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Bruno Reis de Oliveira1

E como haveria de ser — em sucedâneo escrito por merecimento —, arma-se, nesse 
presente, aos leitores da Revista, uma fantástica história de verdades. Um dos que, 
claramente, se poderia reconhecer fato metonímico da História grande de nossa terra 
sedenta de liberdade!

A lenda de que se trata vem criada desde a África. Foi onde teve berço Galanga, um 
novo escravo brasileiro, procedente do Congo com esposa, fi lhos e povo de quem era rei. 
Amputado de seu pertencimento, o nobre homem, rebaixado à categoria de mercadoria, 
ainda a bordo viu lançar-se ao mar a rainha Djalô, sua então esposa, e a princesa Itulo, 
sua feminina descendência, sob o argumento de reduzir o peso da embarcação Madalena 
frente às inúmeras tempestades que ditavam o caminho marítimo e tortuoso — expressa 
manifestação da ira dos deuses.

Já em batismo nacional, recebeu por alcunha Francisco — por acaso ou fortuna —, aquele 
que nomeava o grande homem das mensagens de paz e humildade, inevitável cânone 
de outras épocas de tempo atrás. Foi vendido no Rio de Janeiro em 1740 e alocado na 
Vila Rica, cidade que já condizia com sua ancestral condição de nobre, incansável de 
preciosidades e outros espíritos de insurreição.

Instalado em solo reluz, Galanga, Francisco, ou, simplesmente, Chico Rei, conciliava 
seu paradoxo inevitável de guerreiro por sangue e título, de um lado, e vimbunde por 
precariedade do destino, de outro. Mas o tempo pouco e a sabedoria muita também 
puderam se manifestar como vontade de liberdade, e o ouro tomado como inspiração 

1 Administrador público, escritor e colaborador da Revista do Tribunal de Contas de Minas Gerais.

sobre uma história
de liberdade
iniciada por Chico rei



acabou conduzindo o desfecho merecido de uma tal história sustentada em garganta 
ainda quando hoje se lhe refere...

Passados cinco anos de labuta aliada e inseparável, Chico Rei comprou a alforria com que 
tanto sonhara e a de seu filho Muzinga, tomado pela oportunidade que as leis apresentavam 
da busca pelo ouro como contrapartida ao consentido ato libertário. O tempo um pouco 
mais e as dívidas do patrão, tanto mais quanto o tempo, permitiram ao livre homem 
tornar-se proprietário da Mina da Encardideira em que trabalhara — o primeiro africano 
com posses em tamanho vulto no Brasil —, não sem antes alforriar outros prováveis 
quatrocentos, como dizem por todo o canto.

Santa Ifigênia foi, por sua vez, motivo para a primeira irmandade de negros livres de Vila 
Rica, fundada pelo grupo do pretérito sumo sacerdote do deus Zambi-Apungo. Ergueu-se 
a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a partir da qual se conduziam, pelos negros libertos, 
as solenidades da irmandade. Há, ainda, quem diga que dos ritos que antecediam a missa, 
levados a cabo na irmandade, originou-se o famoso congado mineiro, manifestação 
expressa da cultura negra ex-escrava e mantida até os tempos mais contemporâneos em 
preservação da tradição.

Mas sobre Chico Rei ainda muito haveria o que falar. Sabe-se que virou monarca em 
Ouro Preto com a anuência do Governador-Geral Gomes Freire de Andrada, o Conde de 
Bobadela — com direito a palácio real, coroa, cetro de ouro. Sabe-se, ainda, de sua prisão 
por escusos motivos e de sua soltura frente à inflamada rebelião popular. Sabe-se, enfim, 
de seu poderio e grande riqueza quando de sua morte, deixando para trás cem quilos 
aproximados do mais puro ouro, após 72 anos de batalha empreendidos em vida.

Sem dúvidas, o africano Chico Rei é parte da história de Minas Gerais. Não só pela mina 
que carrega, por mérito certo, seu nome, mas pela boca do povo que sustenta o ocorrido 
passado a limpo nas linhas que antecedem essa reflexão final. Lenda ou realidade, história 
ou invenção, fato é que passear pela região de Ouro Preto leva o turista a encarar a 
Estrada da Encardideira, a Igreja do Rosário, as ruínas do Palácio Velho, como prova 
patrimonial de um sentimento de vitória arquitetada sobre a colônia, sem infringir ou 
subverter. Como requer a sentença anunciada, Chico Rei acabou por representar a gênese 
de um espírito de liberdade que merecia germinar nas terras nacionais mais insurgentes 
contra a privação — o que seria melhor ser contado, anos depois, pela própria História, 
graças a outros ilustres e orgulháveis das Geraes...
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ENTREVISTA 
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS MICHEL TEMER

reVIsta Do tCe — a Constituição republicana de 1891 criou a primeira Corte de Contas, 
conferindo-lhe o papel de verifi car a legalidade das contas públicas. De lá para cá, muita 
coisa mudou no efetivo exercício do controle, que tem como titular o Poder legislativo. 
Como deputado constituinte, qual é a opinião de V. exa. sobre as novas facetas do controle 
inauguradas pela Constituição de 1988?

mICHel temer — O controle é exigência do regime democrático. Na medida em que o Estado 
de Direito se aperfeiçoa, também os sistemas de controle do poder político-administrativo 
desenvolvem-se mais. Tem sido assim nas democracias ocidentais, e no Brasil também. Embora 
houvesse tentativas no período monárquico, as propostas de criação de um órgão de controle 
ou exame de contas não prosperaram. Com a República, sob inspiração de Rui Barbosa, cria-se 
o Tribunal de Contas, para controle dos gastos públicos. No decorrer da nossa história política, 
o Tribunal de Contas terá sua estruturação vinculada às fases dominantes de inspirações de-
mocráticas. Com o consequente aumento de atribuições, avanços na forma de escolha de seus 
membros e na sua autonomia funcional, já que ela decorre diretamente da Constituição, foi 
alçado à condição de órgão de controle de vanguarda do Estado Democrático de Direito e dos 
direitos fundamentais.

N
osso entrevistado é Michel Miguel Elias Temer 
Lulia, que, atualmente, preside a Câmara dos 
Deputados, onde milita desde 1987, tendo sido 
deputado federal constituinte dos mais infl uen-

tes. Este paulista de Tietê, advogado, mestre e doutor 
pela Faculdade de Direito da Puc-SP, também desempe-
nha atividades acadêmicas: professor de Direito Constitu-
cional nos cursos de graduação e pós-graduação da Puc-SP, 
diretor dos cursos de pós-graduação em Direito na Puc-SP, 
professor e diretor da Faculdade de Direito de Itu-SP, com 
diversas obras publicadas, tanto de caráter didático quan-
to doutrinário. Nesta entrevista ele ressaltou a importân-
cia dos tribunais de contas para a democracia moderna. 
Com a palavra o Deputado Michel Temer, a quem a Revista 
do Tribunal de Contas agradece.
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reVIsta Do tCe — o Presidente do tCU, ministro Ubiratan aguiar, 
em recente entrevista concedida a esta revista, abordou a ques-
tão da relação entre o Poder legislativo e os tribunais de contas. 
sustentou a necessidade de maior integração, de construção de 
pontes institucionais. Como V. exa. enxerga essa questão?

mICHel temer — A Carta Política de 88 deu ao parlamento brasileiro 
a titularidade do controle da administração pública. Tendo sua gêne-
se na soberania popular, o Congresso Nacional detém toda a legiti-
midade para tal titularidade. A instituição Tribunal de Contas, como 
órgão constitucional, tem função relevante nesta tarefa, sobretudo 
pela sua especialização técnica na matéria, auxiliando o Poder Le-
gislativo a exercer sua missão. O Tribunal de Contas contribui com 
o parlamento nas várias atribuições específi cas vinculadas a ele. A 
indicação da maioria de seus membros tem origem no parlamento. A 
vinculação orçamentária e fi nanceira é outro fator a ser destacado. 
Ao abordar a necessidade de maior integração entre o Poder Legisla-
tivo e o Tribunal de Contas, o Ministro Ubiratan Aguiar, que merece os 
nossos elogios, destaca o fortalecimento do controle. 

reVIsta Do tCe — no exercício do controle externo, a emissão 
de parecer prévio pelos tribunais de contas em relação às contas 
prestadas pelos chefes de poder é embasada em um trabalho de 
cunho técnico. Poderia o Poder legislativo, ao julgar tais contas, 
divergir do parecer técnico imotivadamente? 

mICHel temer — A emissão de parecer prévio pelos tribunais de con-
tas acerca das contas dos chefes de poder não é mero trabalho técni-
co, vai além disso. É previsto pela Constituição, tem status constitu-
cional, e a própria Carta Política estabelece quorum qualifi cado para 
a sua rejeição. Ao julgar as contas de chefe de poder, o Legislativo 
submete-se aos princípios constitucionais que regem a matéria, de-
vendo sempre conter justifi cação para divergir do parecer técnico. 

reVIsta Do tCe — não obstante a importância dos tribunais de 
contas na tutela do interesse público, vez por outra há juristas ou 
políticos propondo a extinção desses órgãos. Qual a opinião de V. 
exa. sobre o assunto?

mICHel temer — Num país democrático como o brasileiro todas as 
correntes têm espaço para expor suas convicções. O próprio Con-
gresso Nacional espelha bem esta realidade, sendo depositário de 
incontáveis tendências. Considero os tribunais de contas instituições 
da maior relevância para a democracia moderna.

reVIsta Do tCe — na estrutura da administração pública francesa, 
as decisões dos tribunais administrativos, via de regra, fazem coisa 
julgada material, diferentemente do que ocorre no Brasil, uma vez 
que a Constituição da república, em seu art. 5°, inciso XXXV, pre-

REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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vê que toda lesão ou ameaça a direito seja apreciada pelo Judiciá-
rio. Como professor de Direito Constitucional, qual o pensamento 
de V. exa. acerca dessa questão? 

mICHel temer — É assunto complexo que demanda largas e profun-
das discussões. Diante da nossa evolução, como Estado e sociedade, 
acredito que a Constituição de 88 apontou para a direção correta. 
Tradicionalmente, o Poder Judiciário no Brasil sempre revestiu-se de 
enorme credibilidade e teve sua estrutura orgânica sempre elabora-
da, levando-se em conta suas enormes responsabilidades constitu-
cionais. A experiência francesa de tribunais administrativos não tem 
paralelo entre nós. Os tribunais de contas não foram criados obser-
vando essa possibilidade. São órgãos especializados para a tarefa de 
controle da administração pública numa perspectiva de auditagem e 
não estão estruturados para a função de tribunais administrativos à 
moda francesa. Enfi m, há um longo caminho a ser percorrido se qui-
sermos adotar o modelo francês ou nos aproximarmos dele. Mas é um 
tema interessante, atual e que deve ser debatido à exaustão.

reVIsta Do tCe — Desde o ano passado, o Presidente lula tem 
criticado ações do tCU, especialmente aquelas relacionadas à sus-
pensão de obras públicas, e sustentado a necessidade de mudanças 
na lei de licitações que permitam agilizar e tornar menos comple-
xo o regime jurídico aplicável a essas obras. em reportagem veicu-
lada pelo Estadão em 09 de maio de 2008, o presidente chegou a 
dizer que, hoje, o Tribunal de Contas da União quase governa o País, 
e ele é um órgão auxiliar do Congresso. Como V. exa. avalia essas 
críticas?   

mICHel temer — As preocupações do presidente da República são 
legítimas, de certa forma, principalmente sendo o responsável pela 
administração federal, que, em grande medida, se articula com as 
esferas estaduais, municipais e parcelas representativas da socieda-
de civil. Todo governante anseia pelo funcionamento ágil da máqui-
na governamental, e quando o tema se relaciona a obras de reper-
cussão social, as atenções são ainda maiores, sobretudo num país 
de dimensões continentais, com enormes carências e desigualdades 
como o Brasil. 

reVIsta Do tCe — Quais os desafi os do constitucionalismo em um 
modelo de democracia recente e em construção como a que expe-
rimenta o Brasil a partir da década de 80?

mICHel temer — A prática constitucional deve ser sempre um ins-
trumento de fortalecimento da cultura democrática, que está em 
permanente evolução. É um processo revestido de muita complexida-
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de e de obstáculos consideráveis, somente superáveis com o esforço 
conjunto de toda a Nação. Não é projeto governamental e nem par-
tidário apenas. É projeto de toda uma nação, que requer Instituições 
fortes e estruturadas, com credibilidade e legitimidade diante da 
soberania popular para evitar rupturas ou ameaças autoritárias. Um 
dos pilares fundamentais nessa tarefa, além do Poder Legislativo, é 
o Poder Judiciário, que deve trabalhar a interpretação jurídica como 
uma interpretação necessariamente constitucional, tanto no Direito 
Público quanto no Direito Privado. 

reVIsta Do tCe — Corrupção e desvios de dinheiro público são 
fenômenos observados em todo o mundo, mas se mostram ainda 
mais graves em um país tão desigual e com tantas carências como 
o Brasil. Como fortalecer o controle e diminuir a corrupção? Qual 
a relevância das regras de fi nanciamento de campanhas políticas 
nesse cenário?

mICHel temer — O combate à corrupção exige cada vez mais em-
penho dos órgãos públicos responsáveis pela tarefa. Registre-se que 
o embate é de todos, de toda a sociedade. A integração dos órgãos 
de controle é ponto fundamental: não haverá sucesso contra a cor-
rupção se os órgãos responsáveis não criarem meios de comunicação 
efi cientes entre si. Aparelhar os órgãos de controle com mais recursos 
e pessoal bem formado é outro fator importante. 

revista do tCe — ... e a relevância das regras de fi nanciamento de 
campanhas políticas nesse cenário?

mICHel temer — O fi nanciamento das campanhas eleitorais não pode 
ser tratado de forma apartada da reforma política, embora seja as-
sunto com repercussões amplas no País. A Câmara dos Deputados está 
em permanente estudo sobre o assunto e, como há divergências, ain-
da não encontrou a fórmula ideal que reunisse uma maioria tranquila 
para sua aprovação.

reVIsta Do tCe — Qual diagnóstico V. exa. faz ao analisar a atua-
ção dos meios de comunicação brasileiros em relação a escândalos 
e crises envolvendo instituições públicas? 

mICHel temer — A mídia precisa ser analisada além de uma simples 
visão comunicativa. É necessária uma abordagem psicossocial, em 
especial nos dias atuais, quando o setor vivencia imensuráveis avan-
ços tecnológicos. O instrumental à disposição da mídia atualmente 
é extraordinário. O papel da mídia nas sociedades contemporâneas, 
sua função social, sua função na democracia e as formas como se 
apresenta ao cidadão comum e às sociedades de massa são temas 
eletrizantes e objeto de debates acalorados. 

reVIsta Do tCe — Como V. exa. analisa as recentes ações do mi-
nistério Público, que muitos caracterizam como excessiva espeta-
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cularização do exercício de suas funções? existe o Projeto de lei 
n. 265/07, em tramitação no Congresso, que visa responsabilizar 
pessoalmente os agentes públicos que extrapolam ou que come-
tem abusos em suas ações. Qual a opinião de V. exa. acerca dessa 
proposição?

mICHel temer — A demanda social e política crescente de contro-
le externo dos órgãos e poderes do Estado não tem formato pron-
to e acabado. A cada momento surgem propostas novas objetivando 
atender a determinado aspecto ou ângulo da questão. O Ministério 
Público, como instituição, tem desempenhado papel relevante e fun-
damental na edifi cação da nossa democracia, mas, como em todos os 
órgãos e poderes do Estado, há falhas a serem corrigidas ou excessos 
a serem contidos. A matéria é polêmica, mas o tema por ela tratado 
é de alta importância.

reVIsta Do tCe — analisando as práticas dos governos, a situação 
fi nanceira dos entes e a repartição constitucional de competên-
cias, quais fatores fragilizam a estrutura federativa do País? os mu-
nicípios são verdadeiramente autônomos? o que fazer para mudar 
o atual quadro?

mICHel temer — A Federação brasileira contém muitas distorções, 
todas agravadas pela elevada concentração de rendas na União. Mas 
os problemas não estão apenas no plano vertical, com a redução de 
recursos destinados aos Estados e Municípios, o que fragiliza e limita 
consideravelmente a autonomia dos mesmos como entes federativos. 
A matéria é muito ampla e há outros aspectos a serem abordados.

reVIsta Do tCe — Como congressista há mais de vinte anos, quais 
problemas V. exa. identifi ca no processo legislativo no Congres-
so nacional? existe hoje um sistema democrático de defi nição de 
prioridades em relação aos projetos de lei em trâmite? Como a 
reforma política pode contribuir nesse ponto?

mICHel temer — O processo legislativo é produto das relações es-
tabelecidas dentro do parlamento, e, na medida em que o ambiente 
parlamentar é atingido negativamente pelas inúmeras questões aqui 
abordadas, ele torna-se penoso e difícil. Uma ampla reforma política 
que dê estabilidade aos partidos políticos e ao processo eleitoral é 
condição sine qua non para o aperfeiçoamento do processo legislativo 
e o fortalecimento do Poder Legislativo.

reVIsta Do tCe — o stF, em decisão emanada nos mandados de In-
junção n. 670, 708 e 712 (que tratam do direito de greve dos servi-
dores públicos), adotando a doutrina concretista sobre o tema, de-
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terminou a aplicação ponderada da lei Federal n. 7.783/89. Como 
V. exa. enxerga essa tentativa de suprir a omissão legislativa? 

mICHel temer — Os direitos e as garantias fundamentais precisam 
ser regulamentados pela legislação infraconstitucional. O mandado 
de injunção é construção legislativa, é obra política do parlamento, 
que permite caminhos alternativos para a superação dos problemas 
diante das difi culdades legislativas e da própria dinâmica da vida so-
cial, que requer permanente revisão e atualização dos textos legais.

reVIsta Do tCe — V. exa. acredita que o presidencialismo de co-
alizão tem funcionado no País por causa do arranjo institucional 
vigente ou apesar dele? 

mICHel temer — Doutrinariamente, sou adepto do parlamentaris-
mo ou de um sistema presidencialista com técnicas parlamentaris-
tas. Mas reconheço que existem enormes difi culdades para a adoção 
de um ou outro sistema. O presidencialismo, no Brasil, é tradição 
arraigada, e as defi ciências — que já abordei — do nosso sistema po-
lítico concorrem para a manutenção do sistema vigente. Qualquer 
mudança em direção àqueles sistemas que citei requer, como pre-
liminar, uma reforma política ampla que dê maior estabilidade aos 
processos eleitoral e partidário com a valorização do parlamento. 
Só a partir daí será possível a construção de uma alternativa capaz 
de ser implementada. 

reVIsta Do tCe — Gostaríamos de encerrar a entrevista com um 
comentário de V. exa. acerca dos fracassos e das vitórias da demo-
cracia brasileira pós 1988.

mICHel temer — Nos mais de vinte anos da Carta de 88 muitos acertos 
e vitórias com certeza poderão ser contabilizados. Igualmente, erros 
e frustrações ocorreram. É a riqueza do processo político democráti-
co, que permite que as ideias se confrontem e em torno delas sejam 
formadas maiorias momentâneas ou defi nitivas. Além da defi nição do 
saudoso Deputado Ulysses Guimarães, que deu à nossa Constituição 
o título de Constituição Cidadã, que por si só mostra sua concepção 
democrática, social e humanista, conseguimos edifi car uma prática 
que oferece muitos aspectos positivos para o povo brasileiro.  

Por: Clarice Costa 
Calixto e
maria tereza 
Valadares Costa
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Sebastião Helvecio tomou posse como 
conselheiro do Tribunal de Contas do Esta-
do de Minas Gerais em sessão solene rea-
lizada no dia 23 de setembro. Eleito pela 
Assembleia Legislativa e nomeado pelo go-
vernador do Estado para ocupar a vaga do 
Conselheiro Simão Pedro Toledo, falecido 
no último mês de maio, o novo membro da 
Corte mineira foi recebido por seus pares; 
pelo Governador Aécio Neves; Presidente 
da Assembleia Legislativa, Deputado Al-
berto Pinto Coelho; Desembargador Mau-
ro Soares de Freitas; Procurador-Geral de 
Justiça, Alceu José Torres Marques; Secre-
tário de Governo Danilo de Castro; Vice-
Prefeito de Belo Horizonte, Roberto Car-
valho; Presidente da Câmara Municipal, 
Luzia Ferreira; Presidente em exercício da 
Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil, Conselheiro Luiz Sérgio 
Gadelha Vieira; entre outras autoridades.

O Governador Aécio Neves e o Conse-
lheiro Presidente do TCEMG Wanderley 
Ávila cumprimentaram o empossado e 
destacaram sua trajetória na vida públi-
ca: “mais do que um belo currículo, tem, 
como suas credenciais, a vida dedicada 
à sociedade, como homem público, que 

Conselho do tCe de minas 
tem novo integrante

NOTÍCIAS

GOVERNADOR AéCIO NEVES CUMPRIMENTA PRESIDENTE 
Do tCemG, ConselHeIro WanDerleY áVIla

sempre primou pela postura escorreita, 
respeitosa e gentil”, disse o presidente.

Acrescentou o governador: “o Conse-
lheiro Sebastião Helvecio pode oferecer a 
esta Casa um depoimento atualizado so-
bre a essência desse modelo mineiro de 
relacionamento institucional, baseado 
sempre na busca da convergência e do en-
tendimento”.

Discursaram também na solenidade o 
Vice-Presidente Antônio Carlos Andrada e 
o Auditor Hamilton Coelho.

O Conselheiro Sebastião Helvecio assu-
miu o compromisso de participar ativa-
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mente na busca da celeridade e economi-
cidade das ações de controle, na imple-
mentação de mecanismos de avaliação 
da efi ciência, efi cácia e efetividade, na 
ampliação das parcerias com outras insti-
tuições e no estabelecimento de canais de 
comunicação com a sociedade.

Conheça o novo conselheiro

Sebastião Helvecio Ramos de Castro, na-
tural de Juiz de Fora, é médico pediatra, 
advogado, professor universitário e doutor 
em Saúde Coletiva. Foi deputado estadu-
al por mais de duas décadas, elegendo-se 
pela primeira vez em 1986. Assumiu a Se-
cretaria de Estado da Saúde, entre 1989 e 
1990; em seguida, foi reeleito deputado 

para mais três legislaturas, época em que 
criou e implantou a Fundação Hemominas 
em todo o Estado. De 2001 a 2002 foi vice-
prefeito de Juiz de Fora e, em 2003, re-
tornou à Assembleia Legislativa; de onde 
sai para ocupar o cargo de conselheiro do 
Tribunal de Contas de Minas Gerais.

CONSELHEIRO EMPOSSADO SEbASTIÃO HELVECIO DISCURSA

O Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais publicou em edição especial da Revista 
do TCE um estudo detalhado da Lei de Lici-
tações. Desenvolvido pela Comissão de Juris-
prudência e Súmula, sob a coordenação da 
Vice-Presidência, o trabalho permite o acesso 
rápido e preciso ao entendimento desta Casa 
acerca da matéria licitatória, mediante a in-
serção de julgados no corpo da lei. Inspirado 
no projeto A Constituição e o Supremo, do 
STF, a publicação objetiva “aproximar o juris-
dicionado e democratizar o acesso à jurispru-
dência sobre um tema tão relevante para a 
gestão de recursos públicos”, destaca a presi-
dente da comissão, Clarice Costa Calixto.

Para lançar e propagar a edição especial 

da Revista, o Tribunal realizou nos dias 19 e 
20 de novembro o congresso A Lei 8.666/93 e 
o TCEMG, dando continuidade às suas ações 
pedagógicas. O evento, direcionado aos juris-
dicionados, especialmente aos controladores 
internos, procuradores e membros de comis-
sões de licitação, foi composto de painéis e 
mini-cursos, propiciando refl exões e debates 
sobre o tema. Durante o congresso foi lançado 
também o sistema TCNotas: uma ferramenta 
de pesquisa livre de julgados do TCEMG, de-
senvolvida pela Diretoria de Informática, que 
está disponibilizada no portal.

Os interessados em conhecer a publicação 
podem acessar a página da Revista no site 
www.tce.mg.gov.br.

revista especial lança
A Lei 8.666/93 e o TCEMG
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O Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado, Conselheiro Wanderley Ávila, e 
o Presidente do Tribunal de Contas da 
União, Ministro Ubiratan Aguiar, assina-
ram um acordo de cooperação técnica 
para fi scalizar a aplicação de recursos 
públicos nos órgãos e entidades estadu-
ais e municipais de Minas Gerais.

O acordo fi rmado entre os tribunais, 
em agosto, consiste também na troca 
de experiências, informações e tecno-
logias, tendo em vista a capacitação, 
o aperfeiçoamento e a especialização 
técnica de recursos humanos, bem 
como o desenvolvimento da instituição 
e da gestão pública.

Entre as formas de cooperação da 
parceria estão previstos o conhecimento 

tCe e tCU fazem parceria 
para fi scalizar a aplicação de recursos públicos

mútuo das normas, dos procedimentos 
de fi scalização e da jurisprudência fi r-
mada pelos tribunais e a cessão de ins-
trumentos de comunicação corporativos, 
como links institucionais nos respectivos 
portais da internet, para difundir boas 
práticas na administração pública.

PresIDente Do tCe WanDerleY áVIla e PresIDente Do 
TCU UbIRATAN AGUIAR

tribunal agiliza a análise das
prestações de contas municipais

Em pouco mais de dois meses, a equipe técnica do TCEMG examinou as 
prestações de contas do exercício de 2008 dos 853 municípios mineiros. Até o 
início de novembro, quase 500 pareceres prévios já haviam sido emitidos pelas 
Câmaras de julgamento. 

A celeridade no trabalho refl ete as diretrizes e determinações da Resolução 
TCEMG n. 04/2009, que instituiu o projeto de otimização das ações referen-
tes à análise e processamento das prestações de contas anuais. A iniciativa 
contribui para que o Tribunal cumpra com mais efi ciência e efetividade a sua 
missão constitucional.
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Assinaram um termo de co-
operação técnica o Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Ge-
rais e o Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás, 
com o objetivo de comparti-
lhar conhecimentos no âmbito 
do controle externo e da tec-
nologia da informação.

Entre outros intercâmbios, 
o acordo permitirá ao Tribu-

nal de Minas utilizar o Siste-
ma Informatizado de Contas 
Municipais (SICOM) desenvol-
vido pela Corte goiana, o que 
vai facilitar o recebimento e 
agilizar a análise das presta-
ções de contas municipais. O 
SICOM, depois de adequado 
às normas e procedimentos 
de fi scalização regulamenta-
dos pelo TCEMG, substituirá 

os atuais sistemas informati-
zados de prestação de contas 
anuais (SIACE-PCA) e de re-
cebimento dos relatórios da 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal (SIACE-LRF). 

O termo foi assinado pelos 
Presidentes do TCE/MG Wan-
derley Ávila e do TCM/GO Wal-
ter José Rodrigues, no dia 17 
de setembro.

mais um acordo promissor
firmado pelo tCemG

servidores trocam experiências e informações
Foi um sucesso a realização do 1° Semi-

nário Técnico Interno do TCEMG, intitulado 
Construção Compartilhada de Conhecimen-
to. Promovido pela Escola de Contas e Capa-
citação Professor Pedro Aleixo, com o apoio 
da Diretoria Geral e do Núcleo de Planeja-
mento e Desenvolvimento Organizacional, o 
evento cumpriu sua fi nalidade, propiciando 
um ambiente favorável ao debate e ao in-
tercâmbio de experiências e informações 
entre os servidores.

O Conselheiro Presidente Wanderley Ávila 
abriu os trabalhos e destacou a importân-
cia da integração entre as áreas do Tribunal 
para aprimorar o exercício do controle ex-
terno. Para além do óbvio: inovar é preci-
so! foi o tema da palestra inicial proferida 
pelo fi lósofo e doutor em educação, Profes-
sor Mário Sérgio Cortella, que enfatizou a 
humildade, o conhecimento compartilha-
do e o acompanhamento das mudanças no 
mundo atual como essenciais para o desen-
volvimento humano. Segundo o professor, 
“semear, colher e crescer” devem ser uma 

busca constante, já que não há lugar marca-
do no futuro.

Vários outros assuntos foram discutidos duran-
te as palestras e ofi cinas realizadas entre os dias 
15 e 18 de setembro, tais como as exigências de 
capacitação técnico-operacional, como requi-
sitos para habilitação nas licitações públicas, e 
suas consequências práticas negativas; a neces-
sidade de ajustes nos sistemas de contabilidade 
e de controles internos e a nova forma de atuar 
das auditorias. A iniciativa do TCE de promover 
um evento voltado exclusivamente para os seus 
servidores foi muito bem recebida. Os técnicos 
fi zeram questão de acompanhar e participar das 
atividades durante os quatro dias.

aUDItÓrIo lotaDo DUrante o 1° semInárIo tÉCnICo Interno
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Função regulatória da licitação*

A licitação é instrumento tradicional no Direito brasileiro e mundial. A priori, possui basicamen-
te dois objetivos fundamentais: a busca da melhor proposta para a administração pública e a 
manutenção do princípio da isonomia entre os interessados — competitividade. Tais objetivos 
são tradicionalmente trabalhados pela doutrina brasileira, que não diverge substancialmente 
ao afi rmá-los como fi nalidades últimas da licitação, na forma preconizada pelo art. 2°, caput, 
da Lei n. 8.666/93.

