por responder ao consulente que:
b.1) as espécies indenizatórias arroladas nos incisos do § 1º do
art. 19 da LRF devem ser deduzidas da despesa total com pessoal para efeito de
verificação do atendimento dos limites fixados no mesmo artigo, consoante a
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disposição legal expressa;
b.2) além dessas verbas, também não integram o conceito de
despesa total com pessoal previsto no art. 18 da LRF outros pagamentos
indenizatórios, porquanto distintos das espécies remuneratórias a que alude o
dispositivo, entendendo-se como indenizatórias as verbas cujo recebimento possui
caráter eventual e transitório, em que o Poder Público é obrigado a oferecer
contraprestação por despesas extraordinárias não abrangidas pela remuneração
mensal e realizadas no interesse do serviço (MDF, 10ª Ed). (RC)

12.

É o Relatório.

DA PROPOSTA DE DECISÃO
I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
13.

Preliminarmente, e conforme exposto no Despacho N. 541/2019 –

GABVJ (fl. 10), verifica-se que a presente consulta atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 31, caput e § 1.º, da LO TCMGO, vez que: a) o
consulente, na qualidade de Prefeito do Município de Itaberaí, possui legitimidade
ativa; b) contém a indicação precisa do seu objeto, tendo sido formulado
questionamento claro e objetivo; c) está acompanhada do parecer do órgão de
assistência jurídica/técnica da autoridade consulente; e d) está compreendida no rol
de competência deste Tribunal.
14.

Ademais, constata-se que a matéria consultada nos autos não possui

nítido caráter de caso concreto, possuindo o devido grau de abstração, não
incorrendo, portanto, na vedação do art. 32, segunda parte19, da LO TCMGO.
15.

Com relação à divergência apresentada pelo Ministério Público de

Contas, de que a presente consulta não atende a todos os requisitos de
19

LO TCMGO, Art. 32. O relator ou o Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do art.
31 ou verse apenas sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após comunicação ao
consulente.
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admissibilidade, visto que o consulente, quanto à todas as verbas que exemplificou,
não teria realizado a indicação precisa do objeto e apresentado parecer técnico
jurídico, não merecem prosperar as referidas alegações.
Conforme se constata do documento de fl. 1, o consulente questiona

16.

objetivamente se as verbas remuneratórias por ele indicadas deveriam ser
computadas na apuração da despesa total com pessoal do município, afastando
assim a alegação do Ministério Público de Contas de que não teria ocorrido a
indicação precisa do objeto.
No tocante ao atendimento do requisito de admissibilidade consistente

17.

na exigência de parecer jurídico, é possível constatar que o consulente, em seu
questionamento, parte da premissa de que todas as verbas por ele nominadas
possuem natureza indenizatória, concluindo no parecer que as verbas de natureza
indenizatória não deverão ser contabilizadas para fins de apuração da despesa com
pessoal.
Ora, ainda que o entendimento adotado no referido parecer jurídico

18.

possa não ser o correto, sendo ainda passível de críticas a forma como explicitado,
negar conhecimento à presente consulta apenas pela referida circunstância vai de
encontro à função orientadora e normativa, dentre outras, exercida por este Tribunal
de Contas.
19.

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

presente consulta, passando à análise meritória do feito.
II – DO MÉRITO
20.

No tocante ao mérito, esta relatoria não encontrou razões de ordem

técnica e/ou jurídica para divergir do entendimento manifestado pela Secretaria de
Atos de Pessoal, pelas razões abaixo expostas.
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21.

Destaque-se que a controvérsia exposta no presente processo gira em

torno do seguinte questionamento:
Possibilidade de não computação das verbas de natureza indenizatória, tais como
Salário Família, Vale Transporte, Diárias, Ajuda de custo, Bolsa de Estudo, Licença
Prêmio, Aviso Prévio, Abono de Férias, Férias não gozadas, Terço Constitucional,
Horas Extras, Exercício de Função Gratificada, Auxílio Doença e Auxílio Creche, na
apuração da despesa total com pessoal.
22.

Inicialmente,

pontue-se

que

o

consulente

parte,

em

seu

questionamento, de uma premissa equivocada: a de que todas as verbas por ele
nominadas possuem natureza indenizatória, o que, como será visto oportunamente,
não corresponde à realidade, tendo em vista que nem todas as verbas
supratranscritas são de natureza indenizatória.
23.

Ademais, cabe aqui também de forma inicial tecer críticas à resposta

genérica sugerida pelo Ministério Público de Contas, no sentido de que:
“b.1) as espécies indenizatórias arroladas nos incisos do § 1º do art. 19 da LRF
devem ser deduzidas da despesa total com pessoal para efeito de verificação do
atendimento dos limites fixados no mesmo artigo, consoante a disposição legal
expressa;
b.2) além dessas verbas, também não integram o conceito de despesa total com
pessoal previsto no art. 18 da LRF outros pagamentos indenizatórios, porquanto
distintos das espécies remuneratórias a que alude o dispositivo, entendendo-se como
indenizatórias as verbas cujo recebimento possui caráter eventual e transitório, em
que o Poder Público é obrigado a oferecer contraprestação por despesas
extraordinárias não abrangidas pela remuneração mensal e realizadas no interesse
do serviço (MDF, 10ª Ed)”.
24.