Isso não quer signifi car, contudo, que a licitação — como de resto os institutos jurídicos em 
geral — não possa ser utilizada com objetivos lícitos outros que não os que lhe são tradicio-
nalmente reservados. Também no âmbito do Direito Administrativo, conquanto se nutra a fi el 
observância do princípio da legalidade, é possível ser criativo: a mente que se abre a uma nova 
ideia nunca mais retoma seu tamanho original (Albert Einstein).

Buscarei desenvolver aqui a noção de que a licitação pode ser utilizada como instrumento 
de regulação de mercado1, de modo a torná-lo mais livre e competitivo, além de ser possível 
concebê-la — a licitação — como mecanismo de indução de determinadas práticas (de merca-
do) que produzam resultados sociais benéfi cos, imediatos ou futuros, à sociedade. Procurarei 
demonstrar que é possível o emprego do procedimento licitatório como forma de regulação 
diretiva ou indutiva da economia, seja para coibir práticas que limitam a competitividade, seja 
para induzir práticas que produzem efeitos sociais desejáveis.

1 O enfoque dado neste trabalho acerca do uso da licitação como instrumento de regulação de mercado teve como ponto de partida e 
de inspiração estudo da lavra do Professor Marcos Juruena Vilella Souto, da Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro. 

luciano Ferraz
Professor Adjunto de Direito Administrativo na UFMG.

* Texto base da palestra, de mesmo título, proferida no VI Congresso Mineiro de Direito Administrativo, Belo Horizonte, 18/05/2009.
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É a partir dessa perspectiva que se torna possível — e viável — falar em função regulatória da 
licitação.

A atividade de regulação da economia é outorgada ao Estado pelo art. 174 da Constituição Fe-
deral, que dispõe:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fi scalização, incentivo e planejamento, 
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

Como se vê, ao Estado é atribuído o papel de agente normativo e regulador da atividade econô-
mica em sentido amplo, tendo como fi nalidade essencial a realização dos valores fundamentais 
da República, descritos principalmente nos arts. 1° e 3° da Constituição da República.

Bem por isso, a ordem econômica, na Constituição da República, é calcada em princípios arro-
lados — não exclusivamente — no art. 170:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fi m assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I — soberania nacional;

II — propriedade privada;

III — função social da propriedade;

IV — livre concorrência;

V — defesa do consumidor;

VI — defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação;

VII — redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII — busca do pleno emprego;

IX — tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

A ordem econômica brasileira é, portanto, monitorada pelo princípio da livre concorrência, mas 
não só por ele, pois existem outros valores positivados, abarcados pela Constituição da Repúbli-
ca, que se afi guram fi nalidades cogentes na implantação das atividades estatais.

Numa acepção ampliada do tema regulação econômica — e do papel do Estado regulador —, 
portanto, compreende-se por regulação:
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(...) o conjunto ordenado de políticas públicas que buscam a realização dos va-

lores econômicos e não econômicos, essas políticas envolvem a adoção de me-

didas legislativas e de natureza administrativa destinadas a incentivar práticas 

privadas desejáveis e reprimir tendências individuais e coletivas incompatíveis 

com a realização dos valores fundamentais da república, a cidadania, digni-

dade humana, desenvolvimento regional, desenvolvimento nacional. (JUSTEN 

FILHO, Marçal. Direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dia-

lética. 2002. p. 40)

Bem verdade que já possuímos sistema de regulação econômica, por exemplo, para evitar con-
centrações no mercado, a Lei Antitruste — a Lei n. 8.884/94. Ainda assim, é preciso perceber 
que a atuação deste direito de salvaguarda da concorrência é uma atuação passiva. O Estado 
atua quando se verifi ca o ilícito de concentração que viola a concorrência do mercado.

Por outro lado, entende-se ser possível trabalhar com outros institutos e instrumentos estatais, 
não passivos, com a fi nalidade de repudiar, incentivar ou direcionar a atividade dos entes pri-
vados no mercado.

Na história brasileira, existem exemplos de medidas legislativas e administrativas com dito ob-
jetivo, as quais tencionaram de uma forma ou de outra realizar preferências para determinado 
tipo de segmento dentro do mercado.

Sob a égide da Constituição anterior, o Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade 
de lei baiana que dava preferência nas licitações públicas àquelas entidades e empresas sedia-
das no Estado da Bahia, entendendo-a inconstitucional. Trata-se do julgamento da Representa-
ção n. 1.187/BA, relatada pelo Ministro Francisco Rezek, assim ementada:

REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREFE-

RÊNCIA EM RAZÃO DA ORIGEM. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 9, I, E 8, XVII, 

C. DECRETO N. 28.438, DE 23/11/81, ART. L, PARÁGRAFO 3, DO ESTADO DA 

BAHIA. INCONSTITUCIONALIDADE. É INCONSTITUCIONAL O DISPOSITIVO DE LEI 

ESTADUAL QUE DÁ PREFÊRENCIA, NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS, ÀS EMPRESAS ES-

TABELECIDAS NO ESTADO FEDERADO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

(DJ de 10/10/86)

Nesse caso, o STF entendeu não ser possível estabelecer tratamento favorecido à empresa si-
tuada em dado lugar da Federação, não sendo lícito, portanto, introduzir medidas legislativas 
diferenciadas em favor destas empresas.

No mesmo sentido, o STF, na Representação n. 1.201-8, relatada pelo Ministro Moreira Alves, 
entendeu inconstitucional lei do Distrito Federal que autorizava a empresa sediada naquele Es-
tado a descontar dos seus preços, nas licitações, os valores que recolheriam a título de ICMS.
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LICITAÇÃO. DEDUÇÃO, PARA EFEITO DE CLASSIFICAÇÃO NO JULGAMENTO, EM FA-
VOR APENAS DE FORNECEDORES ESTABELECIDOS NO DISTRITO FEDERAL. OCOR-
RÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO VEDADA PELA PARTE INICIAL DO INCISO I DO ARTIGO 
9° DA CONSTITUIÇÃO, O QUAL DIZ RESPEITO TANTO A PESSOAS FÍSICAS QUANTO 
A PESSOAS JURÍDICAS. REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, DECLA-
RANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 6.824, DE 22 DE JUNHO 
DE 1982, DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. (DJ de 22/08/86)

Portanto, em princípio, o STF decidiu que a isonomia é uma isonomia plena, de modo que não 
haveria de se estabelecer, nem mesmo sob o pálio da legislação, medidas discriminatórias entre 
empresas, para preferi-las a outras nas contratações administrativas.

Todavia, noutra oportunidade, o mesmo STF admitiu exclusões e preferências, de ordem legis-
lativa, em licitações. Cite-se aqui a Lei n. 10.148/96 do Rio Grande do Sul, que foi apreciada 
pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 1.723, relatada pelo Ministro Carlos Velloso.

CONSTITUCIONAL. VEÍCULOS: INSPEÇÃO. CONCESSÃO. LICITAÇÃO: EXCLUSÃO DE 
TRANSPORTADORAS. Lei n. 10.848, de 20/08/96, do Estado do Rio Grande do 
Sul, art. 7°. I — O art. 7° da Lei n. 10.848, de 1996, do Estado do Rio Grande 
do Sul, exclui da licitação as transportadoras, licitação que tem por fi nalidade 
a escolha de concessionária dos serviços públicos de inspeção de segurança de 
veículos. Inocorrência, ao primeiro exame, de relevância na arguição de in-
constitucionalidade. II — Cautelar indeferida. (DJ de 23/10/01)

Nesta ADI, havia lei gaúcha que tratava da concessão de serviços de inspeção de segurança 
veicular, que proibiu a participação de empresas que fossem transportadoras de carga. O STF 
concluiu, por conta da extensão das frotas, que elas não poderiam de fato participar, porquanto 
potencialmente causariam disparate no âmbito da licitação. Veja-se o voto do relator:

Se a licitação tem por fi nalidade a escolha de um concessionário de serviços públi-
cos de inspeção de segurança de frota de veículos do Estado, parece-me adequada 
a exclusão da licitação de empresas do ramo automobilístico e das transportado-
ras, dado que estas comumente são proprietárias de muitos veículos, a eles seria 
possível vistoriar seus próprios veículos e os veículos de empresas transportadoras 
concorrentes. Com tal providência não me parece ocorrer ofensa ao principio da 
igualdade, mesmo porque está se tratando desigualmente os desiguais.

O STF, neste caso, admitiu que a lei excluísse determinado segmento de empresas da partici-
pação na licitação. É dizer: admitiu que a lei estadual, ao tratar da licitação, servisse como 
instrumento de regulação (restrição) de mercado.

Outra lei que estabelece preferências — e está de acordo com o art. 170 da Constituição da 
República — é a Lei Complementar n. 123/06, que trata das microempresas e empresas de 
pequeno porte e lhes outorga tratamento diferenciado, possibilitando, por exemplo, licitações 
exclusivamente direcionadas a elas, subcontratação obrigatória dessas empresas. Aqui, o dife-
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rencial é utilizado justamente com o intuito de fomentar a criação de empresas dessa natureza, 

como verdadeiro mecanismo de indução e de desenvolvimento dessas empresas, que empregam 

expressivo número de trabalhadores no Brasil.

A própria Lei n. 8666/93, que regulamentou o art. 37, XXI, da Constituição da República, e 

instituiu as normas gerais para licitações e contratos da administração pública, estabelece um 

sistema de preferências.

Por exemplo, quando dispõe, em seu art. 42, que as licitações internacionais são facultativas 

e não obrigatórias, ou seja, permite a opção pela realização de procedimento licitatório que 

induza a participação apenas das empresas nacionais, afastando, portanto, a possibilidade da 

concorrência internacional. Trata-se de mecanismo de protecionismo do mercado e das empre-

sas brasileiras.

Da mesma maneira, deve-se referir ao art. 3°, § 2°, da Lei n. 8.666/93:

Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucio-
nal da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração 
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicida-
de, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

(...)

§ 2° Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

I — produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional;

II — produzidos no País;

III — produzidos ou prestados por empresas brasileiras.

IV — produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no de-
senvolvimento de tecnologia no País.

Embora tenha havido a revogação do art. 171 da Constituição, que estabelecia a distinção entre 

empresa brasileira e empresa brasileira de capital nacional, continuam vigentes os incisos II, III 

e IV do preceito, que dão preferência, em caso de empate nas licitações, sucessivamente, aos 

bens e serviços produzidos no País, produzidos por empresas sediadas no País, que invistam em 

pesquisa ou no desenvolvimento de tecnologia no País, persistindo, na essência, um sistema de 

preferência voltado para o mercado interno, medida que ultima ratio corrobora o art. 219 da 

Constituição: 



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
julho | agosto | setembro 2009 | v. 72 — n. 3 — ano XXVII

32 Doutrina

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado 
de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar 
da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

O mercado interno, na dicção constitucional, é patrimônio nacional, e, portanto, tem que ser 
defendido nos termos já mencionados.

Encontra-se, ainda na Lei n. 8.666/93, outra forma de interferência do Estado no domínio eco-
nômico, por conta da regra do art. 24, VI: Art. 24. É dispensável a licitação: (...) VI — quando 
a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abaste-
cimento; (...)

Ao possibilitar a contratação direta pela União para manutenção de estoques reguladores ou 
para manutenção de preços de mercado e, assim, evitar o desabastecimento, fi ca demonstrada 
nova forma de utilização do contrato administrativo com o mote de regulação do mercado.

Devem-se destacar, ainda, as hipóteses de contratação direta de entidades do terceiro setor, já 
que dessa forma se realiza a indução a que essas entidades sejam criadas pelos particulares. Ao 
garantir o benefício de contratação direta — esta, uma forma de fomentá-las —, o Estado induz 
a respectiva instituição e incrementa o entrelaçamento de ambos na realização de objetivos de 
interesse comum. Podemos citar, a propósito, as entidades de pesquisa científi ca, de recupera-
ção social de presos, contratos de gestão com organizações sociais e termos de parceria com as 
OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público).

A par de todas as hipóteses já enumeradas, as quais se afi guram medidas de regulação pela via 
legislativa, é possível pensar também em regulação por intermédio de medidas administrativas 
todas as vezes que a satisfação do interesse público por meio da licitação (e do contrato) esti-
ver em jogo.

A utilização dessas medidas atenderá basicamente a duas fi nalidades: a) garantia de competi-
ção no mercado, estímulo, portanto, à concorrência leal; b) garantia de qualidade nas contra-
tações da administração pública.

O art. 23, § 1°, da Lei n. 8.666/93, por exemplo, determina que a Administração Pública, sem-
pre que possível — e recomendável —, parcele o objeto das licitações em tantas contratações 
quantas se mostrem tecnicamente viáveis, desde que se garanta a economia de escala:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo 
anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista 
o valor estimado da contratação:

§ 1° As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão dividi-
das em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente 
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos 
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recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda 
da economia de escala.

A aplicação desse preceito tem um objetivo fundamental, que é o de garantir a participação do 
maior número de empresas na licitação. Mas ele, sobre não cumprir essa fi nalidade, deve ser 
corretamente interpretado. A regra do parcelamento não se aplica em qualquer caso. É impres-
cindível a existência de vantagens econômicas para a administração.

Assim, se houver fundamentação sufi ciente para se justifi car que não é possível realizar a 
divisão em lotes, é lícito afastar a incidência dela e, portanto, trazer para a licitação apenas 
as empresas que tenham efetivamente condições de executar a integralidade do objeto do 
contrato.

Portanto, o edital, enquanto medida de natureza administrativa, quando opta por não adotar o 
parcelamento obrigatório do objeto — precedendo-se da devida justifi cativa técnica necessária 
(motivação) —, termina por fazer uma regulação de mercado; afasta da licitação empresas que 
não tenham condições de executar todo o objeto, mas apenas parte dele.

Importante ressaltar que sempre que se mostrar necessária a limitação da participação de 
empresas a dado lote, o edital deve estipular tal restrição, de modo a evitar que uma mesma 
empresa possa concorrer em mais de um lote, impedindo a concentração, e possibilitando dessa 
maneira que haja concorrência justa.

Cite-se, por exemplo, o caso de uma mesma empresa que disputar em igualdade de condições 
todos os lotes, vencendo-os, todos eles, frustrando dessa maneira a fi nalidade do dispositivo 
que é justamente fazer subdivisão do objeto com o intuito de contratar mais de uma pessoa.

Veja-se, a propósito, o que preconiza o art. 3°, § 1°, da Lei de Licitações, sempre utilizado para 
dizer que uma cláusula do edital é restritiva e ilegal.

Art. 3° (...)

§ 1° É vedado aos agentes públicos:

I — admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou con-
dições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo 
e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede 
ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específi co objeto do contrato; (...)

Pela dicção do preceptivo, é impossível estabelecer cláusulas que frustrem a concorrência e 
não cláusulas que incentivem a concorrência. Haveria limitação legal à previsão editalícia de 
cláusula restritiva da participação de empresas que ampliasse a competição? Seria possível, 
realizando leitura a contrario sensu, a utilização dessas cláusulas?
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Penso que sim, desde que o interesse público assim o exija e desde que sejam utilizadas como 
um instrumento para garantir a competitividade do mercado, prestigiando a fi nalidade da regra. 
Por exemplo, se um Município vai proceder à concessão de serviço público de transporte coletivo, 
é plenamente possível defi nir que a concessão dar-se á em lotes e que só é possível participar 
de um lote com o intuito justamente de não se concentrar nas mãos de uma única pessoa toda a 
possibilidade de exploração do serviço público. Nesse caso, a cláusula restritiva de participação 
da empresa em mais de um lote ao invés de frustrar o caráter competitivo da licitação o induz.

Da mesma maneira, é possível realizar leitura a contrario sensu do art. 7°, § 5°, da Lei n. 
8.666/93:

Art. 7° (...)

§ 5° É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 
similaridade ou de marcas, características e especifi cações exclusivas, salvo 
nos casos em que for tecnicamente justifi cável, ou ainda quando o fornecimen-
to de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contra-
tada, previsto e discriminado no ato convocatório.

Como exposto, apesar de o dispositivo acima vedar a preferência de marca nas licitações, ele 
próprio estabelece exceção, desde que haja justifi cativa técnica para tanto. Mais do que isso, 
a partir da realização de leitura a contrario sensu, é possível — se o interesse público assim o 
exigir — vedar a participação de determinadas marcas no certame licitatório, justamente para 
garantir sadia competição no mercado, excluindo produtos de qualidade inferior que não te-
nham condições de cumprir as necessidades da administração e ainda aqueles que não tenham 
condições de concorrer em igualdade de condições.

Logo, admite-se que determinadas marcas — se isso for prévia e tecnicamente justifi cável — 
sejam privadas de participar da licitação. Isso se passa, por exemplo, nos casos de comprovada 
ausência de durabilidade do produto, porquanto aí já se sabe que o produto analisado não serve 
às fi nalidades da administração pública.

Ora, se a justifi cativa técnica serve para preferir marcas, por que não haveria de servir para 
excluir aquelas indevidas? Justamente aquelas que entram na licitação, sem qualidade, com 
preços subterrâneos, produzindo desperdício no âmbito administrativo e desequilíbrio no mer-
cado. Se a lei permite preferi-las, por que não admitir que se possa excluí-las?

Quero citar também um exemplo recente que me foi relatado pelo Professor Marcos Juruena 
Villela Souto, da Universidade Gama Filho. Trata-se de licitação de TV a Cabo, baseada na Lei 
n. 8.977/95 e na Portaria n. 119/95 do Ministério das Comunicações (art. 5°), na qual a partici-
pação das empresas licitantes em outras concessionárias foi utilizada não como fator de crédito 
no julgamento técnico da licitação, mas como fator de descrédito. Ou seja, o fato de haver a 
participação da entidade licitante em outra empresa do setor foi utilizado não como fator para 
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garantia de experiência e tecnicidade, mas como fator de descrédito para evitar concentração 
e, via de consequência, garantir competitividade no mercado. É a utilização da licitação como 
instrumento de regulação da competição no mercado.

Vou mais longe, acho que o art. 170 da Constituição, ao arrolar como princípio da ordem eco-
nômica a defesa do meio ambiente (VI), admite, por exemplo, que um edital possa pontuar nas 
licitações de técnica e preço ou nas licitações de melhor técnica empresas que comprovem res-
ponsabilidade ambiental, desenvolvimento de programas de educação ambiental e utilização 
de materiais recicláveis para a realização de objeto do certame.

O mesmo se diga do princípio inserto no inciso III (função social da propriedade), relativamente 
à responsabilidade social das empresas licitantes, ao auxílio empresarial ao terceiro setor.

No pertinente aos investimentos empresariais na área de turismo, sobreleva-se o princípio da 
redução das desigualdades regionais e sociais (VII), corroborando-se o art. 180 da Constituição, 
que atribui ao Poder Público a tarefa de promover e incentivar o turismo como fator de desen-
volvimento social e econômico.

Por fi m, em nome do princípio econômico da busca do pleno emprego, vislumbra-se mesmo a 
possibilidade de utilização do contrato administrativo como instrumento de saneamento de 
empresas em sérias difi culdades fi nanceiras, todas as vezes que os efeitos sociais decorrentes 
de sua bancarrota puderem desestabilizar econômica e socialmente importantes segmentos do 
País. Abrir-se-ia na espécie a possibilidade de contratação direta pelo Poder Público, fundada 
na inviabilidade de competição, como forma de auxiliar na recuperação da empresa.

Cito exemplo de dada empresa que, por ser a maior responsável pela empregabilidade em lo-
cal específi co do País, pudesse — se arruinada — levar ao desemprego considerável número de 
pessoas que precisam do emprego para sua sobrevivência e de sua família. Note-se que não se 
trata aqui de contratar a empresa em difi culdade com sobrepreço, para benefi ciá-la, mas de 
reconhecer a situação excepcional que induz a desnecessidade de competição para auxiliá-la à 
retirada da bancarrota. Também para empresas locais, relativamente aos Municípios, em casos 
excepcionais, vislumbra-se a hipótese.

Portanto, o que se percebe é que a partir duma leitura constitucionalizada da licitação prescre-
vem-se-lhe outros papéis fundamentais e importantes numa economia de mercado. Mas para 
tanto é preciso aceitar mudanças; perceber que a licitação não é fi m em si, mas instrumento 
de alcance e garantia do interesse público, que nem sempre cabe, tal como se imaginou no 
passado, dentro da rigidez dos códigos. É como diria o poeta Fernando Pessoa:

Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a for-
ma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos 
mesmos lugares, é o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos 
fi cado, para sempre, à margem de nós mesmos.
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1 Introdução

É cediço que todo e qualquer dispêndio fi nanceiro que venha onerar o erário deve dispor de 
lei que encampe sua realização. Trata-se de comando decorrente do princípio da legalidade, 
que embasa toda atuação do Poder Público em um Estado de Direito. A legalidade não apenas 
impede a destinação de verbas públicas sem o debate democrático que antecede a elaboração 
legislativa, como também favorece a transparência e, por conseguinte, melhor fi scalização por 
parte da população.

Ocorre, porém, que o alcance desse princípio constitucional não resta totalmente claro na prá-
tica do Direito Público. Com efeito, não bastasse a legalidade constar expressamente entre os 
princípios fundamentais da administração pública no caput do art. 37 da Constituição da Repú-
blica, a Emenda Constitucional n. 47, de 2005, acrescentou ao mesmo dispositivo o § 11, esta-
belecendo que parcelas de caráter indenizatório, embora não sejam computadas para efeito do 
teto remuneratório previsto no inciso XI, devem ser previstas em lei.

Do instrumento normativo adequado à
instituição de verba indenizatória para

membros do Poder legislativo

Felipe Faria de oliveira
Mestre em Direito Público pela PUC/MG. Professor do Cen-
tro Universitário Newton Paiva. Consultor jurídico da As-
sembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Advogado.

sérgio Pompeu de Freitas Campos
Mestre em Direito Contitucional pela UFMG. Professor da 
Faculdade Estácio de Sá. Consultor jurídico da Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Advogado.
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Os egrégios Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais têm manifestado, 
a partir de então, que a instituição de verbas indenizatórias em favor de membros do Poder Le-
gislativo dependeria de lei ordinária por força da literalidade da novel disposição constitucional.

Todavia, ao que nos parece, essa interpretação não considera o caráter sistemático da Cons-
tituição brasileira, culminando em conclusão equivocada. Tendo em vista as repercussões da 
jurisprudência delineada, a determinação do instrumento normativo adequado à instituição de 
verbas indenizatórias em favor de membros do Poder Legislativo merece análise mais pormeno-
rizada, conforme se verá.

2 remuneração e verba indenizatória

Visando o deslinde do debate pelo qual nos comprometemos, cumpre, inicialmente, distinguir re-
muneração de verba indenizatória, especialmente porque esses institutos, representando, na práti-
ca, pagamentos em favor de agente público, são, eventual e equivocadamente, confundidos.

No Direito Administrativo, o termo remuneração apresenta acepção ampla, englobando diver-
sas espécies remuneratórias, tais como subsídio e vencimento. Não obstante isto, o que importa 
destacar é que todo valor pecuniário pago a título de remuneração tem a característica distin-
tiva de representar uma contrapartida fi nanceira ao agente público por seu trabalho.

Em se tratando de membros de poder, denominados agentes políticos, a remuneração deve-se 
dar por meio de subsídio, que se caracteriza como remuneração em parcela única, conforme 
dispõe o § 4° do art. 39 da Constituição da República:

Art. 39. (...) 

§ 4° O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Esta-
do e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente 
por subsídio fi xado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer grati-
fi cação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 
remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. 
(redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

Interessante notar que a determinação constitucional de que a remuneração dos agentes polí-
ticos deve ter a forma de subsídio foi introduzida pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998, 
conhecida como reforma administrativa. A referida alteração do texto constitucional visou, 
justamente, garantir maior transparência no que se refere aos salários desses agentes. Com a 
exigência de pagamento em parcela única, evita-se a prática de benefícios paralelos à remune-
ração, que culminavam em majoração disfarçada ou mesmo indevida.

De todo modo, a par da remuneração a que faz jus o agente público, há situações em que, para 
realizar suas tarefas, ele acaba por ter dispêndios fi nanceiros extraordinários, com os quais 
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deve arcar a administração pública. A verba indenizatória é utilizada, então, quando há neces-
sidade de ressarcir o agente público de gastos eventuais que ele realiza para desempenhar suas 
atividades.

É importante destacar: as verbas indenizatórias não apresentam propósito remuneratório. O 
dinheiro destinado ao agente público a título indenizatório não lhe serve de contrapartida ao 
serviço, senão para ressarci-lo de um valor com que deveria arcar o ente público. É, noutros 
termos, a reposição por gasto realizado pelo servidor no interesse do serviço.

Exemplifi cativamente, o art. 8° da Resolução n. 13 de 2006, do Conselho Nacional de Justiça, 
que dispõe sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal dos 
membros da magistratura, indica algumas espécies de verbas indenizatórias que não integram 
o subsídio: ajuda de custo para mudança e transporte, auxílio-moradia, diárias, indenização de 
transporte, entre outras.

3 Princípio da legalidade, lei ordinária, decreto legislativo e resolução

Por força do princípio da legalidade1, que determina toda a atuação da administração pública, 
tanto a remuneração de agentes públicos como eventuais verbas indenizatórias demandam pre-
visão em lei, conforme consta expressamente no art. 37 da Constituição da República:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência e, também, 
ao seguinte: (redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

(...)

X — a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4° do 
art. 39 somente poderão ser fi xados ou alterados por lei específi ca, observada 
a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na 
mesma data e sem distinção de índices; (redação dada pela Emenda Constitu-
cional n. 19, de 1998)

(...)

1 É interessante notar que, com o advento da modernidade, se percebeu uma intensa modifi cação na estruturação do pensamento. 
Em abandono à visão colonizadora e dominante do poder eclesiástico sobre a construção do conhecimento — inclusive o Direito —, 
formou-se o senso comum de que toda e qualquer seara cognitiva, que tivesse pretensão de ser classifi cada como científi ca, deveria 
estabelecer instrumentos de neutralidade e certeza na pesquisa e análise de seu objeto (Cf. DESCARTES: 1996). Junto a essa busca por 
respostas exatas e seguras aos diversos questionamentos e anseios que pairavam sobre a sociedade, a derrocada do regime monárquico 
e a ascensão do pensamento liberal-iluminista passaram a demandar mecanismos de controle e limitação da atuação do Estado.
Conjugando esses dados, a certeza jurídica de que o Estado não mais iria cometer os abusos e autoritarismos da época absolutista 
apenas poderia ocorrer, de acordo com os pensadores da modernidade, por meio da segurança jurídica advinda da legalidade. Referido 
entendimento ganhou ainda mais adeptos em razão da necessidade de se barrarem, com toda segurança jurídica possível, os arbítrios 
estatais; este foi um dos principais motivos, em conjunto com a evolução fi losófi ca vigente no momento, que fi zeram os liberais 
associarem justiça com legalidade: Essa identifi cação tem, como é óbvio, grande utilidade para os operadores jurídicos, pois elimina, 
ou pelo menos atenua sensivelmente, as ambiguidades inerentes a qualquer discussão sobre o que é justiça (...) nesse sentido, a 
identifi cação entre o conceito formal de justiça e o conceito formal de direito confi rma o princípio da inegabilidade dos pontos de 
partida do Direito Positivo — a Dogmática Jurídica — para, dessa maneira, encaminhar de modo controlado o processo decisório no 
Estado e na sociedade. (LAFER, 1988 p. 66-67) (grifo nosso)
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§ 11 — Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que 
trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório 
previstas em lei. (incluído pela Emenda Constitucional n. 47, de 2005)

Em realidade, poder-se-ia afi rmar que, em um Estado de Direito, tal qual vivenciamos, dizer que 
direitos ou obrigações decorrem da lei é, de fato, redundância. Afi nal, conforme bem se sabe, o que 
caracteriza esse Estado é justamente a submissão de tudo e todos ao princípio da legalidade.

No âmbito do Direito Público, o princípio da legalidade signifi ca que a administração pública só pode 
ser exercida na conformidade da lei (...) a atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, 
consistente na expedição de comandos complementares à lei. (BANDEIRA DE MELLO: 2003, p. 91)

Vejamos, porém, o que signifi ca a exigência de lei constante expressamente no Texto Consti-
tucional.

Segundo a doutrina, a lei pode ser defi nida quer de uma perspectiva material, quer de um ponto 
de vista formal. No primeiro caso, considera-se essencialmente o conteúdo do ato. No segundo, 
o órgão do qual emana.

No sentido material, a lei consiste num ato normativo de caráter geral, abs-
trato e obrigatório, tendo como fi nalidade o ordenamento da vida coletiva, 
no sentido de trazer certeza, precisão e garantia às relações jurídicas. “Esses 
caracteres, e o de modifi cação na ordem jurídica preexistente, que decorre da 
sua qualidade de ato jurídico, se somam para caracterizar a lei entre os demais 
atos do Estado”. Não importa quem o produza.