Constata-se do trecho acima transcrito que a resposta sugerida pelo

órgão ministerial não atende de forma satisfatória e objetiva ao questionamento do
consulente, limitando-se, no seu item b.1, a repetir critério que já está previsto de
forma expressa na lei (art. 19, § 1.º, da LRF).
25.

Da mesma forma, no item b.2, o Ministério Público de Contas limita-se

a transcrever critério já expresso na 10ª Edição do Manual de Demonstrativo Fiscais
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(MDF) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), sem fazer qualquer correlação com
os questionamentos formulados pelo consulente.
No entendimento desta relatoria, mais do que simplesmente repetir

26.

conceitos e critérios legais, é necessário que este Tribunal de Contas explicite qual
seu entendimento sobre referidos conceitos e critérios, evitando assim uma atuação
vaga e sem efetividade.
Tomando como exemplo a presente consulta, pontue-se que o TCMGO

27.

estaria se afastando de sua função orientadora e normativa se, ao ser indagado
sobre qual seu entendimento sobre a natureza de diversas verbas em específico,
bem como se deveriam ser computadas ou não na despesa total com pessoal,
limitasse a indicar critério já previsto de forma expressa na lei e em outros
documentos normativos.
Nesse sentido, a resposta genérica sugerida pelo Ministério Público de

28.

Contas, fugindo do questionamento formulado pelo jurisdicionado, não revela-se
suficiente para responder à referida indagação, motivo pelo qual esta relatoria deixa
de acolhê-la.
29.

Adentrando na análise do questionamento propriamente, como já

explicitado acima a controvérsia existente nos presentes autos reside em saber se
as verbas abaixo listadas possuem natureza indenizatória e se deverão ser
computadas no cálculo da despesa com pessoal dos municípios goianos:
a) Salário Família;
b) Vale-Transporte;
c) Diárias;
d) Ajuda de custo;
e) Bolsa de estudo;
f) Licença-prêmio;
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g) Aviso-prévio;
h) Abono de férias;
i) Férias não gozadas;
j) Terço constitucional;
l) Horas extras;
m) Exercício de função gratificada;
n) Auxílio-doença;
o) Auxílio-creche.
30.

A importância de se saber o conceito de despesa com pessoal reside

no fato de o art. 169 da CF/88 estabelecer que:
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei
complementar. (grifos nosso)
31.

Destaque-se

que

os

limites

supracitados foram

estabelecidos,

inicialmente e de forma transitória, no art. 38 do ADCT, tendo sido posteriormente
editada a Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal que, além de
conceituar o seria considerado despesa com pessoal, estabeleceu limites restritivos
para o seu gasto por parte dos entes federativos.
32.

Dessa forma, o art. 18 da LRF estabelece que conceitua-se como

despesa com pessoal:
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com
pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os
pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis,
militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria,
reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens
pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
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33.

Constata-se assim que a LRF adotou um conceito amplo de despesa

com pessoal, englobando todas as espécies remuneratórias pagas pelo respectivo
ente federativo aos seus agentes públicos. Nesse sentido, Harrison Leite afirma que:
É definição ampla, pois envolve, além dos servidores ativos e inativos, todos os
pagamentos que lhe são feitos como fruto da relação de trabalho/emprego e os
encargos incidentes sobre aludidos pagamentos, como INSS (contribuição patronal),
SAT (Seguro Acidente de Trabalho) e FGTS. Aqui a sua elasticidade. No entanto,
como não poderia deixar de ser, não entram no conceito de despesas com
pessoal as consideradas indenizatórias, como o auxílio-alimentação, auxíliotransporte, diárias, ajuda de custo, dentre outras.20 (grifos nosso)
34.

Relevante destacar, desde logo, que como pontuado pelo referido

autor, as verbas de natureza indenizatória não entram no cálculo da despesa total
com pessoal da União, Estados e Municípios, visto não possuírem caráter
remuneratório.
35.

Destaque-se, ademais, que a STN, tendo em vista o disposto no art.

50, § 2.º, da LRF21, bem como considerando a necessidade de padronização dos
demonstrativos fiscais nos três níveis de governo, de forma a garantir a
consolidação das contas públicas na forma estabelecida no citado diploma
normativo, editou o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), onde, entre outras
disposições, conceitua o que se entende por despesa com pessoal e quais rubricas
consideram-se incluídas no referido conceito, e quais dele serão excluídas.
36.

Nesse sentido, embora as definições expostas no referido manual não

vinculem este Tribunal de Contas, torna-se recomendável sua adoção visando uma
padronização, a nível nacional, do conceito de despesa de pessoal dos entes

20

LEITE, Harrison. Manual de Direito Financeiro. 8 ed (2019), p. 510.