Considerando-se, pois, a lei, tão-só quanto à forma em que é editada, é o ato 
jurídico votado pelo Congresso, pelo Parlamento, abstração feita do seu con-
teúdo. Acontece, quase sempre, a esse ato legislativo conter aquelas caracte-
rísticas próprias da lei em sentido material, havendo, nesse caso, coincidência 
entre forma e conteúdo da lei, pois, em verdade, “toda criação de direito, 
característica da legislação material, é uma atividade discricionária que im-
plica importantes transformações dos direitos e obrigações dos cidadãos (...)” 
(SILVA: 2006, p. 26 e 27)

Lei, portanto, é o ato normativo geral e abstrato que introduz direito novo no ordenamento jurí-
dico ou o ato normativo editado pelo Poder Legislativo como resultado do processo legislativo.

A Constituição, por exemplo, é lei, embora uma lei especial. Consubstancia ela a decisão po-
lítica fundamental de um povo que cria e organiza o Estado, além de defi nir os direitos funda-
mentais das pessoas submetidas à sua ordem jurídica.

A Constituição da República de 1988, disciplinando o exercício da função legislativa no âmbito 
do Estado brasileiro, estabelece as espécies de atos normativos primários admitidas no orde-
namento jurídico que institui:
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Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

I — emendas à Constituição;

II — leis complementares;

III — leis ordinárias;

IV — leis delegadas;

V — medidas provisórias;

VI — decretos legislativos;

VII — resoluções.

Conforme a literalidade do Texto Constitucional, todas as espécies normativas referidas no art. 

59 são objeto do processo legislativo. Por isso mesmo, todos esses atos podem inovar o ordena-

mento jurídico, estabelecendo normas cogentes. Essas características, tipicamente associadas 

às leis, encontram-se também nas medidas provisórias, nas resoluções do Poder Legislativo, 

etc. Por isso mesmo, afi rma-se que as referidas espécies são atos normativos primários, cuja 

força normativa emana diretamente da Constituição.

Portanto, todos os atos normativos indicados no art. 59 da Constituição são leis, em sentido 

material, de modo que qualquer deles pode cumprir a exigência do princípio da legalidade.

Mas, se todas as espécies normativas anteditas cumprem um mesmo papel — inovar o ordena-

mento jurídico, respeitados os limites constitucionais —, há que se perguntar a razão da exis-

tência simultânea desses diversos e distintos atos normativos.

Em que pese ao fato de todas as espécies normativas do art. 59 da Constituição da República 

realmente cumprirem papel pragmático similar, os referidos atos destinam-se a situações ou 

objetos diversos.

As leis ordinárias, que observam o rito normal de elaboração legislativa, visam à normatização 

das matérias que afetam a coletividade em geral, reclamando, portanto, a participação de to-

dos os representantes eleitos pelo povo na sua formação, isto é, aprovação do Poder Legislativo 

e posterior sanção do chefe do Poder Executivo. É o que estabelece o art. 48 da Constituição 

da República: art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, 

não exigida esta para o especifi cado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de 

competência da União (...).
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Todavia, há certas matérias que, por dizerem respeito exclusivamente à organização, ao fun-
cionamento ou à atividade de fi scalização do Legislativo, o constituinte determinou sejam 
reguladas exclusivamente por este poder:

Há, assim, no Direito vigente, um domínio vedado à lei ordinária. Certamente, 
a delimitação desse campo obedeceu à cogitação de que nele seria conveniente 
excluir a intromissão do Executivo por meio da sanção, e, portanto, do veto. 
Além das matérias enumeradas no art. 49, deve incluir-se nesse terreno imune 
à intervenção da lei ordinária a das competências privativas do Senado e da 
Câmara. Naquele caso, estão as competências previstas no art. 52 da Constitui-
ção. Neste, as mencionadas no art. 51. (FERREIRA FILHO:1995, p. 201) 

Para regulação dessas matérias, a Carta Federal prevê como espécie normativa adequada o de-
creto legislativo ou a resolução, que, assim como a lei ordinária, são atos normativos primários, 
não se submetendo, porém, à sanção ou ao veto do chefe do Poder Executivo:

A Constituição só declara que o decreto legislativo é um dos objetos do pro-
cesso legislativo. (...) Os regimentos internos do Senado e da Câmara dizem 
que ele tem por função regular as matérias de exclusiva competência do Poder 
Legislativo (...) Os projetos de decreto legislativo, uma vez aprovados defi ni-
tivamente pelo Congresso Nacional, transformam-se em decreto legislativo. A 
diferença, em relação ao projeto de lei, está em que os projetos de decreto 
legislativo não são sancionáveis; vale dizer, terminada sua elaboração nas câ-
maras do Congresso, tornam-se atos legislativos perfeitos (...)

Os projetos de resolução visam a regulamentar matéria de interesse interno 
(político ou administrativo) de ambas as casas em conjunto ou de cada uma 
delas em particular (...) (SILVA: 2006, p. 338-339)

Pois, acaso lei ordinária tratasse de matéria afeta exclusivamente ao Poder Legislativo, o chefe 
do Poder Executivo estaria intrometendo-se na seara privativa daquele, contrariando a separa-
ção dos poderes, que consubstancia princípio fundamental da organização do Estado brasileiro 
(Constituição da República, art. 2o).

Portanto, especialmente os arts. 49, 51 e 52 da Carta Magna, tratando das matérias de compe-
tência exclusiva do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, defi -
nem o domínio material reservado ao decreto legislativo ou à resolução.

Entretanto, o Texto Constitucional não distingue essas espécies normativas, limitando-se a ar-
rolá-las entre os objetos do processo legislativo. Como discriminar a priori que deliberações 
do Congresso deverão seguir o caminho do decreto, quais o da resolução, é o problema que 
perdura. A nosso ver, a solução está em observar-se a tradição. (FERREIRA FILHO: 1995, p. 195) 
Assim, em face da identidade desses instrumentos, algumas constituições estaduais e leis orgâ-
nicas municipais restringem-se à previsão de apenas um ou outro. A Constituição do Estado de 
Minas Gerais, por exemplo, institui apenas a resolução.
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Isso posto, cumpre analisar, afi nal, qual é o instrumento normativo adequado à fi xação da remu-
neração e à instituição de verba indenizatória para o agente político do Poder Legislativo.

4 Do ato normativo adequado à fi xação da remuneração de agente po-
lítico do Poder legislativo

Conforme ressaltamos, os agentes públicos, em regra, fazem jus a uma retribuição pecuniária 
pelos serviços prestados à administração pública sob a forma de remuneração, e o inciso X do 
art. 37 da Constituição da República exige lei específi ca para sua fi xação.

No que se refere, particularmente, aos agentes políticos do Poder Legislativo, a forma de 
defi nição de tal remuneração está prevista expressamente no Texto Constitucional, variando, 
contudo, em função da esfera federativa.

Assim, no que se refere aos membros do Congresso Nacional, estabelece a Constituição da Re-
pública que:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

(...)

VII — fi xar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores, obser-

vado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I;

(...)

Consequentemente, é matéria a ser tratada por via de decreto legislativo ou resolução. De 
fato, a remuneração dos membros do Congresso Nacional é tradicionalmente formalizada por 
decreto legislativo.

No mesmo sentido é a previsão constitucional referente aos entes municipais, no que toca aos 
subsídios dos vereadores:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câ-

mara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

(...)

VI — o subsídio dos vereadores será fi xado pelas respectivas Câmaras Municipais 

em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constitui-

ção, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguin-

tes limites máximos: (redação dada pela Emenda Constitucional n. 25, de 2000)
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(...)

Em que pese à coerência na forma de defi nição dos subsídios dos senadores, deputados fede-
rais e vereadores, a Constituição da República, desconsiderando, nesse particular, o princípio 
da simetria, dispõe de forma diversa quanto aos entes federativos estaduais. Com efeito, em 
relação aos deputados estaduais, o texto constitucional exige lei ordinária para a fi xação de 
seus subsídios, senão vejamos:

Art. 27. (...)

§ 2° O subsídio dos deputados estaduais será fi xado por lei de iniciativa da 
Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido, 
em espécie, para os deputados federais, observado o que dispõem os arts. 39, 
§ 4°, 57, § 7°, 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I. (redação dada pela Emenda Cons-

titucional n. 19, de 1998)

Cumpre observar que não há razão plausível que justifi que tal discriminação. A natureza re-
muneratória dos valores pecuniários é a mesma em qualquer ente federativo. Entretanto, o 
constituinte houve por bem excepcionar os entes estaduais e exigir, somente em relação a eles, 
reserva de lei ordinária.

5 Do ato normativo adequado à instituição de verba indenizatória para 
agente político do Poder legislativo

No que toca, fi nalmente, à instituição de verba indenizatória para os agentes políticos do Poder 
Legislativo, a Constituição da República, diversamente do que verifi camos em relação aos subsí-
dios, não defi ne expressamente o instrumento normativo adequado. Todavia, o Texto Constitu-
cional prevê dispositivos que podem nos auxiliar na tarefa interpretativa acerca de qual espécie 
normativa deve prever as verbas indenizatórias.

Entre os dispositivos que nos serão úteis, a Constituição da República estabelece que a dis-
ciplina da organização e do funcionamento das casas legislativas compete exclusivamente às 
mesmas:

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

(...)

IV — dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transfor-
mação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a inicia-
tiva de lei para fi xação da respectiva remuneração, observados os parâmetros 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 19, de 1998)
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(...)

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

(...)

XIII — dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transfor-
mação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a inicia-
tiva de lei para fi xação da respectiva remuneração, observados os parâmetros 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 19, de 1998)

(...)

Ora, o pagamento de verbas indenizatórias aos agentes políticos do Poder Legislativo insere-se, 
justamente, no âmbito da organização e do funcionamento do Parlamento, pois nada mais é do 
que o ressarcimento de dispêndios extraordinários realizados pelo agente político em razão de 
sua atuação parlamentar. Logo, a regulação da matéria compete privativamente à respectiva 
Casa Legislativa.

Assim, de acordo com o que concluímos anteriormente a propósito da distinção entre as espé-
cies de atos normativos primários previstas na Constituição da República, é o decreto legislativo 
ou a resolução o instrumento normativo adequado à disciplina do pagamento de verbas indeni-
zatórias aos agentes políticos do Poder Legislativo.

Essa é, a nosso ver, a única interpretação correta em face do sistema constitucional da separação 
dos poderes. Isso porque, conforme argumentado, a exigência de lei ordinária para a regulação da 
matéria, com a consequente necessidade de participação do chefe do Poder Executivo na feitura 
do ato, importaria indevida ingerência deste poder na regulação da organização e funcionamento 
do Legislativo, o que redundaria em irreparável ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Não obstante, em resposta à Consulta n. 734.298, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Ge-
rais sustentou que:

No tocante ao instrumento normativo hábil para conferir legalidade ao paga-
mento de verbas indenizatórias aos agentes políticos, impera o princípio da 
legalidade formal, o qual impõe a exigência de lei, proveniente do processo 
legislativo, destinada à delimitação dos contornos e dos requisitos necessários 
à concessão da verba indenizatória.

A manifestação restou assim ementada:

Câmara Municipal. Pagamento de verba indenizatória aos agentes políticos. Pos-
sibilidade, desde que haja autorização legislativa, dotação orçamentária, pres-
tação de contas e empenho prévio. Não incorporação à remuneração. Remes-
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sa, ao consulente, de cópias das notas taquigráfi cas das Consultas n. 699.083; 
676.645; 643.657; 643.657; 651.390 e 473.550.

Ocorre que, conforme foi visto, de acordo com a mais autorizada doutrina, resolução e de-
creto legislativo são também leis em sentido material, provenientes do processo legislativo, 
porque editados pelo Poder Legislativo pelo mesmo processo aplicável à lei ordinária, com a 
única diferença que, em função da matéria de que tratam, dispensam a participação do chefe 
do Poder Executivo.

Logo, a manifestação do Tribunal de Contas não prejudica a instituição de verba indenizatória 
para agente político do Poder Legislativo por resolução ou decreto legislativo deste órgão.

No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu, recentemente, que a institui-
ção de verba indenizatória para agente político do Poder Legislativo dependeria de lei ordinária:

Agente político — Vereador — Remuneração — Art. 39, § 4° — Verbas indenizatórias 
— Previsão legal para os servidores públicos da Câmara Municipal — Alteração ou 
fi xação — Art. 37, X, XI, § 11° da CF — Manutenção da sentença. Agentes políticos 
são todos aqueles que são titulares dos cargos da estrutura organizacional do Es-
tado, tais como o presidente da república, governadores, deputados, prefeitos, 
vereadores, etc, sendo obrigatória a remuneração desses por subsídio. O art. 39, 
§ 4°, da Constituição da República, exige que a fi xação dos subsídios em parcela 
única, sem ultrapassar os limites dos subsídios mensais previstos no inciso XI do 
art. 37 da CF, sendo vedada a concessão de verbas indenizatórias por resolução. A 
resolução é norma de efi cácia limitada à lei, não lhe sendo permitido restringir, 
ampliar ou modifi car suas disposições, mas, tão somente, esclarecer, explicar 
ou clarear os ditames trazidos pela legislação, ou seja, elas buscam seu funda-
mento de validade na lei, prestando-se a dar exequibilidade, nunca inovando.
(Apelação Cível n. 1.0625.07.073734-5/001)

Observa-se, contudo e com a devida vênia, que essa decisão baseou-se em fundamento equivo-
cado, segundo o qual resolução do Poder Legislativo seria ato normativo secundário.

Ora, atos normativos secundários são aqueles que não têm capacidade de inovar o ordenamento 
jurídico. O principal exemplo de tais atos é o decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo, 
que estabelece as condições operacionais necessárias à execução da lei, devendo, sob pena 
de invalidade, ater-se aos contornos defi nidos na legislação que regulamenta (Constituição da 
República, art. 84, IV).

Mas, conforme demonstramos, as resoluções, justamente porque previstas entre os objetos do 
processo legislativo no art. 59 da Constituição da República, são atos normativos primários, 
com força normativa idêntica à das leis ordinárias. Diferenciam-se destas, de uma perspectiva 
material, tão somente porque são adequados apenas à disciplina dos temas de competência 
exclusiva do Poder Legislativo.
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Enfi m, a Constituição é ela mesma um sistema normativo, de modo que suas disposições devem 
ser interpretadas sistematicamente, coerentemente com suas exigências fundamentais:

O princípio da unidade da constituição ganha relevo autônomo como princípio 
interpretativo quando com ele se quer signifi car que a constituição deve ser 
interpretada de forma a evitar contradições (antinomias, antagonismos) entre 
as suas normas. Como “ponto de orientação”, “guia de discussão” e “factor 
hermenêutico de decisão”, o princípio da unidade obriga o intérprete a con-
siderar a constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os espaços 
de tensão existentes entre as normas constitucionais a concretizar. Daí que o 
intérprete deva sempre considerar as normas constitucionais não como normas 
isoladas e dispersas, mas sim como preceitos integrados num sistema interno 
unitário de normas e princípios. (CANOTILHO: 1993, p. 226 e 227)

A separação dos poderes consubstancia princípio fundamental da organização do Estado brasileiro. 
Como decorrência desse princípio, a Constituição da República estabelece que matérias atinentes 
à organização e ao funcionamento do Poder Legislativo devem ser disciplinadas por uma espécie de 
lei que, diferentemente da lei ordinária, é editada por ato do próprio Legislativo, sem intervenção 
do chefe do Poder Executivo, qual seja, a resolução ou o decreto legislativo. Logo, para atender à 
exigência de lei constante no art. 37 da Carta Magna, a instituição de verba indenizatória para os 
membros de casa legislativa demanda sua aprovação por um ou outro destes atos.

Observe-se que o mesmo raciocínio se aplica à defi nição do subsídio do agente político do Poder 
Legislativo, embora, nesse particular, a Constituição da República tenha indicado expressamente 
o instrumento legislativo pertinente. Com efeito, conforme já destacamos, embora o inciso X do 
art. 37 da Carta Magna exija lei específi ca para a fi xação do subsídio de agente político, o sistema 
constitucional prescreve que os subsídios de senadores, deputados federais e vereadores devem 
ser estabelecidos por resolução ou decreto legislativo, sem prejuízo do princípio da legalidade.

A fortiori, no que toca aos membros do Poder Legislativo, a instituição de verbas indenizatórias, 
as quais, conforme foi visto, consubstanciam meras reposições de gastos, demanda aprovação 
de resolução ou decreto legislativo.

Não é demais registrar, todavia, que essa conclusão não afasta a inconstitucionalidade substan-
cial de eventual resolução ou decreto legislativo que institua verba indenizatória de caráter re-
muneratório para membro do Poder Legislativo, pois, nesse caso, restaria ofendida a exigência 
constitucional de remuneração em parcela única para os agentes políticos.

6 Conclusão 

Assim como os egrégios Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, órgãos 
que desempenham relevantes funções de controle da administração pública estadual, reputamos 
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absolutamente necessária a observância do princípio da legalidade para a instituição de verbas 
indenizatórias para agentes públicos. A Constituição da República não admite outra conclusão.

Ocorre, porém, que a observância desse princípio, no que toca aos membros do Poder Legislativo, 
exige a previsão da verba indenizatória em decreto legislativo ou resolução. É o que decorre de 
uma adequada interpretação sistemática da Constituição da República, considerando-se o princí-
pio da separação dos poderes e a prerrogativa constitucional de auto-organização do Legislativo.

Ademais, essas espécies de leis submetem-se à disciplina constitucional do processo legislativo, 
que culmina com a publicação e promulgação do ato, o que lhes garante conhecimento público, 
possibilitando a atuação de todos os mecanismos de controle. Vale dizer, a garantia da autono-
mia constitucional do Poder Legislativo, no caso em exame, não prejudica as necessárias pu-
blicidade e transparência da atuação da administração pública, afastando, portanto, eventuais 
argumentações de que os instrumentos legislativos ora em estudo mitigam o controle sobre a 
utilização das verbas públicas.
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Advogada. Pós-graduanda em Direito Público.

1 Introdução

As cortes de contas, órgãos autônomos e de extração constitucional, devem obediência à Cons-
tituição da República vigente. Portanto, independentemente de serem entidades de cúpula 
do sistema de controle externo brasileiro, não se encontram imunes ao dever legal de prestar 
contas de seus atos de gestão fi scal, pois somente o respeito à Lei Maior do País consolida a 
democracia, a cidadania e a dignidade do povo. 

Este artigo trata da prestação de contas dos tribunais de contas, sob a perspectiva constitucio-
nal aplicada ao Direito Público administrativo-fi nanceiro, contemplando o sistema de freios e 
contrapesos.

Se considerarmos que a obrigação de prestar contas alcança todos os responsáveis por dinhei-
ros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, obviamente as casas de contas 
também devem prestar contas de atos de administração, incluindo as licitações e os contratos, 
pois entendimento contrário a esse dever nunca foi juridicamente admitido no seio de uma 
sociedade democrática de direito.

Recordemos que os administradores públicos, rol no qual se enquadram os presidentes das 
cortes de contas, têm o dever de efi ciência e de efi cácia na gestão dos bens públicos, inde-
pendentemente da obrigação de prestar contas à sociedade das despesas por eles realizadas, 
licitadas e contratadas. Cabe ao órgão de controle externo dar o exemplo de bem executar 

o controle externo das licitações e dos
contratos dos tribunais de contas
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o seu orçamento público, prestando contas de seus atos ao Poder Legislativo. Isso porque a 
Constituição Federal, no momento de sua promulgação em 1988, já determinava que o Tri-
bunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas ativi-
dades (CF, art. 71, § 4°). Logo, sendo função constitucional do Poder Legislativo o controle 
externo da administração pública, é atribuição desse poder fi scalizar as cortes de contas, 
quando estas praticam atos de administração, como, exempli gratia, nos procedimentos lici-
tatórios e nos contratos.

2 Desenvolvimento

2.1 Controle externo

2.1.1 Conceito e espécies de controle externo

A noção de controle adentra a teoria do Estado a partir da assunção do paradigma do Estado 
de Direito, que consagra, entre os seus pilares, as ideias de separação de funções estatais e de 
controle do poder, como formas de garantia das liberdades individuais.

Os juristas Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2007, p. 523), em breve defi nição, argumentam 
ser aquele exercido por um poder sobre os atos administrativos praticados por outro poder.

2.1.2 o sistema de freios e contrapesos na moldura republicana brasileira

Conforme exposto no tópico anterior, o controle externo é efetuado por órgãos alheios à estru-
tura administrativa do Estado e, como tal, constitui um importante instrumento de efetivação 
do intitulado sistema de freios e contrapesos que constitui um dos pilares da teoria da tripar-
tição de poderes.

A tripartição dos poderes do Estado é a teoria desenvolvida por Montesquieu, no livro O espírito 
das leis (1748), que visou moderar o poder do Estado, dividindo-o em funções e repartindo as 
competências a diferentes órgãos estatais. Montesquieu, ao desenvolver seu trabalho cientí-
fi co, partiu das teses lançadas por John Locke cerca de cem anos antes. Vale lembrar, ainda, 
que a ideia da existência de três poderes, como suplantado, não era novidade, remontando a 
Aristóteles na obra Política.

No Brasil, a Proclamação da República marcou a real descentralização dos poderes e criação 
do sistema de freios e contrapesos, que sequer estava esboçado como hoje, pois a sociedade 
brasileira da época valia-se de uma separação absoluta, traçada pela Constituição imperial.

Assim, a estrutura tripartida, hoje adotada pelos modernos Estados Democráticos de Direito, 
que busca a efi cácia do controle de um poder sobre o outro, desvinculou-se do clássico sistema 
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de separação idealizado por Montesquieu. Hoje, evidencia-se clara interferência de um poder 
sobre o outro, sem, contudo, inviabilizar a prática das funções típicas reservadas a cada um 
dos poderes. A interferência revela-se como forma de controle das atividades desempenhadas 
no exercício de cada um dos poderes, ao encontro da lógica de Montesquieu, segundo a qual o 
único que pode deter o poder é o próprio poder.

A esse respeito, extraem-se do Professor Celso Ribeiro Bastos (1990, p. 149) os seguintes ensi-
namentos: 

Também arrola-se entre os princípios fundamentais a chamada tripartição dos 
poderes, que poderia ter sido melhor chamada de tripartição de funções, uma 
vez que o poder ao povo pertence. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são 
meras funções desempenhadas pelo Estado, que exerce o poder em nome do 
povo. O traço importante da teoria elaborada por Montesquieu não foi o de 
identifi car essas três funções, pois elas já haviam sido abordadas por Aristóte-
les, mas o de demonstrar que tal divisão possibilitaria um maior controle do 
poder que se encontra nas mãos do Estado. A ideia de um sistema de freios e 
contrapesos, onde cada órgão exerça as suas competências e também controle 
o outro, é que garantiu o sucesso da teoria de Montesquieu.

Marçal Justen Filho (2009, p. 24-25), por sua vez, afi rma que a teoria da separação de poderes 
alicerça-se em três postulados fundamentais, quais sejam: diferenciação de estruturas organi-
zacionais estatais, as quais costuma-se denominar poder; diferenciação entre funções estatais, 
o que se faz em vista de sua consistência material, identifi cando-se três funções diversas (a 
jurisdição, a legislação e a administração) e, por último, atribuição a cada estrutura organiza-
cional de um tipo diverso de função.

Também discorrendo sobre a teoria da separação dos poderes, Maurílio Maldonato (2003, 
p. 206) sustenta, acertadamente, verbis:

(...) dividido o poder e individuados seus órgãos, assim como superada a ideia 
da prevalência de um sobre o outro, através da compreensão da necessidade 
de equilíbrio, independência e harmonia entre eles, admitindo-se, inclusive, a 
interdependência entre eles, ganha força a ideia de controle e vigilância recí-
procos de um poder sobre o outro relativamente ao cumprimento dos deveres 
constitucionais de cada um. Aí estão presentes os elementos essenciais carac-
terizadores do moderno conceito do princípio da separação dos poderes.

Exatamente com o intuito de garantir o controle dos atos da administração pública, na composi-
ção do sistema de freios e contrapesos, foram criados os tribunais de contas, órgãos autônomos 
e independentes, aos quais a Lei Maior de 1998 atribui competência para, ao lado dos poderes 
da República, exercerem o controle externo da administração pública, no exame dos atos de 
índole fi nanceira e orçamentária.
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Logo, as cortes de contas, garantia de democracia, são obstáculos aos abusos ou excessos que 
possam ser cometidos no exercício das funções públicas. É que a ausência de prestação de 
contas do dinheiro público não alcança o Direito, impondo-se, ao contrário, como conduta in-
justa. E não se pode esquecer que precedentes como esses nascem onde o modelo de freios e 
contrapesos não funciona.

Assim, é a partir da nova acepção dada à teoria da separação dos poderes, qual seja, a de con-
trole dos atos de um poder por outro poder, que se aplica corretamente o sistema de freios e 
contrapesos.

2.1.3 Competência constitucional para exercício do controle externo

Com a atribuição de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos, o Poder Legislativo, 
titular do controle externo, possui inafastável e exclusiva competência constitucional para jul-
gar, politicamente, o agente político.

A Constituição Federal de 1988 foi clara ao prever expressamente que o controle externo dos 
atos da administração pública será exercido pelo Poder Legislativo, com o auxílio dos tribunais 
de contas. 

Nesse quadrante, o Legislativo realiza o controle político das contas do chefe do Executivo, 
hipótese em que o Tribunal de Contas atua como órgão de auxílio, emitindo parecer prévio.

Todavia, a autoridade administrativa ou qualquer pessoa que utilize, arrecade, guarde ou ge-
rencie bens e valores públicos serão punidas, em razão de malversação do dinheiro da socieda-
de, pelos tribunais de contas, pois grande parte da competência para controle externo sequer 
passa pelo crivo do Parlamento.

A Constituição prevê que as contas dos presidentes dos Poderes Legislativo e Judiciário, das 
autarquias, fundações, empresas governamentais (empresa pública e sociedade de economia 
mista), demais órgãos e entidades públicas, etc. serão julgadas pelas cortes de contas sem 
qualquer interferência da Casa dos parlamentares.

Em verdade, a Lei das Leis da República, quando a matéria é controle externo, atribui mais 
competência às cortes de contas do que ao próprio Parlamento, reservando a este apenas o 
controle das atividades de natureza tipicamente legislativas, controle parlamentar direto. Pro-
va disso é a diminuta atribuição conferida ao Legislativo, arrolando-lhe competência para as 
seguintes atividades: julgamento anual das contas dos chefes do Poder Executivo e o exame de 
relatórios (art. 49, inciso IX, da Constituição Federal de 1988); fi scalização direta dos atos do 
Poder Executivo (art. 49, inciso X, da Constituição Federal de 1988); convocação de autoridades 
para prestarem informações (art. 50, CF 88); fi scalização de determinados atos administrativos 
(art. 49, inciso XII) e comissões parlamentares de inquérito (art. 58, § 3°).
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Importante lembrar a competência concorrente insculpida no art. 71, § 1°, da Constituição 
da República de 1988, que prevê atribuição ao Legislativo para o ato de sustação de contrato 
celebrado pelo Poder Executivo. Todavia, se não efetivado o ato pelo Poder Legislativo ou não 
adotadas as medidas necessárias por parte desse poder, a Corte de Contas decidirá a respeito.

Nota-se, ainda, que o Poder Legislativo, diretamente, não pode realizar inspeções e auditorias, 
de modo que, pretendendo fazê-las, deve provocar o Tribunal para que as faça.

Assim, a par de o Legislativo ser o titular do controle externo da administração pública bra-
sileira, várias competências no exercício do controle externo foram atribuídas ao Tribunal de 
Contas, conforme relacionado no art. 71 da Constituição da República de 1988, in verbis:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com 
o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I — apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República, 
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar 
de seu recebimento;

II — julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fun-
dações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as 
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 
que resulte prejuízo ao erário público;

III — apreciar, para fi ns de registro, a legalidade dos atos de admissão de pes-
soal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as funda-
ções instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para 
cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentado-
rias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem 
o fundamento legal do ato concessório;

IV — realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Fe-
deral, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza 
contábil, fi nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades 
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e demais enti-
dades referidas no inciso II;

V — fi scalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital 
social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado 
constitutivo;

VI — fi scalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União median-
te convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao 
Distrito Federal ou a Município;

VII — prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer 
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de suas casas, ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fi scalização 
contábil, fi nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resulta-
dos de auditorias e inspeções realizadas;

VIII — aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregula-
ridade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras 
cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

IX — assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessá-
rias ao exato cumprimento da lei, se verifi cada ilegalidade;

X — sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a de-
cisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

XI — representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

§ 1° No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo 
Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medi-
das cabíveis.

§ 2° Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, 
não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a 
respeito.

§ 3° As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão 
efi cácia de título executivo.

§ 4° O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, 
relatório de suas atividades.

Logo, depreende-se da norma de regência que a fi scalização contábil, fi nanceira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da administração pública direta e indireta, quanto à legalidade, legi-
timidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, é, de fato, exercida 
diretamente pelo Tribunal de Contas, que julga as contas dos demais administradores públicos.

É que as funções constitucionais atribuídas aos tribunais de contas não podem se dizer de 
natureza propriamente legislativa, segundo ensinamentos do Professor Marçal Justen Filho. 
Explica o autor que o Tribunal de Contas não é dotado de poderes legiferantes e que ao Tribu-
nal de Contas é incumbido o controle externo, especialmente na modalidade de fi scalização.

Assim, no denominado controle externo — voltado para fi scalização contábil, fi nanceira, orça-
mentária, patrimonial e operacional da administração pública, cuja titularidade pertence ao 
Legislativo, que se aperfeiçoa com a participação direta do cidadão nas denúncias de irregu-
laridades —, o Tribunal de Contas é auxiliado pelos órgãos de controle interno do Legislativo, 
Executivo, Judiciário, Ministério Público, entidades da administração pública, empresas gover-
namentais e da própria Casa de Contas, como previsto no art. 74 da Lex Mater da República.
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Portanto, o controle externo pode ser exercido pelo Poder Legislativo, com o auxílio dos tri-
bunais de contas, quando então denominado controle parlamentar direto ou, ainda, exercido 
pelos tribunais de contas sem interferência de nenhum órgão ou poder estatal.

Ora, há muito tempo Montesquieu, em seu livro O espírito das leis, sustentou, adaptando a 
tese para a realidade do nosso século, que cabe ao Legislativo exercer controle externo, não 
de maneira a não obstaculizar a ação dos demais poderes e órgãos, mas a fi m de verifi car a 
legalidade de sua execução.

Sobre essa distinção de atuação dos tribunais de contas, Diogo de Figueiredo Moreira Neto 
(2003, p. 48) traz lição esclarecedora:

Como se pode observar, com a determinação de que o controle externo será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, já seria bastante esse caput 
para afastar a hipótese de existência de uma eventual margem discricionária 
para o Congresso Nacional vir a optar se aceita ou não a coadjuvação; muito 
ao contrário, o preceito torna inequivocadamente obrigatória a cooperação do 
Tribunal de Contas no exercício da função de controle externo. 

Ora, se o Poder Legislativo, que é o poder político por excelência, como já o 
defi nia Cooley, por ser o órgão máximo de representação democrática, se deve 
valer necessariamente da atuação coadjutória do Tribunal de Contas, duas con-
clusões parciais podem ser retiradas.

A primeira, de que a Constituição instituiu uma distinção estrutural de cunho po-
lítico entre o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas; e o fez, não só por estar 
a mencioná-los separadamente, o que seria um dado puramente formal, como, 
e principalmente, porque quis estabelecer entre ambos uma relação que, não 
sendo paritária nem, tampouco, de hierarquia ou de subordinação, só pode ser 
de cooperação, o que claramente se expressa na voz auxílio (art. 71, caput).

Segundo, como o caput é genérico e se refere irrestritamente a controle ex-
terno, deve-se concluir, a priori, que essa cooperação foi preconizada também 
genericamente, o que vale dizer que, embora não tendo toda amplitude pre-
vista no art. 49, IX e X, da Constituição, e aparecer limitada por um rol de 
atribuições específi cas, que a seguir serão examinadas (muito embora, como 
se verá, essas comportem também certas atuações discricionárias), é inegável 
que a função de cooperação compartilha a mesma natureza política de contro-
le externo exercido pelo órgão assistido.

2.2 os tribunais de contas

2.2.1 Histórico

Com o escopo de evitar o desperdício do dinheiro real e fornecer mais riqueza ao monarca, foi 
criado, no ano de 1714, em Berlim, no reinado de Frederico Guilherme I, da Prússia, o primeiro 
Tribunal de Contas, com o nome de Controladoria-Geral de Contas (Medeiros, 2009, p. A9).
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À medida que o Estado se organiza, surgem necessidades que devem ser preenchidas para que 
as receitas e as despesas não sejam comprometidas sem qualquer fi scalização.

No Brasil, o sistema de controle externo, inspirado no modelo francês de 1807, foi, por inspira-
ção de Ruy Barbosa, instituído em 1890 com a criação do Tribunal de Contas da União como se 
depreende do Decreto n. 966-A. 

O referido normativo, datado de 07/11/1890, baixado pelo Marechal Manoel Deodoro da Fonse-
ca, Chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, criou um tribunal de 
contas vinculado ao Poder Executivo, atribuindo-lhe poderes para exame, revisão e julgamento 
de todas as operações concernentes à receita e despesa da República. Contudo, somente na 
Constituição de 1891, art. 89, a referida Corte foi institucionalizada.

Atualmente, as cortes de contas, órgãos de Estado, têm extração constitucional, são vinculadas 
ao Legislativo — mas sem qualquer subordinação —, possuem competência para fi scalizar, sob 
o ângulo contábil, fi nanceiro, orçamentário, operacional e patrimonial, os poderes, órgãos, 
entidades e empresas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios quanto à legalidade e à 
legitimidade. 

2.2.2 autonomia e independência

Embora alguns doutrinadores questionem a natureza independente e desvinculada dos poderes 
atribuída pela atual Constituição brasileira aos tribunais de contas, assentou-se entendimento 
de que os mesmos são órgãos autônomos e independentes.

A própria Constituição da República, em seu art. 73, evidencia a autonomia administrativa do 
Tribunal de Contas, numa reafi rmação de que tal órgão não integra a estrutura do Poder Legis-
lativo e tampouco a ele é subordinado, apesar de seus membros — como, por exemplo, são os 
integrantes do Supremo Tribunal Federal — serem nomeados pelo presidente da República, sis-
temática que se insere no complexo sistema de repartição de poderes e funções estatais, ínsito 
ao democrático mecanismo de freios e contrapesos. De fato, a Constituição de 1988, estabele-
ceu a indispensável autonomia orgânica, administrativa e fi nanceira aos órgãos incumbidos da 
execução do controle externo, fundamental à democracia, a conferir:

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove ministros, tem sede 
no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território 
nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

De fato, as casas de contas não se sujeitam a nenhum dos três poderes da República e, na 
qualidade de órgãos independentes que são, auxiliam o Poder Legislativo no desempenho do 
controle externo, prestando-lhe informações, emitindo pareceres e relatórios, etc. 
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A esse respeito convém não omitir os ensinamentos da Professora Odete Medauar
(2003, p. 421), assim ecoados:

Criado por iniciativa de Ruy Barbosa, em 1890, o Tribunal de Contas é insti-
tuição estatal independente, pois seus integrantes têm as mesmas garantias 
atribuídas ao Poder Judiciário (CF, art. 73, § 3°). Daí ser impossível considerá-
lo subordinado ou inserido na estrutura do Legislativo. Se a sua função é atuar 
em auxílio ao Legislativo, sua natureza, em razão das próprias normas consti-
tucionais, é a de órgão independente, desvinculado da estrutura de qualquer 
dos três poderes.

No mesmo sentido vale colacionar entendimento de Diogo de Fiqueiredo Moreira Neto (2003, 
p. 46):

Os tribunais de contas no Brasil são, assim, um nítido exemplo de órgãos do-
tados de autonomia constitucional, no contexto da ordem jurídica brasileira, 
mas não são os únicos, porquanto, do mesmo modo, também o são as funções 
essenciais à Justiça (...).

No desempenho da atividade jurisdicional própria, os tribunais de contas, estruturados para 
funcionar como instrumentos de democracia, não julgam pessoas e tampouco confl itos de inte-
resses, apenas contas de gestores públicos, visando à fi scalização, à verifi cação e à correção de 
atos por eles praticados, ressalvadas as de responsabilidade dos chefes do Poder Executivo, que 
são, por expressa disposição na Lex Major da República, conferidas ao Poder Legislativo, que as 
realizam por meio de auxílio técnico desse órgão de Estado.

Como se vê, o Tribunal de Contas, órgão independente em relação aos três poderes, no desem-
penho de suas atividades de Estado, auxilia tecnicamente o órgão legiferante no desempenho 
do controle externo.

2.2.3 natureza jurídica das decisões

As decisões dos tribunais de contas não possuem natureza administrativa judicial. É que os atos 
decisórios das casas de contas, desvinculados dos oriundos dos órgãos do Poder Judiciário, têm 
natureza administrativa sui generis, típica e peculiar à sua jurisdição anômala, que, dentro da 
sistemática jurídica brasileira, possui efi cácia de título executivo, como se depreende do co-
mando inserto no art. 71, § 3°, da Constituição da República de 1988.

No entanto, de há muito assente na doutrina e jurisprudência, tem-se que os decisum dos 
tribunais de contas poderão, quanto ao aspecto da legalidade, ser apreciados e revistos pelo 
Poder Judiciário, como, a propósito, já foi sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme 
Verbete n. 6 daquela excelsa Corte Suprema.
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Não há nada mais atual do que falar em controle das contas públicas pelos tribunais de contas.

2.3 Controle externo das licitações e contratos realizados pelos tribu-
nais de contas

Esclarecidos eventuais questionamentos acerca da natureza e atuação dos tribunais de contas no 
auxílio e exercício do controle externo dos atos administrativos dos poderes, uma vez que esses fi s-
calizam a administração pública direta e indireta, o presente trabalho vem elucidar a competência 
para o exercício do controle externo dos atos praticados pelas cortes de contas, quando elas prati-
cam atos de administração, como, exempli gratia, realizam licitações e celebram contratos. 

Vale indagar, pois, a competência para controlar e fi scalizar o Tribunal de Contas. 

2.3.1 obrigatoriedade de prestação de contas

Apesar de compor o sistema de freios e contrapesos estatal, o Tribunal de Contas, quando 
realiza suas licitações, celebra contratos, etc., ou seja, quando exerce típica atividade de au-
toridade administrativa gestora de bens públicos, não está imune ao controle externo a cargo 
do Poder Legislativo.

Vale dizer, nenhum órgão do Estado, autônomo e independente — como são as casas de contas, 
Ministério Público, conselhos nacionais de controle, etc., ou mesmo os vinculados ao Poder Ju-
diciário, Poder Executivo ou Poder Legislativo —, está imune a se submeter ao controle externo. 
Pela Carta Política da República, a fi scalização fi nanceira, orçamentária e operacional, quanto 
à legalidade e à economicidade dos gastos públicos, está a cargo do Poder Legislativo, que, 
com o auxílio do Tribunal de Contas, coíbe o desperdício na utilização e aplicação dos dinheiros 
públicos, controle esse que se insere no sistema de freios e contrapesos.

O controle externo do Legislativo — poder representativo de todos os cidadãos contribuintes — 
sobre as atividades fi nanceiras dos tribunais de contas é, não só, um imperativo democrático 
no domínio da fi scalização dos dinheiros públicos, como também um instrumento fundamental 
para assegurar maior rigor e disciplina na execução do orçamento pelas cortes de contas, que 
fazem o controle fi nanceiro, operacional, contábil e orçamentário dos demais órgãos e poderes 
do Estado federal brasileiro.

2.3.2 Competência para exercício do controle externo dos atos dos tribunais de 
contas

No entanto, fi ca aí a dúvida: quem dispõe de competência para julgar as contas e demais atos 
de administração dos tribunais de contas, tais como as licitações, contratos, etc.? A própria 
Corte de controle externo?
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Antes de o Supremo Tribunal Federal ser instado a se manifestar em sede de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADIN n. 1.175-8), o entendimento majoritário era o de que caberia à 
própria Corte de Contas o julgamento de suas contas, em razão do disposto no art. 71, II, da 
Constituição da República.

Mas esse entendimento foi sepultado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN 
n. 1.175-8. Chamado a enfrentar os questionamentos acima delimitados, essa Corte fi rmou 
jurisprudência no sentido de que, em razão do dever constitucional de prestação de contas na 
administração pública, os tribunais de contas, embora dotados de autonomia administrativa e 
fi nanceira, no formato preconizado pelo art. 73 da Carta Política Federal, têm o dever legal 
de prestar contas ao Poder Legislativo, obrigação extraída da própria Lei Maior Federal, mais 
precisamente no § 4° do art. 71. 

Isso porque, na oportunidade, manifestou-se no sentido de que o ministro presidente do Tribu-
nal de Contas da União e os conselheiros presidentes das cortes estaduais, distrital e municipais 
sediadas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, como ordenadores de despesas, têm, em 
respeito ao sistema de freios e contrapeso, o dever de prestar contas ao Poder Legislativo.

Em voto condutor na referida ADIN n. 1.175-8, o Excelentíssimo Senhor Marco Aurélio de Mello 
assim pontifi cou: 

Sabemos que as cortes de contas recebem as contas da administração pública 
para exame e, em certos casos, a maioria deles, para julgamento; e que a Ad-
ministração Pública, como um grande todo, está sujeita à prestação de contas. 
Ora, relativamente ao órgão que recebe tais contas, podemos asseverar, no 
tocante aos próprios gastos, ausência total de supervisão quanto à atividade 
desenvolvida? Estaria o Tribunal de Contas em situação superior até mesmo aos 
poderes, ao Poder Judiciário, já que o Supremo Tribunal Federal presta contas 
ao Tribunal de Contas da União, e em situação superior ao Poder Legislativo? A 
meu ver, não, presidente. Sob minha óptica, trata-se de um órgão auxiliar do 
Legislativo, que atua também no campo da administração, fazendo despesas, 
manuseando o dinheiro público. Tem de haver uma interpretação construtiva 
que revele a existência de um órgão para tomar essas contas; e, se o Tribunal 
de Contas é órgão auxiliar do Legislativo, a Casa Legislativa deve arcar com 
essa incumbência (...) a menos que possa assentar que os tribunais de contas 
estão fora de uma supervisão, relativamente aos gastos públicos (...)1 

À guisa de ilustração, trago à colação os didáticos ensinamentos insertos nos votos dos demais 
ministros que aderiram ao bem lançado voto condutor do Ministro Marco Aurélio de Mello.

O Ministro Cezar Peluso assim se pronunciou: 

Parece-me não ser compatível com o princípio democrático, de que todos de-
vem prestar contas, o fato de que o órgão que colhe as contas fi que a legibus 

1 STF. Tribunal Pleno, ADIN n. 1.175/DF. Relator do acórdão Ministro Marco Aurélio de Mello, decisão de 04/08/2004, DJ de 19/12/06.
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solutus, isto é, não preste contas a ninguém. Além do mais, não encontro, na 
Constituição, norma que proíba ao legislador exigir prestação de contas, tal 
como dispõe a lei orgânica.

Com ênfase escreveu o Ministro Sepúlveda Pertence que:

O sistema constitucional repele a ideia de que fosse o Tribunal de Contas o úni-
co órgão com a competência para julgar suas próprias contas, na condição que 
tem de um órgão da administração direta. Subscrevo as considerações feitas 
pelo Ministro Marco Aurélio e, coerente com o voto proferido na cautelar, julgo 
improcedente a ação direta.

Por fi m, arremata a Ministra Ellen Gracie:

Com efeito, não é a subordinação da Corte de Contas ao Poder Legislativo, tese 
repudiada pelo próprio texto da Carta de 1988, que conduz à legitimidade da 
apreciação, pelo Poder Legislativo, das contas das cortes de contas estaduais. O 
dever de prestar contas decorre, na verdade, do próprio mecanismo de checks 
and balances do sistema constitucional, regra inafastável à perfeita realização do 
princípio democrático. Bem asseverou o Ministro Celso de Mello, em seu brilhante 
voto, que “o sistema de fi scalização de contas e de prestação de contas, segundo o 
modelo institucional consagrado na Constituição da República, representa (...) um 
dos princípios constitucionais sensíveis, cujo desrespeito pode até mesmo ensejar 
a possibilidade de intervenção federal nos Estados-Membros. É o que diz clara-
mente a Constituição da República em seu artigo 34, inciso VII, alínea d.” 

Sendo a função de fi scalizar função típica do Poder Legislativo (CF, art. 70), 
que se estende com o mesmo delineamento às unidades federadas, emerge do 
próprio sistema constitucional a natural prerrogativa institucional deste poder 
para apreciar e julgar as contas das cortes de contas. Consectário lógico da 
atribuição conferida ao Poder Legislativo é a implícita outorga às casas legisla-
tivas dos meios que lhes permitam a integral realização dos fi ns previstos pelo 
sistema constitucional.

A esses argumentos, acrescente-se a ideia de que a interpretação diversa con-
duziria à existência de um órgão que não estaria sujeito a qualquer tipo de 
controle, ou seja, um órgão a legibus solutus. Não vislumbro, portanto, incons-
titucionalidade nos arts. 60, XXIX, e 81 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

A Suprema Corte de Justiça andou bem no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, 
pois de fato a prestação de contas constitui elemento capaz de motivar e ampliar a consciência 
sobre a legitimidade do poder e dos valores despendidos para a consecução das atividades desem-
penhadas, não só pelo Tribunal de Contas, mas por toda a administração pública. 

A Ministra Ellen Gracie, em seu voto vista, considerou que o dever de prestar contas decorre, 
na verdade, do próprio mecanismo de checks and balances do sistema constitucional, regra 
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inafastável à perfeita realização do princípio democrático, que diz respeito à existência do 
controle de uma instituição por outra. Para Gracie, seria uma decorrência lógica do próprio 
sistema constitucional a prerrogativa do Legislativo para apreciar e julgar as contas das cortes 
de contas. A ministra acrescentou, ainda, que fi ca implícita a outorga às casas legislativas dos 
meios que lhes permitam a integral realização dos fi ns previstos pelo sistema constitucional, 
salientando que interpretação diversa conduziria à existência de um órgão que não estaria su-
jeito a qualquer tipo de controle, o que seria uma excrescência jurídica. 

Por outro lado, extrai-se do § 4° do art. 71 da Lex Fundamentais da República a seguinte de-
terminação:

Art. 71.

(...)

§ 4° O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, 
relatório de suas atividades.

De fato, nos termos da Constituição Federal, compete ao Legislativo acompanhar as atividades 
do Tribunal de Contas, adotando, também na seara do controle externo, o sistema de governar 
mediante o qual o poder ou órgão autônomo — à guisa de exemplo cito as cortes de contas e o 
Ministério Público — se autolimita, a fi m de evitar a ocorrência de abusos.

Do referido regramento constitucional percebe-se que os atos de atividade-meio das cortes 
de contas, por exemplo as licitações e contratos, recebem controle do Poder Legislativo, fe-
chando, assim, o círculo do sistema de freios e contrapesos de controle estatal, pois, como 
ocorre fi scalização sobre os poderes, demais órgãos e instituições do Estado, também sobre os 
tribunais de contas deve existir alguma forma de fi scalização, não para cercear a autonomia 
do órgão de Estado ou a independência de seus membros (ministros, conselheiros e auditores 
substitutos de ministros ou de conselheiros), mas para assegurar que também eles têm o dever 
de prestar contas da sua gestão fi nanceiro-orçamentária, evidenciando, assim, a publicidade e 
transparência das atividades das casas de contas, como ocorre com qualquer órgão público.

2.3.3 o controle externo sobre os atos do tribunal de Contas

O sábio legislador constituinte, ao outorgar às cortes de contas autonomia, independência or-
gânica e funcional em face dos poderes da República e demais órgãos da administração pública, 
procurou neutralizar possível interferência política nesses tribunais, deixando nas mãos do Le-
gislativo, que é o titular formal do controle externo, a fi scalização sobre os atos, não jurisdicio-
nais, mas de administração das casas de contas. No Texto Magno da República, a quem caberia 
controlar o controlador, in casu, os tribunais de contas, que são controlados diretamente pelos 
parlamentos federal, estadual, distrital e municipal, pois temos, ainda, no âmbito do controle 
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externo, duas cortes de contas municipais que integram a estrutura do Município de São Paulo 
e do Rio de Janeiro. 

E, mais, ao lado do controle parlamentar sobre os atos de administração das cortes de contas, 
existe o controle social, exercido diretamente pelo cidadão, que é o verdadeiro titular do 
controle externo de toda administração pública, dispondo ele de diversos instrumentos para 
exercer a fi scalização de seu patrimônio público, tais como, denúncia, ação civil pública, ação 
popular, etc. Percebe-se, pois, que não é por falta de instrumentos — que contam com a parti-
cipação da sociedade — que vivemos situação de descontrole.

Vê-se, assim, que as casas de contas, no campo de sua atuação administrativa e fi nanceira, não 
estão, e nunca estiveram, fora do alcance da fi scalização do próprio Estado e da sociedade que 
as mantém, limitando, assim, as suas ações aos ditames da lei. O controle, limitação da ação 
estatal, é um ciclo permanente nos Estados Democráticos de Direito. 

Logo, à indagação sobre quem controla as licitações, contratos e demais atos de gestão 
dos tribunais de contas, a própria Lei Maior da República de 1988 oferece resposta pronta 
e acertada ao disciplinar que compete ao Poder Legislativo, nos limites do disposto no § 4° 
do art. 71, examinar os atos oriundos da execução fi nanceiro-orçamentária praticados pelas 
cortes de contas.

Então, o controle externo do Poder Legislativo sobre as casas de contas atua no mesmo âmbito 
do controle interno desses tribunais, isto é, nas matérias concernentes à fi scalização fi nanceira, 
orçamentária, patrimonial e operacional, conforme está descrito no art. 70 c/c o § 4° do art. 71 
da Constituição. Este dispositivo diz que essa fi scalização fi ca a cargo da Casa Legislativa, que a 
realizará mediante exame dos relatórios encaminhados, trimestral e anualmente, pelas cortes 
e pelo sistema de controle interno do próprio Tribunal que, in casu, funcionará como órgão de 
apoio ao Legislativo. Ou seja, o Legislativo e o órgão de controle interno do Tribunal de Contas 
controlam o controlador da administração pública, no que se refere aos atos de gestão.

O Poder Legislativo, valendo-se das comissões de sua própria estrutura, exerce essa atividade 
de controle diretamente, podendo contar com a colaboração do órgão de controle interno do 
Tribunal de Contas.

O controle do Legislativo sobre as cortes de contas é realizado pelo método tradicional (ma-
terializado por via de inquérito parlamentar, convocações e pedidos de informações, etc.) e 
pelo especial, centrado no encaminhamento trimestral e anual de relatório das atividades e 
da atuação desses tribunais, que lhe prestam auxílio no desempenho do controle externo da 
administração pública brasileira. Ora, sabemos que o controle pode ser prévio, concomitante 
e posterior à prática do ato. Logo, o Parlamento exerce o controle posterior à prática dos atos 
dos tribunais de contas.
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É inequívoca, no Texto Constitucional, a fi scalização pelo Poder Legislativo das atividades de 
gestão dos tribunais de contas, sindicância que não alcança a função jurisdicional de contas 
afeta a esses órgãos de Estado, estando esses atos, na hipótese de ilegalidade, sujeitos ao con-
trole do Poder Judiciário. Explicando melhor, as casas legislativas não podem, a par de serem 
titulares do controle externo, questionar a legalidade dos julgados dos tribunais de contas e, 
muito menos, executar, diretamente, a fi scalização contábil, fi nanceira e patrimonial da admi-
nistração pública, pois dependem, nessa questão, da atuação das cortes de contas.

O tema é instigante, complexo e de vital importância democrática, tanto pela abrangência 
quanto pela problemática que traz consigo. Veremos que a doutrina diverge a respeito dele e 
que (como se constata no julgamento do pedido liminar na Ação Direta de Inconstitucionali-
dade n. 1.175-8, em 19/12/94) os ministros do Supremo Tribunal Federal não foram unânimes 
quando chamados a decidi-lo, ao deferirem, até a decisão fi nal da ação, por maioria de votos, 
os efeitos dos art. 60, inciso XXIX, e 81 da Lei Orgânica do Distrito Federal, atos normativos que 
encerram competência ao Poder Legislativo distrital para julgar as contas do Tribunal de Contas 
local. Embora esse decisum da Corte Constitucional seja tratado com mais profundidade poste-
riormente, convém explicitar desde já que o próprio STF, desconstituindo a decisão liminar e, 
por conseguinte, revendo a sua posição, mostrou-se seguro ao examinar o mérito da Adin, afi r-
mando que as cortes de contas, em matéria de controle externo dos atos por elas produzidos, 
sujeitam-se ao julgamento do Poder Legislativo.

O Mestre José Nilo de Castro (1995, p. 68), especialista em Direito Público e Administrativo, 
com foco em Direito Municipal, sustenta, para esse caso, em seu Julgamento das contas muni-
cipais, que falece competência ao Legislativo para julgar as contas do Tribunal de Contas, pois 
a Constituição apenas lhe reservou atribuição de apreciar os relatórios produzidos trimestral e 
anualmente pelas casas de contas, ao pontuar que o próprio Tribunal, nos termos do art. 71, 
II, CR, preceitos esses que se estendem aos Estados, ex vi do art. 75 da Carta Magna, julgará 
as contas de responsabilidade do ministro ou conselheiro presidente da Corte de Contas. Sem 
embargo à boa valia dos fundamentos em que se ancora esta corrente doutrinária, a verdade 
é que não fez senão carreira minoritária ante a esmagadora maioria dos acórdãos do Supremo 
Tribunal Federal sobre a matéria.

Colaciona-se, ainda, entendimento do Professor José Rubens Costa (1996, p. 65), do qual co-
mungo, vazado nos seguintes termos:

Na qualidade de órgão auxiliar (= ancilar), os tribunais de contas também se 
submetem ao controle externo do Congresso Nacional (= Tribunal de Contas da 
União), das assembleias legislativas (= tribunais de contas dos Estados) e das 
câmaras municipais (= tribunais de contas municipais, v. g., o dos Municípios de 
São Paulo e Rio de Janeiro). A explicação é óbvia. Decorre da explanação, dever 
geral, universal, de prestação de contas dos três poderes e de todos aqueles 
que gerenciem ou administrem recursos públicos. Assevera o Ministro Alfredo 
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Buzaid que a política legislativa (= constitucional) “obedece ao princípio de 
que todos os que são responsáveis por dinheiro, valores e bens públicos estão 
obrigados a prestar contas de sua administração. Desta regra não se pode ex-
cetuar o Tribunal de Contas, que, sendo órgão auxiliar do Poder Legislativo, 
a este se acha sujeito; não é lícito, pois, ao Tribunal subtrair-se à prestação 
de contas quando a lei lhe impõe esta obrigação. A condição jurídica do Tri-
bunal de Contas, visto que autônoma e relevante, foi defi nida pela própria 
Constituição”. E conclui, de modo impecável, a “Constituição da República, 
atribuindo ao Tribunal de Contas o caráter de órgão auxiliar do Poder Legisla-
tivo, não precisa inserir norma expressa estabelecendo que ele deve prestar 
contas ao Congresso porque esta verdade resulta da sua própria condição ju-
rídica”. Na ADIN n. 375-AM, pontifi ca o Ministro Octavio Gallotti: “Não estão 
os tribunais de contas dos Estados e Municípios indenes ao controle externo da 
Assembleia”. Por certo, como ainda aduz, que insufi ciente a atender o objetivo 
do controle externo seria o simples “encaminhamento dos relatórios” a serem 
apresentados pelos tribunais de contas ao Poder Legislativo (§ 4° do art. 71 da 
CF). O controle externo, amplo, do Legislativo é gênero, do qual as diferentes 
hipóteses constitucionais, v. g., julgamento, relatórios, auditorias, constituem 
espécie. A fi nalidade do julgamento legislativo não se confunde com a de “en-
caminhamento de relatórios”, que, esclarece o Ministro Gallotti, “destinam-se 
a fornecer ao Legislativo um quadro de gestão das fi nanças públicas, pelos ór-
gãos e entidades fi scalizadas, com o natural destaque das falhas e irregularida-
des apontadas. Não se prendem tais relatórios à eventual conferência dos atos 
de administração interna (a chamada atividade meio) das cortes de contas.”

Não assiste, pois, nenhuma razão à doutrina minoritária quando defende que a norma constitucio-
nal entregou à própria Corte de Contas o poder para julgar os atos fi nanceiro, orçamentário, pa-
trimonial e contábil por ela produzidos no exercício de sua atividade de administração porque isso 
fere os princípios democráticos do Direito, em especial o de sistema de freios e contrapesos. 

Já em julgados da década de 80 proclamou o STF:

Não obstante o relevante papel do Tribunal de Contas no controle fi nanceiro e 
orçamentário, como órgão eminentemente técnico, nada impede que o Poder 
Legislativo, exercitando o controle externo, aprecie as contas daquele que, no 
particular, situa-se como órgão auxiliar.