21

LRF, art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas
públicas observará as seguintes: (...) § 2.º A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas
caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o art. 67.
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federativos, bem como sua devida contabilização para fins de verificação dos limites
legais a que estão sujeitos.
Por oportuno, mencione-se que no tocante à adoção dos critérios e

37.

definições, para fins de definição das verbas que entram no cômputo da despesa
com pessoal, formulados pela STN no Manual de Demonstrativos Fiscais, houve
convergência da Secretaria de Atos de Pessoal e Ministério Público de Contas.
Assim, coerente com o disposto no art. 18 da LRF, o MDF estabelece

38.

que a despesa total com pessoal compreende “o somatório dos gastos do Ente da
Federação com ativos, inativos e pensionistas (despesa bruta com pessoal),
deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF (despesas
deduzidas)”.
39.

Ainda conforme o referido manual:
(...) as despesas com servidores, independentemente do regime de trabalho a que
estejam submetidos, integram a despesa total com pessoal e compõem o cálculo do
limite de gasto com pessoal. Assim, consideram-se incluídos tanto servidores
efetivos, como cargos em comissão, celetistas, empregados públicos e agentes
políticos. Esse também é o caso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes
de combate às endemias, quer tenham sido contratados por meio de processo
seletivo público ou não (MDF, 10ª edição). (grifos nosso)

40.

Importante mencionar também que o Manual de Demonstrativos

Fiscais da STN exclui, de forma acertada, do conceito de despesa total com pessoal
os pagamentos de natureza indenizatória e benefícios assistenciais, ao dispor que
“não se considera despesa bruta com pessoal os pagamentos de natureza
indenizatória, que têm como característica compensar dano ou ressarcir gasto do
servidor público, em função do seu ofício, e os benefícios assistenciais”.
41.

Especificamente sobre a exclusão de verbas que possuem natureza

indenizatória do conceito de despesa total com pessoal, Maria Sylvia Zanella Di
Pietro pontua que:
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(...) a própria natureza indenizatória atribuída pela Constituição a essa parcela é
incompatível com a norma que cuida da despesa total com pessoal; veja-se que o art.
18 fala em quaisquer espécies remuneratórias, nenhuma referência fazendo a
indenizações de qualquer natureza. Não é por outra razão que essa parcela também
não integra o teto de vencimentos e subsídios estabelecido no art. 37, XI, da
Constituição (...).22
42.

Por todo o exposto, constata-se não existir razões de ordem técnica ou

jurídica para divergir dos critérios adotados pela STN em seu Manual de
Demonstrativos Fiscais para conceituação do que deve ser considerado despesa
total com pessoal, critérios estes adotados pela Secretaria de Atos de Pessoal em
sua manifestação técnica.
43.

Pontue-se, por fim, que o demonstrativo supracitado possui tabela

exemplificativa das verbas consideradas remuneratórias e que, portanto, entrariam
no cálculo da despesa total com pessoal, bem como daquelas que deveriam ser
excluídas do referido cômputo, tabela esta que contempla todas as verbas
questionadas pelo consulente em sua indagação.
44.

Ademais, diante da extensa fundamentação exposta pela unidade

técnica em sua manifestação, torna-se despicienda nova consideração sobre cada
verba em separado, motivo pelo qual, esta relatoria, acolhendo a referida análise
técnica, manifesta-se por responder ao consulente que:
45.

As despesas com vale transporte, ajuda de custo, diárias, auxílio

creche e auxílio educação, por serem consideradas verbas de natureza
indenizatórias, em regra não são consideradas despesa bruta com pessoal;
46.

Os gastos com horas extras, gratificações por exercício de função

gratificada, terço constitucional de férias, licença prêmio não gozada para
servidores em exercício, aviso prévio cumprido (trabalhado) e auxílio-doença
(ou licença para tratamento de saúde), por possuírem natureza remuneratória,
22

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. p. 140-141.
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deverão ser computadas no cálculo da despesa total com pessoal do Município, nos
termos do disposto no art. 18, caput, da Lei Complementar nº 101/2000;
47.

A despesa com licença prêmio indenizada, aviso prévio indenizado,

bem como as despesas com pagamento de férias não gozadas (vencidas e
proporcionais), em caso de desligamento definitivo do servidor, deverão ser
registradas no elemento de despesa 94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas,
podendo ser deduzidas da despesa total com pessoal, nos termos do art. 19, § 1.º,
da Lei Complementar nº 101/2000;
48.

A despesa com salário-família, considerando que o referido benefício

possui natureza assistencial (Nota técnica da Secretaria da Previdência nº 12212, de
2019), não deverá ser computada na despesa total com pessoal.
49.

Diante de todo o acima exposto, amparado na fundamentação supra, e

corroborando as manifestações da Secretaria de Controle Externo e do Ministério
Público de Contas, 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 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.
50.

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 15 de abril de
2020.

Vasco C. A. Jambo
Conselheiro Substituto – relator
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