Entendimento esse reproduzido na ementa abaixo:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 92, INCISO XXX, E 
ARTIGO 122 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, COM REDAÇÃO CONFERIDA 
PELA EMENDA N. 15/99, DE 3 DE AGOSTO DE 1999. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA JULGAR ANUALMENTE AS CONTAS DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO TRIBUNAL DE JUS-
TIÇA PARAENSE À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO PRAZO DE 60 DIAS CONTADOS DA 
ABERTURA DA SESSÃO LEGISLATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS 
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ARTIGOS 71, INCISOS I E II, e 75, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. 
1. A Constituição do Brasil de 1988, ao tratar de fi scalização contábil, fi nan-
ceira e orçamentária, prevê o controle externo a ser exercido pelo Congresso 
Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União. 2. A função fi scalizadora 
do TCU não é inovação do Texto Constitucional atual. Função técnica de audito-
ria fi nanceira e orçamentária. 3. Questões análogas à contida nestes autos foram 
anteriormente examinadas por esta Corte no julgamento da Rp n. 1.021 e da Rp 
n. 1.179. “Não obstante o relevante papel do Tribunal de Contas no controle fi -
nanceiro e orçamentário, como órgão eminentemente técnico, nada impede que o 
Poder Legislativo, exercitando o controle externo, aprecie as contas daquele que, 
no particular, situa-se como órgão auxiliar. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade 
julgada improcedente.” (STF. Tribunal Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 2.597. Relator: Ministro Nelson Jobim. Redator do Acórdão Ministro Eros Grau 
Requerente: Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil — ATRICON. 
Requerido: Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Julgado de 04/08/04, publi-
cado no DJ 17/08/2007, LEXSTF v. 29, n. 346, 2007, p. 133-148)

Assim, perante a jurisprudência do STF a doutrina minoritária não tem base para ser sustentada. 
Também não procede a argumentação de que o Legislativo detém competência somente para 
apreciar os relatórios enviados pela Corte de Contas em cumprimento ao regramento constitu-
cional. O acerto da jurisprudência do STF, nesse particular, é merecedor de incessantes aplausos, 
pois os ministros daquela Corte Constitucional não se deixaram infl uenciar pelo entendimento que 
fulminaria de morte o decantado sistema de freios e contrapesos, indispensável à democracia.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN 
2.911), relatada pelo Ministro Carlos Ayres Britto, entendeu que o sistema de freios e contrape-
sos é de observância obrigatória e que esse tipo de mecanismo, embora habilite também o Le-
gislativo a exercer a fi scalização contábil, fi nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial 
sobre as unidades administrativas de qualquer poder, órgão ou entidade pública, isso somente 
poderá se materializar por intermédio do Tribunal de Contas em respeito ao princípio da sepa-
ração dos poderes.

O decisum da mais alta Corte de Justiça do País (STF) encontra-se assim ementado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUG-
NAÇÃO DA EXPRESSÃO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONTIDA NOS 
§§ 1° E 2° DO ART. 57 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Os 
dispositivos impugnados contemplam a possibilidade de a Assembleia Legisla-
tiva capixaba convocar o presidente do Tribunal de Justiça para prestar, pes-
soalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando 
crime de responsabilidade a ausência injustifi cada desse chefe de poder. Ao 
fazê-lo, porém, o art. 57 da Constituição capixaba não seguiu o paradigma da 
Constituição Federal, extrapolando as fronteiras do esquema de freios e con-
trapesos — cuja aplicabilidade é sempre estrita ou materialmente inelástica 
— e maculando o princípio da separação de poderes. Ação julgada parcialmente 
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procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão presidente do 
Tribunal de Justiça, inserta no § 2° e no caput do art. 57 da Constituição do 
Estado do Espírito Santo. (STF. Tribunal Pleno. Ação Direta de Inconstituciona-
lidade n. 2.911. Relator: Ministro Carlos Ayres Britto. Requerente: Procurador-
Geral da República. Requerido: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. Julgado de 10/08/06, publicado no DJ 02/02/2007, Ata n. 1/2007) 

Observa-se, no entanto, que o controle externo dos atos de gestão dos tribunais de contas ainda 
é realizado de modo parcial pelos Poderes Legislativos, constituindo-se, na essência, na remes-
sa de prestação de contas anual. Assim, é preciso que sejam adotadas medidas para a plena 
efi cácia, pois o povo, detentor do poder político, não tolera a ideia oposta, qual seja, omissão 
de fi scalização, já que a ausência do controle leva ao descontrole. Ora, no caso brasileiro, o sis-
tema de fi scalização e de controle externo está a cargo dos tribunais de contas, órgão autôno-
mo e de atuação independente dos Poderes Legislativos federal, estadual, distrital e municipal, 
mas a inoperância dos parlamentos não pode prevalecer sobre o dever de fi scalizar, por meio 
de controle direto dos atos de administração das cortes de contas, única exceção autorizada 
pela Constituição, já que, nas demais situações, o controle externo é realizado indiretamente, 
cabendo às casas de contas exercê-lo diretamente sem interferência das casas parlamentares.

O Legislativo, pelo Texto Constitucional, deveria fazer o controle externo do órgão controlador 
das contas públicas, de acordo com § 4° do art. 71 da Constituição Federal. Assim, o parlamen-
to, a par de ser o fi scal indireto de toda a administração pública, é fi scalizador dos tribunais de 
contas. Diante das pesquisas realizadas, constata-se, contudo, que fi ca mais no campo do ideal 
do que material. Deveria fazer do ditame constitucional uma rotina e, com o apoio técnico de 
sua Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, inspecionar, por meio das prestações 
encaminhadas pela Casa de Contas, todos os atos de gestão dos tribunais de contas, inclusive as 
licitações e contratos, mas, em geral, o controle é realizado de modo não efi caz, pois se costuma 
apenas verifi car os relatórios encaminhados anualmente, como se essa espécie de fi scalização 
pudesse ser perpetrada uma vez por ano, fulminando de morte o controle concomitante, prática 
moderna e usual nos seios dos tribunais de contas, mormente nos procedimentos licitatórios.

No mesmo sentido, o STF, em Tribunal Pleno (ADIN 687/PA), reconhece a obrigatoriedade de os 
tribunais de contas se subjugarem à fi scalização fi nanceira, orçamentária, contábil, operacio-
nal e patrimonial do Poder Legislativo, e assevera: 

LEGITIMIDADE DA COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA JULGAR AS 
CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. Reveste-se de plena legitimidade 
constitucional a norma inscrita na Carta Política do Estado-Membro que atribui à 
Assembleia Legislativa competência para efetuar, em sede de fi scalização fi nan-
ceira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial, o controle externo das 
contas do respectivo Tribunal de Contas. Doutrina. Precedentes. — O Tribunal 
de Contas está obrigado, por expressa determinação constitucional (CF, art. 71, 
§ 4°), aplicável ao plano local (CF, art. 75), a encaminhar ao Poder Legislativo, 
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a que se acha institucionalmente vinculado, tanto relatórios trimestrais quanto 
anuais de suas próprias atividades, pois tais relatórios, além de permitirem o 
exame parlamentar do desempenho, pela Corte de Contas, de suas atribuições 
fi scalizadoras, também se destinam a expor ao Legislativo a situação das fi nan-
ças públicas administradas pelos órgãos e entidades governamentais, em ordem 
a conferir um grau de maior efi cácia ao exercício, pela instituição parlamentar, 
do seu poder de controle externo. (STF. Tribunal Pleno. Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade n. 687. Relator: Ministro Celso de Mello. Requerente: Procurador-
Geral da República. Requerido: Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Julgado 
de  02/02/95, publicado no DJ 10/02/06, LEXSTF v. 28, n. 329, p.24/72)

Vê-se, pois, que o Tribunal de Contas, de acordo com a legislação de regência, soberanamente 
interpretada pela Suprema Corte de Justiça, prestará contas de seus atos de gestão fi nanceira 
e patrimonial à Casa Legislativa, bem como encaminhará relatórios trimestrais e anuais de suas 
atividades, em respeito ao controle externo.

Carlos Pedrosa Júnior e Pedro Humberto Teixeira Barretto (2003, p.10), em excelente artigo, 
aprovado e publicado nos anais pelo XXXVIII Congresso do Conselho Latino-Americano de Escolas 
de Administração, realizado em Lima — Peru, no período de 20 a 24/10/2003, revisam extensa-
mente o tema, concluindo, após citar doutrina e legislação de regência, que não há mais espaço 
para que as Cortes de Contas fi quem imunes ao controle externo, verbis:

As principais instituições superiores de controle do mundo contemporâneo, a 
exemplo do Tribunal de Contas europeu e do Tribunal de Contas de Portugal, 
submetem suas próprias contas a auditorias externas, realizadas por empresas 
privadas especializadas. Tal procedimento, exemplar, dá maior credibilidade a 
essas contas perante os organismos que as controlam — os parlamentos e a so-
ciedade. No Brasil, tal prática ainda não é adotada em nenhum dos trinta e 
quatro tribunais de contas responsáveis pelas atividades de controle externo dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Como 
continuar esta situação? Por quanto tempo perdurará a “intocabilidade” das 
contas dos tribunais de contas brasileiros? Até quando esses tribunais de contas 
brasileiros permanecerão inauditáveis?

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, baixado pela Resolu-
ção n. 5.176, de 1997, com alterações posteriores conforme Resoluções n. 5.183/98, 5.197/00, 
5.204/02, 5.207/02, 5.212/03, 5.222/04, 5.229/05 e 5.322/08, a par de regulamentar o dever 
de accountability (obrigação de se prestarem contas a instâncias controladoras) sobre os atos 
de gestão fi nanceira do Tribunal de Contas do Estado, determina que, recebido o processo, as 
contas e a documentação que o acompanham serão publicadas, distribuindo-se cópia aos par-
lamentares, fi cando o procedimento aguardando, por dez dias, requerimento de informações 
complementares do presidente da Corte de Contas, se assim for necessário, e, ao término do 
prazo, o processo será encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
para, em 45 dias, emitir parecer sobre a sua aprovação ou não, que será enviado à Mesa da 



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
julho | agosto | setembro 2009 | v. 72 — n. 3 — ano XXVII

68 Doutrina

Assembleia, órgão deliberativo, para apreciação, em turno único de votação dos deputados 
estaduais. Rejeitadas as contas dos atos de administração praticados pelo presidente da Corte 
de Contas, o processo irá à Comissão de Constituição e Justiça da própria Assembleia, que terá 
dez dias para sugerir medidas a serem adotadas pela Assembleia Legislativa.

A referida norma regimental encontra-se assim insculpida: 

Art. 216. Recebido o processo de prestação de contas do governador do Esta-
do, o presidente da Assembleia, independentemente de leitura no expediente, 
mandará publicar o balanço geral das contas e os documentos que o instruírem, 
observado o disposto no art. 207.

Parágrafo único. Distribuir-se-á cópia do processo aos deputados no prazo de 
cinco dias a contar da data da publicação do parecer do Tribunal de Contas.

Art. 217.  Após a distribuição, o processo fi cará sobre a mesa, por dez dias, para 
requerimento de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas.

Art. 218. Esgotado o prazo estabelecido no artigo anterior, o processo será en-
caminhado à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para, em 45 
dias, receber parecer, que concluirá por projeto de resolução.

§ 1°  Publicado o projeto, abrir-se-á, na Comissão, prazo de dez dias para apre-
sentação de emendas.

§ 2° Emitido o parecer sobre o projeto e emendas, se houver, o projeto será 
encaminhado à Mesa da Assembleia e incluído em ordem do dia para discussão 
e votação em turno único.

§ 3° Aplicam-se à discussão e à votação, no que couber, as disposições relativas 
ao projeto de lei ordinária.

§ 4°  Quando o projeto dispuser sobre aprovação de parte das contas e rejeição 
das demais, sua votação se dará por partes.

§ 5°  Aprovado, o projeto será encaminhado à Comissão de Redação.

§ 6°  A rejeição do projeto pelo Plenário, no todo ou em parte, resulta em de-
liberação contrária ao seu teor.

Art. 219. Se as contas não forem, no todo ou em parte, aprovadas pelo Plená-
rio, será o processo encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que, no 
prazo de dez dias, indicará as providências a serem adotadas pela Assembleia 
Legislativa.

Art. 220. Decorrido o prazo estabelecido no inciso XIX do art. 62 da Constitui-
ção do Estado sem que a Assembleia Legislativa tenha recebido a prestação de 
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contas do governador do Estado, estas serão tomadas pela Comissão de Fis-
calização Financeira e Orçamentária, aplicando-se, no que couber, o disposto 
nesta subseção.

Art. 221. As contas do Tribunal de Contas estão sujeitas aos procedimentos 
estabelecidos nesta subseção. (grifei)

No Estado de Minas Gerais, não há dúvidas de que o Tribunal de Contas prestará contas de seus atos 
fi nanceiro, orçamentário, contábil, operacional e patrimonial à Assembleia Legislativa do Estado.

O constitucionalista José Afonso da Silva (1989, p. 627) é enfático ao afi rmar que o exercício do 
controle externo, materializado na fi scalização contábil, fi nanceira, orçamentária, patrimonial 
e operacional, é consequência do Estado Democrático de Direito, a conferir:

(...) somente quando vigem os princípios democráticos em todas as suas conse-
quências — e entre elas das mais importantes é a consagração da divisão de po-
deres — e é o orçamento votado pelo povo através de seus legítimos represen-
tantes, é que as fi nanças, de formal, se tornam substancialmente públicas, e a 
sua fi scalização passa a constituir uma irrecusável prerrogativa da soberania.

Mais do que resultado da democracia, é imperioso ressaltar a necessidade da real existência do 
controle realizado diretamente pelo Poder Legislativo sobre os atos de gestão dos presidentes 
dos tribunais de contas, função que lhe é determinada pela Constituição da República, deven-
do os controles, interno das cortes de contas e externo do Legislativo, entrelaçarem-se para 
possibilitar a efetiva efi cácia da terceira forma de controle, o controle misto, preconizado pela 
Constituição Federal nos arts. 71 e 74, pois o controle externo é o controle maior da República, 
e é por meio dele que se controlam os próprios órgãos autônomos que realizam os demais con-
troles da administração pública.

2.3.4 Controle das licitações e dos contratos dos tribunais de contas

Nunca é demais lembrar a regra geral do art. 37, XXI, da Lei das Leis da República, que, em 
respeito ao princípio da igualdade de todos perante a lei, insculpido no art. 5°, caput, deter-
mina a obrigatoriedade de licitar, comando que, livre de dúvida, alcança os tribunais de contas 
quando praticam atos de gestão. As cortes de contas, enquanto guardiãs do controle prévio das 
licitações, também têm seus atos de licitação e contratos sujeitos ao controle externo que se 
encontra sob a sua jurisdição, pois elas não podem, diretamente, controlar os atos que prati-
cam nessa condição, sob pena de malsinar o sistema de freios e contrapesos e, igualmente, a 
Lei Federal n. 8.666/93, norma motora dos certames licitatórios e contratos administrativos.

Logo, dentre o controle parlamentar direto destaca-se a missão de, em respeito ao sistema 
de freios e contrapesos, fi scalizar as licitações e os contratos delas decorrentes, realizados e 
celebrados pelos tribunais de contas, desvendando, assim, os certames licitatórios das casas 
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de contas, responsáveis por controlar, nessa seara, a administração pública como um todo, in-
cluindo o próprio Poder Legislativo, quando esse, por sua Mesa Diretora, pratica ato de gestão 
fi nanceiro-orçamentário.

Assim, cabe ao Legislativo não só o controle da legalidade dessas licitações e contratos perpe-
trados pelas casas de contas, mas também de sua legitimidade e economicidade, satisfazendo, 
por conseguinte, o interesse da sociedade de ver o sistema de freios e contrapesos fechado.

A fi scalização das licitações, por meio de um procedimento externo de controle, como forma de ga-
rantir a legalidade dos atos públicos, evitar fraudes e manipulação, foi entregue indiretamente ao 
Legislativo e de forma direta ao Tribunal de Contas, que é autônomo e independente. Quando ato 
dessa espécie é praticado pelas cortes de contas, o Legislativo exerce diretamente o controle exter-
no, com o auxílio do controle interno do próprio Tribunal de Contas, que tem o dever constitucional 
de levar ao conhecimento da Casa Legislativa respectiva o conhecimento de qualquer irregularidade 
ou ilegalidade, sob pena de responsabilidade solidária de seus membros, em razão de omissão.

Lado outro, convém não se esquecer de que, a par do controle parlamentar direto sobre os 
atos de gestão dos presidentes das cortes de contas, o Legislativo não possui atribuição legal de 
fazer, ele próprio, inspeções e auditorias no Tribunal de Contas, competência reservada consti-
tucionalmente ao Tribunal de Contas, como se depreende do disposto no inciso IV do art. 71 da 
Magna Carta Republicana de 1988.

O Legislativo deve, todavia — havendo indícios de irregularidades, denúncias, ciência do con-
trole interno do Tribunal de Contas da existência de ilegalidade —provocar as comissões de sua 
própria estrutura, inclusive a de inquérito parlamentar, requisitar documentos e informações 
para investigar a veracidade da denúncia e a apuração de possíveis irregularidades na realiza-
ção de licitações e na celebração de contratos.

Assim, ao realizar a sua atividade de fi scalização, controle parlamentar direto, se apurar irre-
gularidade, responsabilizará o presidente do Tribunal de Contas que deu causa ao procedimento 
administrativo que envolva despesa e encaminhará a documentação, acompanhada de parecer 
do Plenário Legislativo, ao Ministério Público para adotar as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, e, se for o caso, ajuizar a ação de ressarcimento. 

Hoje não há mais dúvida, o Supremo Tribunal Federal colocou uma pá de cal em antiga con-
trovérsia doutrinal e jurisprudencial de o Legislativo, no exercício do controle externo, poder 
fi scalizar o Tribunal de Contas, consolidando, assim, a sua jurisprudência no sentido de que per-
tence aos Parlamentos federal, estadual, distrital ou municipal a competência para controlar 
a legalidade dos atos de administração praticados pelos presidentes das cortes de contas, na 
execução orçamentária, fi nanceira, patrimonial e contábil, incluindo aí, por óbvio, as licitações 
e contratos perpetrados por esses órgãos de fi scalização.
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Recentemente, a Ministra Ellen Gracie arquivou a Reclamação n. 6.364 (Reclamação Constitui-
ção), proposta pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B) perante o Supremo Tribunal Federal, 
pretendendo suspender a efi cácia de dispositivo da Constituição do Estado da Bahia que confe-
re competência à Assembleia Legislativa local para julgar as contas do Tribunal de Contas dos 
Municípios baianos. O reclamante defende em sua peça de ingresso que a Corte de Contas dos 
Municípios baianos, em cumprimento ao disposto nos arts. 71, II, e 75 da Lex Mater da Repú-
blica, deveria encaminhar sua prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia. A 
título de ilustração, trago à colação o pedido que foi assim resumido:

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 
102, I, l, da Constituição Federal, ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil — 
PC do B, em face do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e da 
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. O reclamante sustenta, em síntese, 
a inconstitucionalidade da competência atribuída pelos arts. 71, XI, e 91, § 3°, 
da Constituição Estadual no sentido de que o Tribunal de Contas dos Municípios 
baianos seja “compelido a prestar suas contas diretamente à Assembleia Legis-
lativa do Estado” (fl s. 3). Alega a ocorrência de ofensa ao “conjunto de atribui-
ções do Tribunal de Contas do Estado, em paralelo com as do Tribunal de Contas 
da União, como quer o art. 71, II, c/c art. 75 da Constituição Federal” (fl s. 3). 
Suscita, ainda, a existência de afronta à autoridade do acórdão proferido pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Incons-
titucionalidade n. 687/PA, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 10/02/2006, 
no qual foi declarada “a inconstitucionalidade de norma de idêntico conteúdo 
que impregnava a Constituição do Estado do Pará” (fl s. 6), razão por que há a 
necessidade de aplicação, no presente caso, da teoria da transcendência dos 
motivos determinantes. Requer, ao fi nal, o deferimento de medida liminar 
“para o fi m de se determinar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
da Bahia que preste suas próprias contas ao Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, bem assim que a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia se abstenha 
de exigir a referida prestação de contas do TCM-BA” (fl s. 8), reconhecendo-se 
a inconstitucionalidade dos arts. 71, XI, e 91, § 3°, da Constituição do Estado 
da Bahia e a ofensa ao acórdão proferido no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 687/PA. (STF. Reclamação n. 6.364. Relatora: Ministra 
Ellen Gracie. Reclamante: Partido Comunista Brasileiro — PC do B. Reclamados: 
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia. Despacho de 13/08/2008, publicado no DJ de 18/08/2008)

Por fi m, é importante ressaltar que, para que uma norma seja efetiva, esta não tem que ser 
necessariamente declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas, sim, apreciada 
por um juiz competente, e sua decisão deve ser motivada, como ocorreu no caso dessa recla-
mação constitucional.

Em qualquer caso, é importante não confundir a prestação de contas de responsabilidade dos 
presidentes dos tribunais de contas, que deve ser encaminhada ao Poder Legislativo para julga-
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mento, com o exercício do controle externo constitucionalmente atribuído às casas de contas, 
pois são coisas bem distintas.

Assim, os Poderes Legislativos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (existem, ainda, 
dois tribunais de contas municipais no País, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo), com 
o auxílio do sistema de controle interno das próprias cortes de contas, fi scalizarão os atos de 
gestão dos tribunais de contas, em cumprimento às normas da Constituição da República.

As jurisprudências do Supremo Tribunal Federal não deixam dúvidas de que cabe às casas le-
gislativas o controle externo (indireto) em matéria de fi scalização fi nanceira, orçamentária, 
patrimonial e contábil dos três poderes, abrangendo tanto a administração direta como a indi-
reta, sem prejuízo do sistema interno de controle no âmbito de cada poder, órgão ou entidade 
pública, em razão da inteligência do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal. Logo, 
não existe, no sistema jurídico nacional, dispositivo constitucional que explicite vedação ao 
exercício do controle externo, pelo Parlamento, das contas dos tribunais de contas, estando os 
atos de gestão dos presidentes das cortes de contas, ainda que seja uma simples licitação ou 
contratação, sujeitos à fi scalização do Poder Legislativo. 

A respeito do dever de prestar contas, convém repisar que ele decorre do princípio da indis-
ponibilidade do interesse público e é inerente à função do administrador público, que é mero 
gestor de bens e interesses do povo. Essa obrigação constitucional, portanto, toca diretamente 
ao administrador e não à entidade ou ao órgão por ele administrado, vale dizer, ela alcança não 
só os administradores públicos mas também qualquer pessoa responsável por bens e dinheiros 
públicos. Logo, quem tem a obrigação de prestar contas ao Legislativo é o presidente da Corte 
de Contas e não o Tribunal de Contas propriamente dito já que o ato de dispor do dinheiro pú-
blico é desempenhado pelo gestor da Casa de Contas.

Também não se deve confundir ato de gestão, aquele que envolve ordenação de despesa do 
próprio Tribunal, com a prática de ato voltada para o exercício do controle externo, constitu-
cionalmente atribuído às cortes de contas, pois este, ao contrário daquele, não sofre fi scali-
zação do Poder Legislativo, apenas do Poder Judiciário e, ainda assim, quanto ao seu aspecto 
formal, ou seja, quanto à legalidade na sua elaboração.

Ao exercitar o controle externo sobre as despesas realizadas pelo presidente da Corte de Contas, 
o Poder Legislativo, fi scalizando a execução orçamentária dessa autoridade administrativa, busca 
comprovar a probidade dos atos de despesas por ele praticados, bem assim a regularidade da 
guarda e do emprego do dinheiro público entregue ao Tribunal de Contas para o desempenho de 
seu mister. Logo, o controle político de legalidade contábil, fi nanceiro, orçamentário e patrimo-
nial dos atos de gestão dos administradores das casas de contas, exercido pelo Legislativo, tem 
fundamento constitucional e vai ao encontro do democrático sistema de freios e contrapesos.
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Assim, os relatórios de gestão fi scal e prestação de contas desses tribunais, que incluem, 
dentre outros atos, as licitações e contratações por eles realizadas, devem ser encaminhados 
ao Poder Legislativo competente que, com o auxílio de sua Comissão de Fiscalização Orça-
mentária, os julgarão.

A propósito, diante da realidade brasileira sobre o controle administrativo-fi nanceiro externo 
dos tribunais de contas, Carlos Pedrosa Júnior e Pedro Humberto Teixeira Barretto (2003, p. 
8), ante a insufi ciência de procedimentos normativos para um efetivo controle, entendem que, 
em que pese a Lei Complementar n. 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 56, § 2° — 
estabelecer que o parecer sobre as contas das cortes de contas deve ser emitido por comissão 
mista permanente da Casa Legislativa competente (Comissão de Fiscalização Financeira e Or-
çamentária), os tribunais de contas, na execução de seus orçamentos, deveriam ser auditados 
por empresa privada de auditoria, senão confi rmemos:

Aliás, tais cortes, responsáveis, no geral, pelo controle externo, e que preci-
sam, portanto, ter uma conduta tanto administrativa quanto fi nanceira, exem-
plar, mais que o disposto no comando, deveriam, também, adicionalmente, ser 
submetidas à anual e sistemática auditoria, mediante a imposição normativa 
de contratação de uma empresa privada de auditoria.

Aqui, com todo respeito aos Mestres Carlos Pedrosa Júnior e Pedro Humberto Teixeira Barretto 
e, também, ao magnífi co artigo por eles produzido, vou pedir vênia para discordar. Convocar a 
iniciativa privada para auditar o governo não é a solução mais adequada, porquanto, presente 
toda a arquitetura legal avançada para fi scalizar os tribunais de contas, não falta competência 
técnica, mas vontade política, já que a maioria dos membros das cortes de contas é oriunda das 
casas legislativas. O melhor caminho a ser trilhado talvez seja avançar os mecanismos legais e 
institucionais existentes, ao invés de entregar o controle dos Tribunais de Contas às empresas 
privadas de auditoria. Isso porque a maior difi culdade tem sido em relação à efetiva ausência 
de controle e não à insufi ciência de procedimentos normativos para o controle administrativo-
fi nanceiro externo dos tribunais de contas brasileiros.

3 Conclusão

Como é sabido, fruto do desenvolvimento do princípio da separação dos poderes, o checks and 
balances, do Direito inglês, é o sistema de freios e contrapesos acolhido pela Constituição Re-
publicana brasileira de 1988. Equilibrar e balancear as ações dos poderes e órgãos de governo é 
uma característica dos regimes representativos. Assim, em cumprimento ao interesse público, 
os freios e contrapesos, como controle de fi scalização, exigem gestão responsável dos admi-
nistradores públicos, deles esperando-se efi ciência administrativa e efi cácia de resultado no 
trato com o dinheiro público. E mais, o exercício do controle externo das licitações, contratos 
e demais atos de gestão produzidos pelos tribunais de contas, órgãos de cúpula da fi scalização 
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contábil, fi nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Público, é um dever de 
execução do Poder Legislativo para, em obediência à Lei Maior, regular as ações de adminis-
tração das cortes de contas, pois onde não há controle poderão ocorrer abusos, e, para isso, a 
fi scalização não pode ser omissa. 

In casu, a aplicação da norma constitucional, no momento em que as casas de contas passam a 
ser avaliadas sob a ótica da técnica do controle externo de gestão, tem deixado a desejar, pois 
os parlamentos, encarregados de fi scalizar a execução orçamentária desses tribunais, não têm 
exercido, com efi ciência e efi cácia, o poder de fi scalização dos atos administrativos praticados 
pelos presidentes daqueles órgãos de controle externo, subjugando o sistema de freios e con-
trapesos e, por conseguinte, o indisponível interesse público, deixando que as citadas entida-
des, no que se refere à execução de seus orçamentos, naveguem ao sabor dos ventos. 

Logo, conclui-se que os poderes legislativos, na conformidade com a Constituição Federal e 
com as decisões do Supremo Tribunal Federal, têm o poder-dever de fi scalizar os atos de gestão 
dos tribunais de contas, dentre eles as licitações e contratos por eles produzidos, pois nenhum 
dinheiro público pode fi car sem fi scalização, e as cortes de contas, órgãos de controle externo 
da administração pública, devem ser efi cientes ao agirem e efi cazes ao atingirem os resultados 
realizadores do interesse público, observados os preceitos do art. 71 e seguintes da Constitui-
ção da República, inclusive a eles se submetendo quando da execução de seus próprios orça-
mentos. Só assim os fi scais dos poderes, órgãos e entidades públicos (Legislativo e Tribunal de 
Contas) estarão cumprindo, na forma da lei, a relevante missão constitucional a eles atribuída 
pelo legislador constituinte, qual seja, regularem a atividade fi nanceira, econômica, patrimo-
nial e fi scal do Estado. Não basta fazer de conta que fi scaliza, é preciso inspecionar, controlar, 
punir quando necessário, e, para isso, o Legislativo, detentor dos freios e contrapesos sobre 
as casas de contas, deve dispor de todas as informações necessárias para bem desempenhar 
essa função legal, qual seja, o poder-dever de controle e fi scalização dos atos de gestão dos 
tribunais de contas, equilibrando e balanceando as ações de administração dos presidentes dos 
órgãos controladores da gestão público-administrativa do Estado.
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esclarecimento inicial

O tema em que nos propomos refl etir, a despeito de ser de interesse dos servidores públicos, é 
matéria com escassa abordagem em sede doutrinária e jurisprudencial. Isso explica a difi cul-
dade em localizar literatura sobre o assunto, mas não deixaremos, sem a pretensão de esgotar 
o assunto, de tecer considerações sobre suas implicações jurídicas, muitas delas desvirtuadas 
pelo discurso ofi cial do governo que, a nosso ver, causam aos servidores visão míope acerca da 
realidade deste instituto.

Defi nição

O abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional n. 41/03, em vigor a partir 
de 31/12/2003, constitui-se em indenização pecuniária equivalente ao valor da contribuição 
previdenciária descontada da remuneração do servidor titular de cargo público efetivo, que lhe 
é devido mensalmente para compensar o esforço de permanecer em atividade após ter preen-
chido as condições para aposentar-se voluntariamente.

Na expressão abono de permanência a partícula de indica relação atributiva de fi m, de des-
tino. Equivale à preposição para, ou seja, o abono é para permanência. Uma vez adquirido, 
seu pagamento persiste enquanto o servidor mantiver vínculo ativo com o Poder Público, até 
alcançar a aposentadoria compulsória.

regime jurídico do abono de permanência

Gustavo terra elias
Graduado em Direito pela UFMG. Advogado. 
Técnico do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais.
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A respeito dessa matéria, José dos Santos Carvalho Filho consigna que o valor do abono per-

manência equivale à importância da contribuição previdenciária, o que estampa, na prática, 

verdadeira elevação remuneratória indireta. O direito ao referido abono se estenderá até o 

momento em que o servidor atingir a idade-limite para a aposentadoria compulsória1.

O pagamento do abono de permanência fi cará a cargo do ente perante o qual o servidor ad-

quiriu o direito ao abono, mesmo que ao longo de sua vida funcional tenha prestado serviços 

para outros órgãos e, por isso, se vinculado a outros regimes previdenciários. Esta conclusão é 

reforçada pela lição de Wladimir Novaes Martinez, para quem:

Não interessa saber a quais entes políticos o servidor, no passado, tenha se fi -
liado; o último, aquele para o qual presta serviços em que consumou o direito, 

responsabilizar-se-á pela quitação do abono de permanência.2 

natureza jurídica

Embora proporcione acréscimo patrimonial, o abono de permanência não possui natureza re-

muneratória, como se pode, numa primeira impressão, imaginar. 

Constitui-se, por outro lado, em verba indenizatória, que não se funda, como é corrente, em 

ressarcimento de despesas pelo exercício do cargo ou função. A sua natureza indenizatória tem 

origem diversa, revelada em seu propósito de compensar o não exercício de um direito, qual 

seja, a aposentadoria. 

A razão de ser o abono permanência verba indenizatória é, mutatis mutandis, a mesma pela 

qual doutrina e jurisprudência, em outras situações, atribuem ao titular de um direito com-

pensação pecuniária pelo seu não exercício. Nesse sentido, é assente o entendimento de que 

o trabalhador que, por necessidade do serviço, deixe de gozar parte de suas férias tem direito 

a ser indenizado pelos dias a mais que trabalhou. Da mesma forma, o servidor público que ad-

quiriu o direito ao gozo de férias-prêmio e não venha efetivamente usufruí-las, por ter rompido 

o vínculo com a administração em razão de aposentadoria ou exoneração, deve ser indenizado 

pelas férias não gozadas. 

Outrossim, se o servidor deixa de exercer o direito de aposentar-se para continuar em ativida-

de, traz economia ao Estado e deve, por isso, em contrapartida, ser indenizado por meio do 

abono permanência.   

1 CARVALHO FILHO, 2008, p. 620.
2 MARTINEZ, 2004, p. 123.



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
julho | agosto | setembro 2009 | v. 72 — n. 3 — ano XXVII

80 Doutrina

Justifi cativas para a instituição do abono

A ideia que inspirou a criação do abono permanência, muito mais do que simplesmente incen-
tivar a continuar na ativa o servidor que implementou os requisitos para aposentar-se, está 
associada aos interesses fi nanceiros do Estado.

O fato incontestável é que faz economia o Estado que, ao prolongar a vida funcional do servi-
dor, adia, na mesma medida, a necessidade de substituí-lo por outro, e, nesse caso, assumir 
a seguinte dupla despesa: pagar os proventos do servidor aposentado e, ao mesmo tempo, os 
vencimentos do servidor que o substituirá. Ressalte-se que nesta conta ainda se devem incluir 
as despesas com a formação do novo servidor.  

Comentando sobre o abono de permanência, Fábio Zambitte Ibrahim afi rma que:

(...) é interessante para o Poder Público, pois fi xa um servidor trabalhando e 
ainda adia o pagamento de um benefício, e bom para o servidor, que poderá 
receber uma remuneração superior.

(...) Também é benefício importante para a manutenção do adequado funcio-
namento da máquina administrativa, adiando a saída de pessoas especializadas 
em seus segmentos de atividades.3  

Deixando de lado as razões metajurídicas que infl uenciaram a criação do abono, passemos a 
cuidar do tratamento normativo que lhe foi dispensado com o advento da EC n. 41/03.

a transformação da isenção de contribuição previdenciária no abono 
de permanência

O abono de permanência veio substituir a isenção de contribuição previdenciária prevista no 
§ 1° do art. 3° e no § 5° do art. 8° da EC n. 20/98. 

Conforme adverte Wladimir Novaes Martinez4, há imprecisão técnica do legislador reformador, 
que trocou a expressão imunidade por isenção.

De fato, o abono veio substituir o benefício da imunidade, ao invés da isenção, porquanto é 
consabido que a dispensa do pagamento de um tributo (contribuição previdenciária) feito em 
sede constitucional constitui-se em imunidade, ao modo de outras imunidades previstas no in-
ciso VI do art. 150 da Constituição da República.

Seja como for, na dicção do art. 16 da Lei n. 10.887/04, que regulamenta a aplicação da 
EC n. 41/03, os servidores que antes gozavam da isenção da contribuição previdenciária 

3 IBRAHIM; TAVARES; VIERA, 2005, p. 51. 
4 Obra citada, p. 123.
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passaram, a partir de 20/05/04, a recolher referida contribuição, fazendo jus, a partir daí, 
ao abono de permanência. 

Com a instituição do abono de permanência, o servidor continua a contribuir para o regime 
próprio de previdência ao qual esteja vinculado, fi cando por conta do Tesouro do ente público 
o encargo de pagar-lhe o abono no mesmo valor da contribuição. 

Isto se fez necessário para se adequar às regras do atual regime previdenciário dos servidores 
públicos, estabelecidas pela EC n. 41/03, especialmente no que tange às regras de cálculo dos 
proventos de aposentadoria.

De acordo com o § 3° do art. 40 da CR/88 e o art. 1° da Lei n. 10.887/04, os proventos de apo-
sentadoria serão calculados pela média aritmética das maiores remunerações utilizadas como 
base para as contribuições do servidor ao regime previdenciário a que esteja fi liado. 

Logo, sem o aporte de contribuições, fatalmente os proventos dos servidores seriam reduzidos 
— especialmente daqueles que compõem o universo de servidores que ingressaram em cargo efe-
tivo após a EC n. 41/03. Por isso, justifi ca-se a instituição do abono permanência, que evitará ao 
servidor, ao longo de seu tempo de serviço, ter suspenso, durante determinado período, o reco-
lhimento das contribuições das quais depende o bom resultado do cálculo de seus proventos.

Previsões legais para o pagamento do abono permanência

a) a previsão do § 19 do art. 40 da Constituição da república

Diz o § 19 do art. 40 da CR/88, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 41/03: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é as-
segurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio fi nanceiro e atu-
arial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigên-
cias para aposentadoria voluntária estabelecida no § 1°, III, a, e que opte por 
permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente 
ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para 
aposentadoria compulsória contidas no § 1°, II. 

Esta hipótese aplica-se ao servidor que, após a EC n. 41/03, complete todos os requisitos para 
aposentar-se com proventos integrais (§ 1°, III, a, do art. 40 da CR/88) e, mesmo assim, opte 
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por permanecer em atividade, fazendo jus a um abono de permanência equivalente ao valor de 
sua contribuição previdenciária. 

Nesse caso, o servidor, para aposentar-se pelas regras do § 1°, III, a, do art. 40 da CR/88, deverá 
atender às seguintes exigências:

a) ter cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício de serviço público;

b) estar há cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;

c) ter sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco 
anos de idade e trinta de contribuição, se mulher.

Conforme observado por Fábio Zambitte Ibrahim: 

O abono é aqui, exclusivamente devido ao servidor com direito à aposentadoria 
por tempo de contribuição, sendo que aquele que atingir somente os requisitos 
à aposentadoria por idade não terá direito ao abono, salvo se também preen-
cher os requisitos à aposentação por tempo de contribuição.5

Como se vê, está descartado da aquisição do abono o requerimento de aposentadoria por idade.  

b) a previsão do § 2° do art. 5° da eC n. 41/03

Esta hipótese — primeira regra de transição da EC n. 41/03 — aplica-se ao servidor que ingres-
sou em cargo efetivo até 16/02/98, data de publicação da EC n. 20. 

Assim, se referido servidor implementou os requisitos para aposentar-se previstos no caput do 
art. 2° da EC n. 41/03, fará jus ao abono permanência se permanecer na ativa.

Nesse caso, o servidor, para aposentar-se pelas regras do caput do art. 2° da EC n. 41/03, de-
verá atender as seguintes exigências:

a) estar investido em cargo público efetivo antes de 16/12/98;

b) ter cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

c) estar há cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;

d) ter trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos, se mulher;

e) cumprir um pedágio de 20% incidente sobre a diferença entre o tempo de contribuição refe-
rido na alínea anterior e o efetivo tempo de contribuição atingido em 15/12/98.

Para facilitar a compreensão, imaginemos a seguinte situação hipotética, na qual o servidor, in-

5 Obra citada, p. 51. 
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vestido em cargo efetivo antes de 16/12/98, possuindo 54 anos de idade, requeira a aposenta-
doria, depois de contar, em 16/12/98, 34 anos de contribuição, em cargo que vinha exercendo 
há mais de cinco anos.

Como visto, será necessário, para sua aposentadoria, que ainda cumpra o pedágio de 20% que recai 
sobre a diferença entre 35 anos de contribuição e o tempo de contribuição atingido em 16/12/98.

Somente depois de implementadas todas essas condições, se permanecer na ativa, terá direito 
a perceber mensalmente do Tesouro o abono permanência no valor equivalente ao da contri-
buição previdenciária. 

Com efeito, o percebimento do abono permanência pelas regras do § 5° do art. 2° da EC 
n. 41/03 somente ocorrerá a partir de 01/01/04, data a partir da qual o abono passou 
a viger, ainda que as condições para aposentadoria tiverem se implementado em data 
anterior. 

Isto é apenas corolário da regra de hermenêutica segundo a qual as leis, salvo expressa previ-
são, não se aplicam retroativamente, ainda que seja para conceder um direito.

c) a previsão do § 1° do art. 3° da eC n. 41/03

Esta hipótese contempla aqueles servidores que tenham cumprido os requisitos para aposentar-
se voluntariamente antes da EC n. 41/03, nas regras do texto original da CR/88 ou do texto 
emendado pela EC n. 20/98. São os servidores amparados pela garantia do direito adquirido. 

Dispõe o texto que:

Art. 3° É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos ser-
vidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de 
publicação desta emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção 
desses benefícios, com base na legislação então vigente.

§ 1° O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade 
tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte 
com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos 
de contribuição, se homem, fará jus a um abono permanência equivalente ao 
valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para apo-
sentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1°, II, da Constituição Federal.   

Como se vê, são duas as exigências previstas: além de completar as condições para aposentar-
se até 31/12/03, data de publicação da EC n. 41/03, pelas regras do texto original da CR/88 ou 
do texto emendado pela EC n. 20/98, o texto exige ainda que o servidor perfaça trinta anos de 
contribuição, se homem, ou 25 anos de contribuição, se mulher, para fazer jus ao percebimento 
do abono permanência. 
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Nesta hipótese está contemplada a possibilidade de o servidor adquirir o abono de permanência 
em decorrência de ter obtido direito adquirido à aposentadoria voluntária proporcional, por ida-
de, nos termos do art. 40, § 1°, III, b, da Constituição da República, ou seja, ao atingir 65 anos 
de idade, se homem, ou sessenta anos de idade, se mulher. De toda forma, será imprescindível 
para fruição do abono — ainda que alcançado o limite de idade acima apontado — que o servidor 
complete trinta anos de contribuição, se homem, ou 25 anos de contribuição, se mulher.

De acordo com Fábio Zambitte Ibrahim, a previsão para tempo de contribuição mínimo é evitar 
que servidores com escasso tempo de contribuição, mas com direito adquirido ao benefício, 
venha a usufruir do abono, em detrimento do sistema.6   

Pelas mesmas razões aduzidas em relação à hipótese anterior, na presente situação, o abono de 
permanência também será devido somente a partir de 01/01/04.

Data inicial para concessão do abono permanência

Tem sido corrente nos órgãos administrativos dos poderes de todas as esferas de governo efetu-
ar o pagamento do abono permanência a partir da data de seu requerimento, desconsiderando 
a data em que o servidor implementou as condições para aposentar-se.

Confi rmando a assertiva acima, vale dizer, v.g, que, no âmbito da União, o Ministério da Previ-
dência Social baixou a Portaria n. 402, de 10 de dezembro de 2008, que disciplina os regimes 
próprios de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo da União, 
Estados e Municípios. De acordo com o art. 12 do anexo dessa portaria, o pagamento do abono 
permanência será devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício 
mediante opção expressa pela permanência em atividade.

Como se vê, a portaria prevê opção expressa, que, na leitura feita pelos órgãos adminis-
trativos, signifi ca dizer que o abono será pago a partir do requerimento escrito formulado 
pelo servidor interessado.

No mesmo sentido, o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão 
(SEPLAG) editou a Resolução n. 60, de 08 de junho de 2004, cujo § 2° do art. 2° prevê que, de-
pois de concedido, o abono será pago somente a partir do mês de protocolo de requerimento. 

Todavia, não concordamos com a orientação adotada pelas unidades administrativas, que, na 
forma preconizada pela SEPLAG, paga o abono somente a partir do mês de protocolo de reque-
rimento. Entendemos que essa interpretação lesa o direito do servidor, que, nesse caso, fi cará, 
por meses ou anos, descoberto do pagamento do abono permanência.

Como se passa a demonstrar, depreende-se, a partir de leitura do Texto Constitucional, que, por 

6 Obra citada, p. 69.
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uma série de razões, o servidor público titular de cargo efetivo possui o direito público subje-
tivo de perceber o abono de permanência, desde o momento em que preencheu os requisitos 
legais para aposentar-se voluntariamente de acordo com as regras do § 19 do art. 40 da CR/88 
ou do § 5° do art. 2° e § 1° do art. 3° da EC n. 41/03, consoante visto acima.

Nesse sentido, é certo que a Constituição da República não exige nenhum outro requisito formal 
para a concessão do abono, a não ser que o servidor permaneça em atividade após a implemen-
tação das condições para a aposentadoria. 

A Constituição não diz, ao contrário do que muitos pensam, que o pagamento do abono de per-
manência está condicionado a requerimento escrito formulado pelo servidor à administração. 
Deveras, a Constituição, para fi ns de concessão do abono de permanência, admite a opção 
tácita do servidor, a qual se consuma quando ele simplesmente permanece em atividade sem 
requerer sua aposentadoria. 

Logo, não cabe aos órgãos administrativos exigirem do servidor o que não é previsto na Constitui-
ção: a opção expressa de manter-se em atividade para fi ns de recebimento do referido abono.

Por conta disso, sob pena de violação ao Texto Constitucional, não se pode limitar o pagamento 
do abono de permanência à data do requerimento expresso do servidor, já que a CR/88 não faz 
essa exigência. 

Para que isso não prevaleça, deve-se interpretar, em conformidade com a Constituição, que 
a fi nalidade de se exigir do servidor a realização de requerimento é apenas provocar o órgão 
competente da administração a ter ciência do interesse do servidor de permanecer em ativi-
dade após adquirir condições de aposentar-se. Obtida essa ciência, deve-se providenciar o pa-
gamento do abono, com efeitos retroativos à data em que o servidor já dispunha de condições 
de se aposentar.

A respeito desta questão não é diverso o entendimento de Bruno Sá Freire Martins para quem se 

(...) o texto constitucional em momento algum fala em opção expressa por per-
manecer em atividade (...) a interpretação que mais se adequa ao ordenamen-
to pátrio é aquela segundo a qual o direito ao abono se incorpora ao patrimô-
nio do servidor quando este alcança os requisitos para se aposentar e continua 
trabalhando, optando por permanecer em atividade de forma tácita.7

abono permanência e desconto de imposto sobre a renda

Como já anunciado, o abono permanência constitui-se em parcela de natureza indenizatória 
que se agrega ao vencimento ou subsídio do servidor público. 

7 MARTINS, 2006, p. 128.
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Por essa razão, a despeito de signifi car um plus na remuneração do servidor, o abono não pode 
estar sujeito ao desconto do imposto sobre a renda, por mais que ao contrário entenda a Se-
cretaria da Receita Federal.

Com efeito, a jurisprudência, em situações desse jaez, pelas quais o não exercício de um di-
reito é compensado em dinheiro, reconhece que não é devida a incidência do imposto sobre a 
renda, justamente em razão da fi nalidade compensatória do dinheiro auferido. A esse respeito, 
o STJ fez publicar duas súmulas, nos seguintes termos:

Súmula 125. O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não 
está sujeito à incidência do imposto de renda.

Súmula 136. O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do 
serviço não está sujeito a imposto de renda. 

Assim, discordamos, neste ponto, do entendimento da Receita Federal que, em sua função de 
gerente da arrecadação do imposto sobre a renda, editou o Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 
24/2004, no qual consta que está sujeito ao imposto sobre a renda o abono de permanência.

Não se pode olvidar que o abono permanência, a par de ser um incentivo para o servidor adiar 
sua aposentadoria, tem o propósito de neutralizar a cobrança da contribuição previdenciária, 
que será desvirtuado se sofrer tributação. Foi assim que assentou a jurisprudência do STJ, em 
decisão que fez constar a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ABONO PERMANÊNCIA. CF, ART. 40, § 19. IM-
POSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. CPC, ART. 535. OFENSA NÃO CARACTERIZA-
DA. CPC, ART. 273. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ.

I — Não fi cou demonstrada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo 
Civil.

II — Não está prequestionada a matéria atinente aos requisitos para a anteci-
pação dos efeitos da tutela (CPC, art. 273), sendo inadmissível recurso especial 
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não 
foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula 211/STJ).

III — O constituinte reformador, ao instituir o chamado abono permanência 
em favor do servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria 
voluntária, em valor equivalente ao da sua contribuição previdenciária (CF, 
art. 40, § 19, acrescentado pela EC 41/2003), pretendeu, a propósito de in-
centivo ao adiamento da inatividade, anular o desconto da referida contribui-
ção. Sendo assim, admitir a tributação desse adicional pelo imposto de renda, 
representaria o desvirtuamento da norma constitucional (STJ, AgRg no Resp. 
1.021.817/MG, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 01/09/08).

Como se vê, razões de força constitucional impedem o abono de permanência de submeter-se 

a tributação.
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abono permanência e desconto de contribuição previdenciária

Por força de expressa previsão legal, o abono de permanência está excluído da base de cálculo 
da contribuição previdenciária de 11%, conforme estabelece o inciso IX do § 1° do art. 4° da 
Lei n. 10.887/04. 

Assim, a parcela paga a título de abono de permanência não sofrerá os descontos para custeio 
do regime próprio de previdência a que esteja vinculado o servidor. É uma isenção que a lei 
concedeu, coerente com o escopo constitucional de fazer do abono um mecanismo de neutra-
lização do desconto da contribuição previdenciária.

Se a parcela do abono de permanência não compõe a base de cálculo para desconto da con-
tribuição previdenciária, também fi ca, em função disso, excluída do cálculo que destina à 
percepção dos proventos e aposentadoria. Esta é a prescrição dada ao inciso XI do art. 1° da 
Lei n. 9.717/98, com a redação prevista pela Lei n. 10.887/04.

abono permanência e teto remuneratório

Vale registrar ainda que há precedentes normativos os quais, para efeitos de regulamentação 

da aplicação do inciso XI do art. 37 da CR/88, excluíram o abono de permanência da incidência 

do teto remuneratório constitucional.

Neste particular, foi o que decidiu o Conselho Nacional de Justiça, em suas Resoluções n. 13 e 

14, ambas de 21 de março de 2006, que dispõem, respectivamente, sobre a aplicação do teto 

remuneratório para os membros da magistratura e servidores do Poder Judiciário, excluindo da 

incidência do teto remuneratório o abono permanência; a primeira em seu art. 8° e a segunda 

em seu art. 4°.

Da mesma forma, o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Resolução n. 09, de 

05 de junho de 2006, em relação a seus membros, não decotou do teto remuneratório o valor 

referente ao abono permanência. 

Referidas resoluções, acertadamente, perceberam a natureza indenizatória e, em tributo ao pro-

pósito constitucional de efetivamente conceder um prêmio ao servidor que adia sua aposentado-

ria, decidiram por deixar o abono incólume a abatimentos para efeitos de teto remuneratório. 

Conclusão

Pelo exposto, podemos tirar as seguintes conclusões, de real interesse para os servidores titu-
lares de cargo público efetivo:
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— são três as hipóteses legais que lhes asseguram o direito ao percebimento do abono perma-
nência: o § 19 do art. 40 da CR/88, o § 5° do art. 2° e o § 1° do art. 3° da EC n. 41/03;

— é direito do servidor perceber o abono permanência desde o momento em que implementou 
as condições para aposentar-se, por uma das hipóteses acima referidas, ainda que o requeri-
mento para pagamento seja feito em data posterior;

— se as unidades administrativas efetuam o pagamento do abono somente a partir da data em 
que é requerido, lesam o servidor, que, nesta hipótese, tem direito a perceber o abono com 
efeitos retroativos à data em que já dispunha de condições de se aposentar; vale ressaltar que 
o pagamento do abono, em qualquer situação, não poderá retroagir além de 01/01/04, data a 
partir da qual o abono passou a vigorar;

— o abono permanência, pelo fato de possuir natureza indenizatória, não está sujeito ao im-
posto sobre a renda; 

— o abono permanência não pode compor a base de cálculo sobre a qual incidirá a contribuição 
previdenciária;

— em consequência do item anterior, fi cará excluída dos cálculos dos proventos de aposentado-
ria a parcela do abono de permanência;

— o entendimento que vem prevalecendo exclui a parcela do abono permanência da incidência 
do teto remuneratório constitucional ao qual esteja submetido o servidor.
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ConsUlta n. 778.098

relator: ConselHeIro eDUarDo Carone Costa

RELATóRIO

Cuidam os autos de consulta subscrita por Abimael Moreira Pinto, Presidente da 
Câmara Municipal de Alterosa, por meio da qual, em linhas gerais, indaga a esta 
egrégia Corte de Contas o seguinte:

1. Na hipótese de o saldo de caixa da Câmara Municipal não ser devolvido ao Exe-
cutivo no fi nal do exercício, o valor seria considerado como parte liberada dos 
repasses do exercício seguinte. Isto ocasionaria uma redução dos repasses fi nan-
ceiros no exercício seguinte. Como deverá ser calculado o valor da receita anual 
da Câmara no exercício seguinte, para efeito de aplicação do valor de gastos com 
folha de pagamento previsto no artigo 29-A, § 1°, da Constituição Federal?

Cômputo do saldo de caixa do legisla-
tivo para aferição do limite de gastos 
com pessoal e repetição de convite 
em virtude de apresentação de única 
proposta válida

ementa: Consulta — Câmara municipal — I. saldo de caixa não devolvido 
ao executivo no fi nal do exercício — Composição da receita do exercício 
seguinte — Cômputo para base de cálculo do limite de gastos com pessoal 
— II. licitação na modalidade convite — mais de três convidados — menos 
de três propostas válidas — repetição do certame é a regra — súmula 248 
do tCU — Comprovação das excepcionalidades do § 7° do art. 22 da lei 
n. 8.666/1993 — Desnecessidade de repetição do certame.

(...) se proceder o administrador, ao licitar por convite, com todas as cautelas aqui reco-
mendadas, e ainda assim um número inferior a três licitantes comparecer apresentando 
proposta válida, será possível contratar com um desses ofertantes, se devidamente justi-
fi cada e comprovada nos autos a confi guração de uma das excepcionalidades previstas no 
art. 22, § 7°, do Estatuto Nacional de Licitações e Contratos.
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2. A Lei de Licitações determina que, no processo licitatório na modalidade 
carta-convite, seja necessário convidar no mínimo três empresas. Por exem-
plo, em determinado convite, a administração convida quatro, cinco ou até 
seis empresas (mais que o mínimo exigido), mas somente duas apresentam as 
propostas. Na fase de habilitação, uma empresa é desclassifi cada. Qual seria o 
procedimento a adotar: repetir o processo licitatório ou continuar com apenas 
uma empresa habilitada?

Diante dos apontamentos trazidos à apreciação deste Tribunal, considerei que me-
reciam ser enfatizadas as repercussões de cunho orçamentário e fi nanceiro presen-
tes na primeira indagação formulada pelo interessado, razão pela qual determinei 
o envio dos autos à DAC para que se manifestasse acerca da matéria, em face da 
pertinência temática da questão com as atribuições do referido Órgão Técnico.

Ato contínuo, a Diretoria competente pronunciou-se, a fl s. 08 a 10, no sentido de 
que esta Corte já respondeu matéria similar àquela consignada no primeiro quesi-
to nas Consultas de n. 618.952 e 684.661, nas Sessões Plenárias de 09/05/2001 e 
01/06/2005, respectivamente.

Em seguida, os autos foram encaminhados à Auditoria para que fosse emitido o pa-
recer correspondente abordando os aspectos pertinentes aos dois questionamentos 
subscritos pelo consulente, o qual foi juntado a fl s. 13 a 24 do processo.

PRELIMINAR

Do exame dos pressupostos de conhecimento da presente consulta, ressai que a au-
toridade consulente tem legitimidade para apresentá-la, consoante as disposições 
do artigo 210, inciso I, da Resolução TC n. 12/2008, de 19/12/2008 (RITCEMG).

Por sua vez, no tocante ao seu objeto, embora numa análise preliminar possa ser extra-
ído que se trata de caso concreto, consubstanciado em pedido de consultoria jurídica, a 
meu sentir, a elucidação dos questionamentos formulados pelo consulente é de relevan-
te importância para o cotidiano de diversos Municípios mineiros, além de adequar-se 
ao disposto no artigo 76, inciso IX, da Constituição do Estado de Minas Gerais, segundo 
o qual compete à Corte de Contas emitir parecer em consulta sobre matéria que tenha 
repercussão fi nanceira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial.

Destarte, considero que, em tese, é de todo pertinente que esta egrégia Corte 
esclareça as dúvidas elaboradas pelos jurisdicionados e estabeleça as diretrizes 
que poderão auxiliá-los na condução das medidas e ações oriundas da gestão 
administrativa, viabilizando o cumprimento da missão pedagógica afeta aos tri-
bunais de contas.
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Desse modo, presentes os requisitos de admissibilidade estipulados nas disposições 
regimentais em vigor, recebo a presente consulta e o faço estribado na dicção do 
artigo 211 do RITCEMG.

MéRITO

No mérito, adoto o bem lançado parecer emitido a fl s. 13 a 24 dos autos pela douta 
Auditoria, por meio do Dr. Hamilton Coelho, o qual elucidou, com a profi ciência de 
sempre, os dois questionamentos formulados.

Nesse diapasão, o entendimento consubstanciado no aludido parecer é o seguinte:

Na primeira questão, o consulente indaga se a sobra de caixa da Câmara Munici-
pal, não devolvida à Prefeitura, ao fi nal do exercício, deve integrar a receita do 
Legislativo no exercício seguinte, para fi ns de observância do limite de gastos com 
folha de pagamento, fi xado pelo artigo 29-A, § 1°, da Constituição da República.

O sobredito dispositivo constitucional determina que “a Câmara Municipal não 
gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, 
incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores.” (destaquei)

Observo, de pronto, que o próprio consulente menciona, em sua pergunta, a 
solução de sua dúvida, ao registrar que o valor remanescente em caixa do Le-
gislativo municipal, não devolvido ao Executivo, no fi nal do exercício, “seria 
considerado como parte liberada dos repasses do exercício seguinte”, e que “isto 
ocasionaria uma redução dos repasses fi nanceiros no exercício seguinte.”

De fato, como bem asseverado pelo Órgão Técnico, é esse o entendimento ex-
ternado na resposta à Consulta n. 684.661, cujo excerto transcrevo:

“(...) havendo saldo positivo não devolvido pela Câmara no fi nal do exercício, 
este deve ser tratado como parte liberada dos recursos fi nanceiros para 
execução de programas de trabalho da Câmara durante o exercício seguin-
te, ou seja, o saldo retido deverá ser deduzido dos repasses duodecimais 
do Executivo ao Legislativo no exercício seguinte.” (destaquei) (Consulta n. 
684.661, Relator Conselheiro Wanderley Ávila, Sessão de 01/06/05)

Cito ainda o art. 3°, § 3°, da INTC n. 08/03, igualmente destacado pela DAC, 
segundo o qual:

“As câmaras municipais poderão devolver à tesouraria das prefeituras o saldo 
de caixa existente em 31 de dezembro. O saldo de caixa que permanecer em 
poder das câmaras municipais, em 31 de dezembro, deverá ser deduzido do 
repasse fi nanceiro do exercício imediatamente seguinte.” (destaquei)

Ora, os trechos citados não deixam dúvidas de que o saldo que permanecer em 
posse do Legislativo municipal, ao fi nal do exercício, será considerado como 
parte da receita destinada àquele poder, no exercício seguinte.
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Uma vez reconhecido como receita, este saldo remanescente integrará, por-
tanto, a base de cálculo do limite de gastos com folha de pagamento da Câma-
ra, no exercício subsequente. 

Ressalto, pela pertinência, a observação do Órgão Técnico, no sentido de que 
o mencionado saldo em caixa corresponde às disponibilidades fi nanceiras exis-
tentes em caixa e bancos, após a dedução dos valores comprometidos até 31 
de dezembro.

Por sua vez, a matéria aventada no segundo questionamento encontra discipli-
na nos §§ 3° e 7° do artigo 22 da Lei de Licitações e Contratos.

Esta Corte já se pronunciou sobre o tema, nas Consultas de n. 448.548 e 
439.791, no sentido de que:

“(...) o fato do não comparecimento de no mínimo três interessados não en-
sejará necessariamente repetição do convite. Para tanto, deverá a Adminis-
tração anexar ao processo comprovante de entrega dos convites ou apresen-
tar as justifi cativas pertinentes ao caso, de conformidade com o disposto no 
art. 22, § 7°, da Lei n. 8.666/93.” (Consulta n. 439.791, Relator Conselheiro 
José Ferraz, Sessão de 29/03/00)

No entanto, a dúvida do consulente não se refere apenas à situação de ausência 
do número mínimo de licitantes interessados, mas, também, de habilitados.

Assim, a indagação descreve a circunstância em que a Administração convida 
mais de três empresas para participar do certame, mas apenas duas apresen-
tam propostas e, na fase de habilitação, uma delas é desclassifi cada.

Nesse caso, segundo o administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, seria 
válido posicionamento simétrico ao esposado na consulta supracitada:

“Se à licitação comparecer apenas um interessado, deve-se apurar sua habi-
litação normalmente. Se habilitado, sua proposta será examinada tal como 
ocorreria se outros disputantes houvesse. Não há óbice algum a que lhe seja 
adjudicado o objeto da licitação, em sendo regular sua proposta, pelo fato de 
inexistirem outros interessados. O mesmo ocorrerá se vários comparecerem 
mas apenas um for habilitado.” (destaquei) (In Curso de Direito Administra-
tivo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 587)

Todavia, o dissenso doutrinário e o entendimento sumulado do Tribunal de 
Contas da União indicam que a solução da hipótese não se afi gura tão simples, 
demandando análise mais aprofundada, concessa venia.

Diz a Súmula n. 248 do TCU:

“Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na 
licitação sob a modalidade convite, impõe-se a repetição do ato com a convo-
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cação de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no 
§ 7° do art. 22 da Lei n. 8.666/1993.”

Desta feita, segundo a Corte federal de controle, a regra geral é a repetição do 
convite, caso não obtido o mínimo de três propostas válidas.

Na lição do eminente jurista Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, proposta válida é 
“aquela que efetivamente concorre com as demais, atendendo o seu formulan-
te às condições de habilitação e ofertando, nos termos requeridos no convite, o 
produto pretendido em preço razoável.” (In Contratação direta sem licitação. 
7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 90)

Em outras palavras, uma proposta válida pressupõe a concorrência de três re-
quisitos:

a) habilitação do proponente (art. 27 e seguintes da Lei n. 8.666/93);

b) a proposta deve atender às exigências do ato convocatório (art. 48, I);

c) a proposta não pode conter valor global superior ao limite estabelecido ou 
preços manifestamente inexequíveis (art. 48, II).

Sendo assim, o termo licitantes contido no § 7° do art. 22 da Lei n. 8.666/93 
deve ser compreendido como propostas válidas, conquanto não se pode consi-
derar como licitante aquele que não satisfaz as citadas condições.

A regra geral estabelecida pela citada súmula do TCU conhece duas exceções 
que autorizam o prosseguimento do certame, mesmo com menos de três parti-
cipantes, em caso de (1) limitações do mercado ou (2) manifesto desinteresse 
dos convidados (art. 22, § 7°, da Lei n. 8.666/93).

Entende-se por limitação de mercado a inexistência do mínimo de três possí-
veis concorrentes do ramo pertinente ao objeto do contrato, na região delimi-
tada pelo administrador.

De um modo geral, nas licitações sob a modalidade convite, os administradores 
restringem o mercado à área do Município. Porém, não há óbice a que sejam 
convidadas empresas estabelecidas em outras localidades, se houver manifesta 
vantagem para a administração.

Ainda conforme o Professor Jacoby Fernandes,

“não se pode afi rmar que há limitação do mercado quando o catálogo telefô-
nico publica mais de três empresas operando no ramo de atividade; o mesmo 
ocorre se a junta comercial tem mais de três registros de pessoas jurídicas atu-
ando naquela área de consumo; não há, igualmente, limitação se o sindicato de 
atividade similar declara que há outras empresas com capacidade para atender 
a administração.” (Op. cit., p. 82-83).
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No tocante à segunda exceção, anota o Mestre Jessé Torres Pereira Junior:

“O que o texto instiga a desvendar é como se fará a comprovação do manifes-
to desinteresse dos convidados, cogitando alguns de classifi cá-lo em tácito e 
expresso. A questão, porém, não se veste dessa simplicidade porque o desinte-
resse, antes de ser manifesto, pode decorrer de:

(a) erro da administração, que terá formulado, no ato convocatório, exigências 
inatendíveis pelas empresas do ramo do objeto em licitação;

(b) insufi ciência de publicidade, mercê da qual número bastante de empresas 
do ramo não teve ciência da realização do torneio;

(c) fatores contingentes de mercado que afetaram a capacidade competitiva de 
certo número ou mesmo de todas as empresas do ramo;

(d) recusa da maioria ou de todas as empresas do ramo em participar de licita-
ções públicas, por razões de sua exclusiva conveniência.

Nas duas primeiras hipóteses, o desinteresse foi provocado pela administração. 
Corrigido o erro ou ampliada a publicidade, haverá interessados em núme-
ro sufi ciente. Logo, incumbe à Administração apurar se a falta de licitantes 
deveu-se a uma dessas causas, para saná-las. Torna-se claro que tal espécie de 
desinteresse não autoriza o prosseguimento da licitação. Ao contrário, impõe-
se à Administração repetir o convite, se convier manter os termos do ato con-
vocatório, ou empreender convite diverso, depois de emendar os defeitos que 
viciavam o anterior.

Nas duas últimas hipóteses, o desinteresse deve-se a motivos das próprias em-
presas, ainda que isolados ou passageiros. Comprovada a inapetência (falta de 
vontade ou de meios para participar) ou a incompetência (falta de qualifi cação 
para participar) das empresas do ramo, a Administração deve prosseguir no 
prélio seletivo com o número possível de licitantes, visto que o interesse do 
serviço público não poderá quedar-se inerte ou subjugado diante da inépcia ou 
do capricho das empresas.

Para que esta segunda espécie de desinteresse se torne manifesta, isto é, evi-
denciada de modo incontroverso ou acima de dúvida razoável (este o sentido 
jurídico da palavra manifesto, na acepção com que a usou a lei), é irrelevante 
classifi cá-la como tácita ou expressa. Até porque uma carta das empresas con-
vidadas declinando de participar não signifi ca que a Administração houvesse 
esgotado as potencialidades do mercado. Pode, até, haver convidado número 
inexpressivo de empresas em relação às existentes, daí o § 7° exigir a repetição 
do convite.” (In Comentários à lei de licitações e contratações da administra-
ção pública. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 270-271)

E arremata o Professor Jacoby Fernandes:
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“Cada caso concreto poderá indicar, pelas suas particularidades, que está ou 
não caracterizado o manifesto desinteresse dos convidados. Não estará, v.g., 
se o órgão limitou-se a expedir o convite para apenas três empresas; igualmen-
te, não estará se foi convidado número restrito de licitantes, em relação ao 
universo de possíveis proponentes. Também não será regular o procedimento, 
se os convidados informarem que não trabalham com o produto ou não atuam 
no ramo, vez que isso apenas caracterizará que a Administração não escolheu 
adequadamente quem convidar.

Como no convite há parcela de discricionariedade, não se pode pretender que 
seja o certame considerado regular quando menos de três licitantes se apresen-
tam. Ora, quem convida é a Administração, e esta não pode pretender valer-se 
de um convite mal formulado para validar uma escolha.

Alguns estudiosos pretendem impor uma exegese, que não encontra apoio nas 
cortes de contas, considerando regular a recusa ou o simples silêncio, abrindo 
portas a fraudes de toda ordem, pois qualquer um de nós é capaz de convidar 
três empresas, dirigindo o convite para aquele que pretende contratar, bastan-
do apenas razoável conhecimento do mercado.

(...)

Assim, num mercado de quinhentas ou cinquenta papelarias, se um órgão con-
vida cinco ou dez empresas não se pode, com segurança, afi rmar que há mani-
festo desinteresse dos convidados, como também não se pode afastar de plano 
a possibilidade de que a Administração tenha dirigido mal o convite. Por outro 
lado, certamente ocorreria a caracterização do manifesto desinteresse se o 
órgão, encaminhando o convite a número razoável de empresas, não consegue 
três propostas válidas, porque a maioria declinara, sob a alegação de difi cul-
dades de contratar com órgão público, mantendo-se outras em silêncio, sem 
responder ao convite.

Noutra hipótese, aproveitando o caso das papelarias, se a Administração es-
clarece no processo que, embora existam muitas outras, apenas aquelas cinco 
ou dez estão em dia com suas obrigações trabalhistas e tributárias, pode ser 
considerado regular o convite que abrange apenas essas e obtém menos de três 
propostas válidas. Do mesmo modo, pode registrar-se que deixou de convidar 
tais e tais porque forneceram material de má qualidade, ou estão na ‘lista 
negra’ do PROCON, etc.” (Op. cit., p. 84-85)

Dessarte, recomenda a boa prática que, nas licitações sob a modalidade convite, o 
administrador convoque número expressivo de participantes em relação ao merca-
do disponível e, além disso, publique o ato convocatório na imprensa ofi cial.

Tais procedimentos se prestam a garantir que o universo de licitantes seja con-
sideravelmente atingido, pelo menos em tese, podendo ainda sustentar even-
tual justifi cativa de prosseguimento do certame, caso sejam obtidas menos de 
três propostas válidas.
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A propósito, vale ressaltar que esta circunstância — não obtenção do número 
mínimo de licitantes — deverá obrigatoriamente ser justifi cada nos autos do 
respectivo processo licitatório, sob pena de repetição do convite, nos termos 
do § 7° do art. 22 da Lei n. 8.666/93.

“Deve o administrador demonstrar as razões de seu convencimento sobre a li-
mitação do mercado ou o desinteresse dos licitantes, de forma clara, objetiva e 
documentada, sempre que possível. A preocupação do administrador em realizar 
o interesse público deve sempre ser equivalente à de comprovar seus atos. Com 
frequência, os órgãos de controle examinam os fatos somente após o decurso 
de um razoável período de sua realização, oportunidade em que, muitas vezes, 
o agente nem mais está vinculado à administração e, ao ser citado, encontrará 
difi culdades extremas em arcar com o ônus da prova de suas alegações.

Não obrigatório, mas aconselhável, é que essa justifi cativa, por analogia com 
o disposto no art. 26, caracterize e, se possível, demonstre a limitação do 
mercado (declaração da junta comercial, do sindicato da cidade ou outro meio 
adequado e idôneo para comprovar ou servir de início de prova, sendo acei-
tável até, por exemplo, cópia da página do catálogo telefônico comercial) ou 
documento que comprove o desinteresse dos licitantes (carta abdicando de 
participar da licitação (...) ou simplesmente a juntada de cópia dos compro-
vantes de entrega dos convites); razão da escolha do fornecedor ou executante 
(sendo mais de um, deverá haver julgamento, na forma preconizada no próprio 
convite) e, principalmente, a justifi cativa do preço (...)”. (FERNANDES, Jorge 
Ulisses Jacoby. Op. cit., p. 87)

Em suma: se proceder o administrador, ao licitar por convite, com todas as 
cautelas aqui recomendadas, e ainda assim um número inferior a três licitan-
tes comparecer apresentando proposta válida, será possível contratar com um 
desses ofertantes, se devidamente justifi cada e comprovada nos autos a confi -
guração de uma das excepcionalidades previstas no art. 22, § 7°, do Estatuto 
Nacional de Licitações e Contratos.

A par disto, convém anotar que, se, à mesma licitação, não acudirem interes-
sados (nenhum licitante com proposta válida), estar-se-á diante da hipótese 
de dispensa prevista no art. 24, V, da Lei n. 8.666/93, uma vez comprovados 
outros requisitos, a saber:

a) risco de prejuízo determinado ou agravado pela demora inerente à repeti-
ção do certame;

b) afastamento desta possibilidade de prejuízo pela contratação direta;

c) manutenção das condições anteriormente estabelecidas no edital.

Em síntese, acrescento que, quanto à segunda indagação, oportuna se apresenta a 
transcrição da doutrina de Marçal Justen Filho sobre o problema do número míni-
mo, in verbis:



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
julho | agosto | setembro 2009 | v. 72 — n. 3 — ano XXVII

101Pareceres e decisões

(...)

Não é compatível com a lei o entendimento de que o número mínimo de três 
deverá ser apurado em relação às propostas válidas. Alguns têm afi rmado que, 
inexistindo número igual ou superior a três propostas válidas, a licitação de-
verá ser repetida. Ou seja, o problema não seria de dirigir o convite para três 
licitantes, mas de ser por eles atendido. 

Em primeiro lugar, não é possível subordinar a validade da licitação à esco-
lha, totalmente subjetiva e arbitrária, dos particulares a quem foi dirigido o 
convite. Se os particulares não desejarem apresentar proposta ou se o fi zerem 
em termos inadequados, não se pode atribuir a consequência da automática 
invalidação do certame.

Depois, a interpretação sistemática evidencia a improcedência do raciocínio. 
Trata-se de conjugar o art. 22, § 3°, com o art. 48, § 3°. Este último disposi-
tivo estabelece que, desclassifi cadas todas as propostas, poderá abrir-se prazo 
para os licitantes renovarem-nas, escoimando-as de seus defeitos. A aplicação 
do dispositivo põe o intérprete diante de uma situação absurda. Suponha-se que 
três propostas sejam apresentadas e, no curso do convite, uma delas seja des-
classifi cada. Aplicando-se a interpretação ora combatida para o art. 22, § 3°, o 
resultado seria a necessidade de repetir a licitação: afi nal, haveria apenas duas 
propostas válidas e consideráveis. Imagine-se, porém, que todas as três pro-
postas fossem inválidas. Por força do art. 48, § 3°, bastaria reabrir prazo para 
renovação das propostas. Ou seja, a lei teria tratado mais benefi camente a exis-
tência de três propostas defeituosas. Seria mais efi ciente que todas as propostas 
fossem defi cientes do que existirem duas propostas válidas. Em suma, a expressa 
referência à fi gura do convite, contida no art. 48, § 3°, impõe o raciocínio de 
que a licitação deverá continuar normalmente quando existir pelo menos uma 
proposta válida e formalmente aceitável. (In Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 11. ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 200)

Nesses termos, entendo respondida a presente consulta.

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 10/06/09 pre-
sidida pelo Conselheiro Wanderley Ávila; presentes o Conselheiro Elmo Braz, Conselheiro 
em exercício Gilberto Diniz, Conselheiro em exercício Licurgo Mourão, que aprovaram, por 
unanimidade, o parecer exarado pelo Relator Conselheiro Eduardo Carone Costa. Impedido 
o Conselheiro substituto Hamilton Coelho.
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RELATóRIO

Cuidam os autos de consulta subscrita pelo Prefeito Municipal de Carlos Chagas, Mil-
ton José Tavares de Quadros, consubstanciada nos termos a seguir reproduzidos:

O artigo 62 da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, reza que “o pagamento da 
despesa só será efetuado quando após sua regular liquidação”.

O artigo 63, da mencionada lei, aduz in verbis: 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verifi cação do direito adquirido 
pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respec-
tivo crédito.

§ 1° Essa verifi cação tem por fi m apurar:

I — a origem e o objeto do que se deve pagar;

II — a importância exata a pagar;

III — a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

Despesa Pública:
antecipação parcial de pagamento

ConsUlta n. 788.114

ementa: Consulta — município — Despesa 
pública — antecipação parcial de pagamen-
to — Possibilidade — necessidade de com-
provação de economia para o erário — In-
dispensável previsão no ato convocatório e 
no instrumento contratual — Prestação de 
garantias efetivas e idôneas — Inteligência 
do art. 40, XIV, d, da lei n. 8.666/93 — am-
pliação da competitividade do certame — 
aplicação de multa por descumprimento do 
avençado. 

(...) não há impedimento legal 
a vedar a realização de despesa 
com o adiantamento pretendi-
do, devendo a municipalidade, 
porém, por medida de cautela, 
estabelecer no instrumento 
contratual cláusula que asse-
gure a prestação efetiva do 
serviço mediante, também, a 
fi xação de multa pelo descum-
primento correlato.

relator: ConselHeIro
EDUARDO CARONE COSTA
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§ 2° A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados 
terá por base:

I — o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II — a nota de empenho;

III — os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Este Município tem uma dúvida no que tange à forma de pagamento de shows 
artísticos locais, regionais, nacionais e estruturas como palco, sonorização e 
iluminação, etc.

Ao realizarmos eventos culturais, especifi camente as festividades tradicionais 
realizadas nos meses de julho e dezembro, contratamos uma produtora de 
eventos culturais para execução dos mesmos.

Porém a referida produtora nos exige uma primeira parcela antecipada à re-
alização do evento devido às exigências das bandas, uma segunda parcela no 
primeiro dia do evento e última parcela no fi nal do mesmo.

Conforme caput do artigo elencado somente ocorre a liquidação quando da 
execução das atividades contratadas.

Diante do exposto e das difi culdades que este Município encontra para esse 
tipo de contratação, solicitamos desse egrégio Tribunal uma posição se há algu-
ma legalidade de que, na confecção de contrato com produtora artística, esta 
municipalidade possa estar efetuando estes tipos de pagamento antecipados, 
devido às exigências das bandas musicais.

A presente consulta foi instruída com o parecer da lavra do douto Auditor Hamilton 
Coelho, anexado a fl s. 07 a 12, o qual consigna conclusão preliminar pelo seu co-
nhecimento.

PRELIMINAR

Em sede de preliminar, voto pelo conhecimento da presente consulta, por ser legítima 
a parte e afeta à competência do Tribunal a matéria nela abordada, de acordo com os 
artigos 210, inciso I, 211 e 212 da Resolução TC 12/2008 (Regimento Interno).

MéRITO

No mérito, respondo, em tese, à dúvida suscitada, recorrendo, inicialmente, à dou-
trina de José Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis, que, ao comentarem 
o caput do art. 63 da Lei n. 4.320/64, prelecionam, in verbis:
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Como é fartamente sabido e já o dissemos, a despesa passa, entre outras, pelas 
seguintes fases: o empenho, já analisado; a liquidação, defi nida no caput do 
artigo acima transcrito; e o pagamento, que veremos adiante.

A liquidação é, pois, a verifi cação do implemento de condição. Quando o 
órgão de pessoal prepara a folha de pagamento do mês, deduzindo faltas e 
impontualidades, está na verdade liquidando a despesa de pessoal do mês, 
embora na prática não se costume utilizar tal expressão em relação a esse 
tipo de despesa.

Trata-se de verifi car o direito do credor ao pagamento, isto é, verifi car se o 
implemento de condição foi cumprido. Isto se faz com base em títulos e do-
cumentos. Muito bem, mas há um ponto central a considerar: é a verifi cação 
objetiva do cumprimento contratual. O documento é apenas o aspecto formal 
da processualística. A fase de liquidação deve comportar a verifi cação in loco 
do cumprimento da obrigação por parte do contratante. Foi a obra, por exem-
plo, construída dentro das especifi cações contratadas? Foi o material entregue 
dentro das especifi cações estabelecidas no edital de concorrência ou de outra 
forma de licitação? Foi o serviço executado dentro das especifi cações? O móvel 
entregue corresponde ao pedido? E assim por diante. Trata-se de uma espécie 
de auditoria de obras e serviços, a fi m de evitar obras e serviços fantasmas. 
Este aspecto da liquidação é da mais transiente importância no caso das sub-
venções, exatamente, para evitar o pagamento de subvenções e auxílios a en-
tidades inexistentes. O documento de liquidação, portanto, deve refl etir uma 
realidade objetiva.

Muito cuidado deve ser tomado nos casos de contrato de obras e pres-
tação de serviços em que há estipulação de adiantamentos. Nada na Lei 
n. 4.320/64 impede o pagamento de uma parcela por antecipação, mas 
a Administração deve precatar-se com cláusula contratual que garanta a 
realização da obra ou serviço; ou, em caso contrário, multa por inadimple-
mento contratual. (grifos meus)

Lembre-se de que há despesas ou obrigações que devem ser cumpridas, inde-
pendentemente de verifi cação do implemento de condição, tais como as que 
se originam de mandamentos constitucionais ou de leis ordinárias de qualquer 
esfera governamental. (In A Lei 4.320 comentada, 27. ed. Rio de Janeiro: IBAM, 
1996, p. 123-124)

Desta feita, não há impedimento legal a vedar a realização de despesa com o adian-
tamento pretendido, devendo a municipalidade, porém, por medida de cautela, 
estabelecer no instrumento contratual cláusula que assegure a prestação efetiva do 
serviço mediante, também, a fi xação de multa pelo descumprimento correlato.

No mais, considerando a abordagem de outros aspectos pertinentes ao objeto da 
consulta, ratifi co o parecer elucidativo emitido pela douta Auditoria, por meio do 
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Dr. Hamilton Coelho, a saber:

No mérito, tenho que a antecipação de parcela do pagamento é possível, desde 
que redunde em desconto no valor a ser despendido pela administração, esteja 
prevista no instrumento convocatório e no termo de contrato e seja acompa-
nhada de prestação de garantia pelo contratado.

O art. 40 da Lei Nacional de Licitações e Contratos fi xa que:

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, 
o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 
execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta lei, o lo-
cal, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para 
início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XIV — condições de pagamento, prevendo:

(...)

d) compensações fi nanceiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descon-
tos, por eventuais antecipações de pagamentos”. (destaquei)

Do trecho destacado infere-se que o pagamento antecipado é possível, não para 
contemplar exigências de prestadores ou fornecedores, mas somente quando 
implique economia para o erário.

Marçal Justen Filho, autorizado doutrinador, vale-se da jurisprudência do TCU 
para somar à vantagem econômica, exigida na lei, mais dois requisitos:

“Primeiramente, só poderá ocorrer quando previsto no ato convocatório. 
Desse modo, amplia-se o universo de competidores, especialmente aqueles que 
não disporiam de recursos para custear a prestação. Todos competidores terão 
reduzidos seus custos e, desse modo, a Administração será benefi ciada. 

Porém, a Administração não poderá sofrer qualquer risco de prejuízo. Por isso, o 
pagamento antecipado deverá ser condicionado à prestação de garantias efeti-
vas e idôneas destinadas a evitar prejuízos à Administração.”1 (destaquei)

Sustentando que se trata de exceção à regra geral de efetuar o pagamento 
após a respectiva liquidação, inscrita no art. 62 da Lei n. 4.320/64, o citado 
professor explica que o fundamento de tais normas é a aferição objetiva e 
precisa do montante a ser despendido:

“No Brasil, quando se impugnam os pagamentos antecipados, usualmente se 
invocam os arts. 62 e 63 da Lei n. 4.320/64. Tais dispositivos não disciplinam, 

1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13. ed., São Paulo: Dialética, p. 689.
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no entanto, o tema específi co, eis que sua fi nalidade reside em submeter o 
pagamento a um controle documental adequado. É verdade que o art. 63, 
§ 2°, inc. III, da Lei n. 4.320/64 determina que a liquidação da despesa “por 
fornecimentos feitos ou serviços prestados” deverá ter por base a comprovação 
da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço. Mas a exigência 
refere-se, obviamente, aos pagamentos devidos em virtude da execução da 
prestação. O dispositivo não dispõe sobre a situação em que o pagamento 
seja devido em decorrência de previsão contratual autorizadora de paga-
mento antecipado. Em última análise, os referidos arts. 62 e 63 visam a exigir 
que o fundamento normativo e contratual para a realização de pagamento seja 
apurado objetivamente”.2 (destaquei)

Além de autorizada na lei de regência, a antecipação parcial do pagamento é, 
muitas vezes, fundamental para garantir a ampla participação e a competiti-
vidade do certame. Em contratos de grande vulto, por exemplo, a previsão de 
pagamento diferido excluiria da competição potenciais fornecedores despro-
vidos do sufi ciente capital de giro. Tal efeito vai de encontro à política de fo-
mento aos pequenos e médios empreendedores, consubstanciada, entre outros 
instrumentos, na redação do art. 33, III, da Lei n. 8.666/93, e, em última ins-
tância, permite às grandes corporações impor políticas de preço desfavoráveis 
à administração. Nesse sentido leciona Marçal Justen Filho:

“Muitas vezes, a conveniência da antecipação é evidente. Os recursos estão 
disponíveis e, destinando-se a certo encargo, não podem ter outra aplicação. 
Se a Administração não puder efetivar pagamento antecipado, os recursos per-
manecerão sem utilização durante longo período. Nesse ínterim, haverá des-
valorização da moeda. A Administração ainda se sujeitará ao pagamento de 
reajustes contratuais ou a recomposições extraordinárias de preços.

Em outros casos, a antecipação de pagamento seria obrigatória. São os 
casos em que o pagamento antecipado seja condição de ampliação do uni-
verso de participantes, pois a execução do contrato exige investimentos 
de grande porte. O pagamento a posteriori representaria uma forma de 
restrição indireta. Funcionaria como uma pré-qualifi cação. Somente em-
presas que detivessem capital de giro compatível com as necessárias inversões 
teriam condições práticas de participar da licitação. A Constituição veda dis-
posições que possam restringir o ingresso e a participação dos interessados que 
se encontrem capacitados a produzir os bens e serviços objeto da licitação. 
Quando se proíbe o pagamento antecipado e se institui a prévia execução 
do serviço ou entrega do bem, impõe-se restrição à participação no proces-
so licitatório. Essa restrição é ainda mais reprovável por ser indireta e oculta. 
Aparentemente, inexistiria empecilho à participação de qualquer interessado. 
Na verdade, o ato convocatório exigiria um “fi nanciamento indireto” por 
parte do interessado. Somente poderia participar quem dispusesse de recur-
sos sufi cientes para antecipar o pagamento das despesas, reavendo os valores 
após a execução da prestação”.3

2 Op. cit., p. 179-180.
3 Op. cit., p. 688-689.
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Sem deixar de advertir que

“O pagamento antecipado não pode representar benesse injustifi cada da admi-
nistração para os particulares. A defesa ao fi m buscado pelo Estado conduz a 
que, como regra, o pagamento se faça após comprovada a execução da presta-
ção a cargo do particular”.4

Harmoniza-se com a exegese exposta o comentário do administrativista Jessé 
Torres Pereira Junior:

“(...) de ordinário, o pagamento somente é devido após o adimplemento da 
obrigação a que se refere, sendo esta também a regra do processo de liquida-
ção da despesa pública (Lei n. 4.320/64, art. 63, § 2°); nada obstante, haverá a 
possibilidade de o edital e o contrato autorizarem a antecipação de pagamento 
em duas hipóteses — em correspondência com a antecipação da execução da 
obrigação, propiciando descontos à administração (art. 40, XIV, d), e nas licita-
ções internacionais, onde poderá prevalecer disposição especial”.5

Assim, pode-se concluir com segurança que a antecipação de parte do paga-
mento é possível, desde que prevista no instrumento convocatório e no termo 
de contrato e que, nos termos do art. 40, XIV, d, da Lei Nacional de Licitações e 
Contratos, redunde em economia para o erário. Além disso, a fi m de contingen-
ciar os riscos a que se expõe a Administração, o pagamento antecipado deverá 
fazer-se acompanhar de prestação de garantia por parte do contratado.

É o meu entendimento.

4 Op. cit., p. 689.
5 In Comentários à Lei das licitações e contratações da administração pública. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 493.

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 1°/07/09 pre-
sidida pelo Conselheiro Wanderley Ávila; presentes o Conselheiro Antônio Carlos Andrada, 
Conselheira Adriene Andrade, Conselheiro em exercício Gilberto Diniz, que aprovaram o 
parecer exarado pelo Relator Conselheiro Eduardo Carone Costa. Impedido o Conselheiro 
substituto Hamilton Coelho.
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RELATóRIO

Trata-se de consulta formulada pelas Secretárias Municipais de Planejamento e Ad-
ministração e de Controle Interno de Barão de Cocais, respectivamente, Tânia Gon-
çalves Corrêa e Vera Lúcia Ferreira, com as seguintes indagações:

1 — O quinquênio é uma vantagem ou benefício?

2 — O cálculo do quinquênio percebido por servidor efetivo que passa a ocupar 
cargo de secretário municipal deve ser feito com base no vencimento do cargo 
efetivo ou com base no subsídio em razão do cargo de secretário?

3 — É possível uma gratifi cação ser paga em função do exercício de cargo co-
missionado?

Possibilidade de recebimento de 
gratifi cação por ocupante de cargo 
comissionado e impossibilidade por 
agente político

ementa: Consulta — município — I. Quinquênio 
— adicional por tempo de serviço — natureza 
jurídica de vantagem pecuniária — II. servidor 
efetivo ocupante de cargo de natureza política 
— remuneração mediante subsídio — Percepção 
de quinquênio, demais adicionais e gratifi cações 
— Impossibilidade — art. 39, § 4º, da Cr/88 — III.  
Cargo em comissão — Pagamento de gratifi cação 
— Possibilidade — necessidade de lei. 

(...) o servidor efetivo não faz jus ao recebimento de quinquênio e demais adicionais e grati-
fi cações no período em que ocupa cargo de natureza política, uma vez que sua remuneração 
consiste em parcela única denominada subsídio, em razão do disposto no § 4° do art. 39 da 
Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 19 de 1988.

ConsUlta n. 771.253

relator: ConselHeIro elmo BraZ
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4 — Em caso positivo, o critério de concessão tem que estar disposto em lei?

Instada a se manifestar, a Auditoria, na lavra do eminente Auditor Hamilton Coelho, 
opinou, preliminarmente, pelo conhecimento da consulta por serem as partes legí-
timas e a matéria versada ser de competência desta Corte de Contas, nos termos 
da legislação vigente.

No mérito, manifestou-se a fl s. 08 a 12, concluindo, em síntese, que o quinquênio é 
um adicional por tempo de serviço, portanto, espécie da categoria vantagens pecu-
niárias, restrita aos servidores efetivos, sendo ilegal sua extensão a cargo político.

Considerou lícita a instituição de gratifi cação pelo exercício de cargo comissionado, 
desde que se destine apenas às atribuições de direção, chefi a e assessoramento, 
como permitido pela Constituição da República (art. 37, V) e seja prevista em lei.

É o relatório.

PRELIMINAR

Conheço da presente consulta porque presentes os requisitos do art. 212 da Resolu-
ção n. 12/2008 e por ser o consulente parte legítima para formular consulta a esta 
Corte, nos termos do art. 210, inciso VI, da referida resolução.

MéRITO

Respondo em tese as indagações do consulente, em acordo com as conclusões da 
Auditoria, fazendo, entretanto, algumas ressalvas quanto à fundamentação.

Primeira indagação

O quinquênio é um benefício ou vantagem?

Todo aquele que presta serviço ao Estado, no exercício de uma função, como agen-
te público, tem o direito de receber contraprestação em dinheiro paga pelo Poder 
Público.

Convencionou-se chamar esta contraprestação de retribuição pecuniária, que re-
presenta o gênero de que são espécies o subsídio, o vencimento, a remuneração, os 
proventos, as pensões e as indenizações.

O subsídio, em sua formatação atual, foi incluído na Constituição Federal de 1988, 
através da Emenda Constitucional n. 19/98, consistindo em parcela única, vedado o 
acréscimo de qualquer outra espécie de retribuição pecuniária.
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O vencimento é a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo correspon-
dente ao padrão fi xado em lei, e a remuneração (ou vencimentos) é o vencimento 
mais outras retribuições pecuniárias estabelecidas em lei.

Os proventos, as pensões, também, são espécies de retribuições pecuniárias pagas 
aos agentes públicos aposentados ou seus benefi ciários. A última espécie, as inde-
nizações visam a retribuir o agente público pelos gastos extraordinários contraídos 
no exercício de sua função.

No que diz respeito, especifi camente, à natureza do quinquênio, vale consignar o 
que Odete Medauar, em seu livro Direito Administrativo moderno, p. 322 e 323, 
ensina a respeito. Diz ela: 

As retribuições pecuniárias, que aumentam o valor do pagamento do venci-
mento e que podem ser recebidas pelo servidor, têm a denominação genérica 
de vantagens.  De regra, estas vantagens vêm disciplinadas nos estatutos e são 
instituídas por várias razões, dentre elas o tempo de serviço, que é conside-
rado um adicional, que, diferente das gratifi cações, é integrado aos vencimen-
tos, independentemente de incorporação, que dependem da permissão de lei. 
(grifado)

Assim, podemos concluir que o quinquênio é uma vantagem pecuniária que recebe 
o nome específi co de adicional por tempo de serviço, devida, apenas, ao servidor 
efetivo por determinação legal, integrante de sua remuneração.

Como salientado pelo douto Auditor,

o termo benefício carece de precisão técnico-jurídica, podendo ser usado para 
indicar qualquer benesse conferida ao servidor em virtude do exercício de suas 
funções, de caráter pecuniário ou não.  Em termos leigos, portanto, férias-
prêmio, planos de saúde, auxílio-alimentação podem ser genericamente refe-
renciados por benefício, bem como o quinquênio.

segunda indagação

O cálculo do quinquênio percebido pelo servidor efetivo que passa a ocupar cargo 
de secretário municipal deve ser feito com base no vencimento do cargo efetivo ou 
com base no subsídio em razão do cargo de secretário?

Ao servidor efetivo ocupante de cargo de secretário municipal é garantido o rece-
bimento apenas do subsídio do cargo de secretário municipal, que é composto de 
parcela única, não sendo permitida a incidência, sobre o subsídio, de quaisquer 
outros acréscimos, como vêm entendendo os tribunais superiores, inclusive o Tribu-
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nal de Justiça de Minas Gerais, conforme julgamento proferido na Apelação Cível 
n. 1.0686.07.204015-3/001, da relatoria do Desembargador Dídimo Inocêncio de 
Paula, cujo acórdão foi publicado em 18/11/2008.

Assim, o servidor efetivo não faz jus ao recebimento de quinquênio e demais adicio-
nais e gratifi cações no período em que ocupa cargo de natureza política, uma vez 
que sua remuneração consiste em parcela única denominada subsídio, em razão do 
disposto no § 4° do art. 39 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela 
Emenda Constitucional n. 19 de 1998.

Verifi ca-se que não há nenhuma ressalva no Texto Constitucional em relação aos 
servidores efetivos que porventura viessem a ocupar os cargos enumerados no § 4° 
do referido art. 39 da Constituição Federal, porque o seu objetivo era abarcar todos 
aqueles que viessem e venham a exercer tais funções, sejam eles servidores dos 
quadros da administração ou não.

Vejamos a redação do aludido dispositivo:

§ 4° O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Es-
tado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusiva-
mente por subsídio fi xado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 
gratifi cação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espé-
cie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. 
(grifado)

Os secretários municipais, com o advento da chamada reforma administrativa, pro-
movida pela Emenda Constitucional n. 19/98, passaram a ser enquadrados como 
agentes políticos e não mais, como servidores públicos, estrito senso, conforme 
ocorria anteriormente.

A fi xação dos subsídios dos agentes políticos, categoria na qual se enquadram os 
secretários municipais, é realizada por lei de iniciativa da Câmara de Vereadores, 
segundo determina o inciso V do art. 29 da Carta Magna.

Sabe-se que os vínculos que se estabelecem entre os referidos servidores e a ad-
ministração são distintos, sendo que em relação àquele que ocupa cargo político, 
como o de secretário municipal, não se aplica o regime jurídico dos servidores pú-
blicos em geral, mas sim as regras contidas na Constituição Federal, art. 39, § 4°.

Saliente-se que o servidor efetivo, quando afastado do seu cargo para ocupar cargo 
comissionado ou cargo político eletivo, ou não, tem direito à contagem de tempo 
para todos os efeitos.



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
julho | agosto | setembro 2009 | v. 72 — n. 3 — ano XXVII

112 Pareceres e decisões

Cumpre salientar que as consultas respondidas por esta Corte e indicadas no parecer 
da Auditoria tratam, especifi camente, do servidor efetivo detentor de cargo eletivo 
— Consulta n. 702.636 — e servidor efetivo ocupante de cargo comissionado — Con-
sulta n. 735.268.  Em que pese qualquer analogia, o cargo de secretário municipal 
não se enquadra nas características defi nidas no art. 37, inciso V, da Constituição da 
República, pela simples razão de que o próprio Texto Constitucional o equiparou ao 
agente político, como disposto no § 4° do art. 39 da Constituição Federal.

terceira indagação

É possível uma gratifi cação ser paga em função do exercício do cargo comissionado?

O cargo em comissão é aquele cujo provimento se dá independentemente de apro-
vação em concurso público, de livre nomeação e exoneração, destinado somente 
às atribuições de direção, chefi a e assessoramento, caracterizando-se pela transi-
toriedade da investidura. Pode ser preenchido por pessoa que não seja servidor de 
carreira, observado o percentual mínimo reservado pela lei ao servidor efetivo.

Os cargos em comissão devem integrar o plano de cargos e salários da administração 
pública e se destinam, exclusivamente, às atribuições defi nidas no inciso V do art. 
37 da Constituição Federal.

Considerando que os cargos em comissão devem integrar o plano de cargos e salários 
da administração pública, somente a lei poderá instituir gratifi cação pelo exercício 
de cargo ou função de chefi a, direção e assessoramento.

Cumpre salientar que se o Município considerar o cargo de secretário municipal 
como cargo em comissão, como alguns têm feito, a remuneração do mesmo de-
verá obedecer aos ditames do § 4° do art. 39 da Constituição da República, sendo 
em forma de subsídio, fi xada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 
gratifi cação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 
remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, incisos X e XX, 
da Carta Magna.

Quarta indagação

Em caso positivo, o critério de concessão tem que estar disposto em lei?

A questão foi respondida no item anterior.

É o parecer.
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s na oportunidade, quanto à primeira indagação do consulente, mani-

festou-se o Conselheiro eduardo Carone Costa.

Se a legislação do Município acompanhar o raciocínio do relator, a resposta do pri-
meiro quesito está regular. Mas é preciso esclarecer que nessa questão de conces-
são de quinquênio ou de qualquer outra vantagem, pelo regime da Constituição de 
1967, não havia difi culdade em se fazer análise para todos os Municípios, porque 
naquela Constituição nenhuma vantagem concedida aos funcionários dos Estados 
ou dos Municípios poderia ser de forma diferente daquela reconhecida para os fun-
cionários federais. Não tenho dúvida de que o quinquênio, na forma da legislação 
do Estado, é um acréscimo ao vencimento. Até porque se usa o nome de adicional; 
adiciona-se a quê? Adiciona-se ao vencimento. Então, ele é base de cálculo, na for-
ma da legislação vigente hoje no Estado, de outras vantagens. Mas não é obrigatório 
ser assim no Município, não! O Município pode estabelecer outras condições, que 
não o decurso do tempo, para concessão do quinquênio. Perfeitamente pode. Não 
vige mais o diploma autoritário, a forma federativa foi plenamente restabelecida 
nessa parte. Então, se no Município só se exige o decurso do tempo, sem nenhuma 
outra condição, é um adicional, é um acréscimo ao vencimento.

Quanto à questão do subsídio único que foi implantado pela Emenda 19, é evidente 
que os efeitos dessa emenda passam a viger a partir da data de sua promulgação. 
Mas quem teve tempo no exercício de cargos, ainda que depois estivessem sujeitos 
a subsídio único, esse tempo não pode ser descaracterizado, sob pena de violação 
ao princípio do direito adquirido. Tanto é que o art. 95, III, da Constituição assegura 
a irredutibilidade, que hoje não é privativa do magistrado, é de qualquer funcioná-
rio. É preciso que se façam essas observações também.

s relativamente à segunda indagação do consulente, o Conselheiro 

eduardo Carone Costa teceu algumas considerações.

Segunda indagação: o cálculo do quinquênio percebido pelo servidor efetivo que 
passa a ocupar cargo de secretário municipal deve ser feito com base no vencimen-
to do cargo efetivo ou com base no subsídio em razão do cargo de secretário?

(...) Existe no Estado, por exemplo, uma legislação que permite a quem estiver 
nessa condição que opte pelo vencimento do cargo efetivo. É lógico que quem opta 
pelo vencimento do cargo efetivo, opta por todas as vantagens que o cargo assegu-
ra, e uma delas é o cômputo do tempo para quinquênio. Agora, de qualquer forma, 
o tempo prestado no cargo em comissão é serviço público e tem que contar para 
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efeito de direito a quinquênios, quando o funcionário optar pelo vencimento do 
cargo efetivo. Na aposentadoria se aposenta com vencimento do cargo efetivo no 
máximo com uma apostila de direito ao vencimento do cargo em comissão.

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 12/08/09 pre-
sidida pelo Conselheiro Wanderley Ávila; presentes o Conselheiro Eduardo Carone Costa, 
Conselheiro Antônio Carlos Andrada, Conselheira Adriene Andrade, Conselheiro em exercício 
Gilberto Diniz e Conselheiro em exercício Licurgo Mourão, que aprovaram o parecer exarado 
pelo Relator Conselheiro Elmo Braz. 
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RELATóRIO

Tratam os autos do Edital de Concurso Público n. 01/2009, a ser realizado em 
13/09/2009 pela Prefeitura Municipal de Centralina, remetido tempestivamente a 
este Tribunal, por meio do sistema informatizado de análise de atos de admissão — 
FISCAD (Fiscalização dos Atos de Admissão), em cumprimento ao disposto no art. 5° 
da Instrução Normativa n. 05/2007, alterado pela Instrução Normativa n. 04/2008.

Irregularidades em edital ensejam 
suspensão de concurso público

ementa: Prefeitura municipal — edital de concurso público — Irregulari-
dades — ausência de comprovação de publicação do edital — não apre-
sentação de legislação contendo as atribuições dos cargos oferecidos — 
Divergência entre o percentual de vagas reservadas aos portadores de 
defi ciência previsto na legislação municipal e o previsto no edital — Pre-
visão no edital de cláusula permissiva do arredondamento das vagas para 
portadores de defi ciência sem respaldo na legislação municipal — exi-
gência indevida de preenchimento de condições arroladas no momento 
da inscrição e/ou nomeação — Prazo insatisfatório para realização de 
inscrições — restrições indevidas à posse do candidato — Inexistência 
de ampla publicidade do instrumento convocatório — ausência de pre-
visão de que a anulação de questão resultará em benefício de todos os 
candidatos — Cláusula de isenção da taxa de inscrição em inobservância 
aos princípios constitucionais da isonomia e da ampla acessibilidade aos 
cargos públicos — suspensão cautelar.

eDItal De ConCUrso PÚBlICo n. 790.717

Com relação à reserva de vagas para os portadores de defi ciência relacionada no item IX do 
meu relatório, verifi cou-se divergência entre o percentual previsto na legislação municipal 
encaminhada por meio do FISCAD (2%) e o previsto no item 3.1 do edital (5%) e, ainda, que 
na referida legislação não há cláusula que permita o arredondamento previsto no edital.

relator: ConselHeIro elmo BraZ
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O certame em tela destina-se ao provimento dos cargos públicos efetivos do quadro 
geral de pessoal da Prefeitura Municipal de Centralina, descritos no Anexo I do re-
ferido edital, sob o regime jurídico estatutário.

A Diretoria Técnica, ao proceder ao exame dos autos, verifi cou as falhas relaciona-
das no relatório de fl s. 02 a 10.

O Ministério Público junto ao Tribunal, em parecer de fl s. 12 a 35, opinou pela 
intimação do prefeito municipal, para que envie a prova da publicação do edital, 
bem como a legislação que trata das atribuições dos cargos oferecidos, e para que 
promova as alterações no edital, as quais, em síntese, passo a expor:

I — alteração do item 2.1, para defi nir que as condições arroladas serão exigidas na 
data da posse e não no momento da inscrição e/ou nomeação;

II — alteração do item 2.15, para determinar que as inscrições devem ser realizadas 
durante o lapso mínimo de trinta dias;

III — alteração do subitem 2.1.10, de forma que somente restrinja a posse do candi-
dato à demissão a bem do serviço público e por justa causa que, de acordo com a lei 
que determine a sua aplicação, implique em vedação do ingresso em outros cargos 
públicos com efeito da penalidade;

IV — alteração dos subitens 2.1.8 e 2.1.10, para estabelecer limitação temporal às 
vedações previstas;

V — alteração do item 2.16, para ampliar a publicidade do instrumento convocató-
rio, cujo aviso deve contar com divulgação pela internet, publicação em jornal de 
grande circulação no Município e no diário ofi cial, além de afi xação no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal, informando onde pode ser encontrada a íntegra do 
edital;

VI — alteração do subitem 2.20-c, para determinar a devolução do valor da taxa de 
inscrição em caso de cancelamento ou suspensão do certame;

VII — alteração do item 4.3, com o fi m de trazer referências claras sobre a forma e 
os critérios de aplicação da prova prática;

VIII — alteração do item 9.15, para excluir a avaliação psicológica, caso não exista 
lei municipal que autorize a sua realização no concurso para os cargos oferecidos;

IX — alteração do item 3.1, a fi m de excluir sua parte fi nal, caso não exista legisla-
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ção municipal permissiva do arredondamento da reserva de vagas para os portado-
res de defi ciência, situação em que deve ser incluída cláusula que preveja que: 

caso não haja nomeação e posse conjunta de todos os aprovados a cada 19/20 
de candidatos sem defi ciência, o último vigésimo será nomeado oriundo da 
lista de candidatos com defi ciência aprovados, independentemente de sua clas-
sifi cação geral, respeitando-se a ordem de classifi cação da lista de candidatos 
aprovados com defi ciência;

X — exclusão do item 9.3;

XI — alteração do item 8.5, para que especifi que que a anulação de qualquer ques-
tão do certame, seja por recurso administrativo ou por decisão judicial, resultará 
em benefício a todos os candidatos, ainda que estes não tenham recorrido ou in-
gressado em juízo.

VOTO

O concurso público aberto pela Prefeitura Municipal de Centralina — Edital n. 
001/2009 — encontra-se em curso, sendo que as inscrições foram abertas em 
22/07/2009 e serão encerradas em 05/08/2009.

Após o exame do instrumento convocatório e da legislação encaminhada, constatou-
se a existência de falhas que comprometem a verifi cação da regularidade do certa-
me e podem resultar em prejuízo aos interessados, conforme fundamentos expostos 
no parecer do Ministério Publico junto ao Tribunal de Contas, a fl s. 12 a 35, o qual 
acolho e passa a fazer parte desta decisão, com exceção das questões referentes à 
avaliação psicológica e à reserva de vagas para os portadores de defi ciência.

Quanto à avaliação psicológica relacionada no item VIII do meu relatório, verifi cou-
se que consta da legislação municipal, encaminhada por meio do FISCAD, previsão 
legal para sua realização no concurso, razão pela qual não há necessidade de alte-
ração do item 9.15 do edital.

Com relação à reserva de vagas para os portadores de defi ciência relacionada no 
item IX do meu relatório, verifi cou-se divergência entre o percentual previsto na 
legislação municipal encaminhada por meio do FISCAD (2%) e o previsto no item 3.1 
do edital (5%) e, ainda, que na referida legislação não há cláusula que permita o 
arredondamento previsto no edital.

Além disso, constatou-se, conforme apontado pelo Órgão Técnico a fl s. 05, que 
apesar de existir previsão no edital sobre a isenção da taxa de inscrição (item 2.13), 
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tal disposição não atende aos princípios constitucionais da isonomia e da ampla 
acessibilidade aos cargos públicos.

Desse modo, determino a suspensão cautelar do Concurso Público, Edital n. 01/2009, 
promovido pela Prefeitura Municipal de Centralina, com fulcro no inciso XXXI do ar-
tigo 3° c/c artigo 95 e inciso III do artigo 96 da Lei Complementar n. 102/2008. 

Intime-se, com urgência, o responsável, por e-mail, fac-símile e AR, para que sus-
penda o certame na fase em que se encontra, encaminhando a esta Corte, no prazo 
de cinco dias, cópia da publicação da suspensão ora determinada.

Fixo o prazo de quinze dias para que a Prefeitura Municipal de Centralina encaminhe: 

— a comprovação da publicação do presente edital;

— a legislação que trata das atribuições dos cargos oferecidos;

— a legislação municipal vigente que dispõe sobre o arredondamento e a reserva de 
vagas para os portadores de defi ciência;

— a minuta retifi catória do edital com as correções propostas abaixo:

1 — alteração do item 2.1, para defi nir que as condições arroladas serão exigidas na 
data da posse e não no momento da inscrição e/ou nomeação;

2 — alteração do item 2.15, para determinar que as inscrições devem ser realizadas 
durante o lapso mínimo de trinta dias;

3 — alteração do subitem 2.1.10, de forma que somente restrinja a posse do candi-
dato à demissão a bem do serviço público e por justa causa que, de acordo com a lei 
que determine a sua aplicação, implique em vedação do ingresso em outros cargos 
públicos como efeito da penalidade;

4 — alteração dos subitens 2.1.8 e 2.1.10, para estabelecer limitação temporal às 
vedações previstas;

5 — alteração do item 2.16, para ampliar a publicidade do instrumento convocatório, 
cujo aviso deve contar com divulgação pela internet, publicação em jornal de grande 
circulação no Município e no diário ofi cial, além de afi xação no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal, informando onde pode ser encontrada a íntegra do edital;

6 — alteração do subitem 2.20-c, para determinar a devolução do valor da taxa de 
inscrição em caso de cancelamento ou suspensão do certame;

7 — alteração do item 4.3, com o fi m de trazer referências claras sobre a forma e os 
critérios de aplicação da prova prática;
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8 — exclusão do item 9.3;

9 — alteração do item 8.5, para que especifi que que a anulação de qualquer questão 
do certame, seja por recurso administrativo ou por decisão judicial, resultará em 
benefício a todos os candidatos, ainda que estes não tenham recorrido ou ingressa-
do em juízo;

10 — alteração do item 2.13, para que a isenção da taxa de inscrição seja estendida 
a todos os candidatos que, em razão de ordem fi nanceira, não possam arcar com a 
referida taxa sem comprometer o sustento próprio e de sua família, independente-
mente de estar empregado ou não.

Havendo manifestação da Prefeitura Municipal de Centralina, junte-se a documen-
tação apresentada e remeta-se ao DEAA para reexame no prazo de cinco dias.

Em seguida, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público junto ao Tribunal 
para sua manifestação, também no prazo de cinco dias.

O edital de concurso público em epígrafe foi apreciado pela Segunda Câmara na Sessão 
do dia 23/07/09; o Conselheiro em exercício Gilberto Diniz e o Conselheiro substituto 
Hamilton Coelho aprovaram o voto exarado pelo Relator Conselheiro Elmo Braz, presi-
dente em exercício.

s na oportunidade manifestaram-se o Conselheiro em exercício Gilberto 

Diniz e o Conselheiro substituto Hamilton Coelho.

Conselheiro em exercício Gilberto Diniz:

Sr. Presidente, estou verifi cando aqui se estão mandando corrigir a questão do de-
fi ciente. Pelo entendimento que tenho sustentado em processos desta natureza, 
defendo que, se houver mais de uma vaga, deve haver reserva para defi ciente, em 
observância à Constituição da República, para não restar vazio o mandamento cons-
titucional que dispõe sobre reserva de vaga para defi ciente.

Com essa observação, acompanho o voto de V.Exa.

Conselheiro substituto Hamilton Coelho:

Acompanho o voto do Relator, com a observação feita pelo Conselheiro Gilberto 
Diniz, uma vez que meu entendimento também é nesse sentido.
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RELATóRIO

Tratam os autos de processo administrativo decorrente de desentranhamento da 
matéria licitatória do Relatório de Inspeção da Prefeitura Municipal de Campo Belo, 
Processo n. 375.376, relativo ao exercício de 1995, nos termos contidos na informa-
ção de fl s. 02.

Realizada a inspeção in loco, o Órgão Técnico apontou a realização de despesas 
sem a apresentação de processos licitatórios, no valor de R$ 98.271,04, e mediante 
processos licitatórios irregulares, no valor de R$ 30.615,03, nos termos do relatório 
juntado a fl s. 409.

Despesas sem licitação:
irregularidades e apuração
de responsabilidade

ementa: Processo administrativo — município — licitação — membros da 
comissão de licitação excluídos do pólo passivo em preliminar — responsa-
bilização do ordenador de despesas I. Contratação direta — Irregularidades 
— ofensa ao princípio da legalidade — Fracionamento indevido — Urgência 
e emergência não caracterizadas — Cominação de multa — II. Processo lici-
tatório — Divergência entre o preço constante do procedimento licitatório 
e o apontado nas notas fi scais — alteração posterior na alíquota do tributo 
— necessidade de manutenção do equilíbrio fi nanceiro do contrato — Di-
vergência de preços justifi cada — afastamento da irregularidade.

ProCesso aDmInIstratIVo n. 491.637

(...) as despesas efetuadas pela administração públi-
ca devem ser licitadas, nos termos previstos pelo art. 
37, XXI, da Constituição da República de 1988, caben-
do à mesma agir somente nos termos determinados 
pela lei, a teor do princípio da legalidade.

relator: ConselHeIro WanDerleY áVIla
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Por meio do despacho de fl s. 414, o conselheiro relator determinou a conversão da 

inspeção em processo administrativo e a abertura de vista ao Prefeito Municipal à 

época, Romeu Tarcísio Cambraia, que se manifestou por meio da juntada de defesa 

e documentos a fl s. 422 a 449.

Efetuada a análise da defesa apresentada pelos órgãos desta Casa, foram ratifi cadas 

como irregulares as despesas sem licitação, no valor de R$ 98.271,04, e sanadas as 

irregularidades em processos formalizados, no valor de R$ 30.615,03, nos termos do 

relatório juntado a fl s. 451 a 462.

Determinada a intimação dos membros da comissão de licitação por meio do des-

pacho de fl s. 464, os interessados juntaram defesa a fl s. 477 a 482, sobre a qual o 

Órgão Técnico se manifestou a fl s. 485 a 487, a Auditoria a fl s. 490 a 492 e a Procu-

radoria a fl s. 493.

É o relatório. 

I — Passo a julgar por tópicos as irregularidades apuradas pela inspeção realizada no 

Município, no que se referem à matéria licitatória:

Antes, entretanto, esclareço que, intimado para a apresentação de defesa, o ex-

prefeito municipal apresentou manifestações a fl s. 422 a 432 e 439 a 441, por meio 

de peças denominadas de reconsideração.

Ocorre que, como ressaltado pelo Órgão Técnico em seu relatório a fl s. 451, não 

há nestes autos decisão de mérito que possibilite a interposição de recursos, razão 

pela qual as peças foram analisadas como defesas, já que apontam justifi cativas às 

irregularidades apuradas pelo relatório técnico.

1 Despesas sem licitação 

O relatório técnico apontou a fl s. 04 a 12 a constatação de diversas despesas sem 

a realização do devido processo licitatório, no valor total de R$ 98.271,04, a seguir 

discriminadas:
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objeto Valor r$
limite /

licitação r$
Data Favorecido

Aquisição de material 
esportivo

1.713,00 1.631,57 24/07/95 J. J. Resende & Cia. Ltda.

Aquisição de material 
elétrico

2.461,25 1.697,75
31/08/95
19/09/95

Comercial Garcia Mattos 
Ltda.

Fornecimento de estabi-
lizadores e prestação de 

serviços no repetidor de TV
2.188,00 1.697,75 15 e 17/10/95

Energia Equipamentos
Eletrônicos Ltda.

Serviços prestados no 
aeroporto municipal

3.468,00 1.685,75
26/10/95
08/11/95
06/11/95

José Campos Ferreira

Aquisição de quadros com 
perfi l de alumínio para co-
locação em salas de aula

2.000,00 1.631,57 24/07/95 Belchior dos Reis Rocha

Fornecimento de agulhas 
e seringas destinadas à 

Secretaria de Saúde
1.960,00 1.685,75 24/10/95 M. S. Cirúrgica Ltda.

Em sua defesa, o interessado afi rmou que procedeu à coleta de preços para as 
aquisições apontadas. No que se refere às aquisições de materiais esportivos e esta-
bilizadores para TV, afi rmou que foram efetuadas em épocas diversas, o que impos-
sibilitou a licitação. Da mesma forma, alega que os serviços prestados no aeroporto 
foram diversifi cados. Afi rmou que o material elétrico se destinava a cursos para 
pessoas carentes e que os quadros foram solicitados já no período letivo, tendo sido 
adquiridos sem licitação em razão da urgência. No que se refere à aquisição das 
agulhas, foram compradas sem licitação diante da emergência. 

Os membros da comissão de licitação, em defesa juntada a fl s. 477 a 481, alegaram 
que as irregularidades apontadas se constituem em mero erro material, as quais não 
implicaram em lesão ao erário e fato imputável ao agente. Afi rmaram que todos os 
atos são publicados em quadro para afi xação de leis e atos municipais, conforme 
previsto na lei orgânica do Município. Por fi m, afi rmam que, como membros da co-
missão de licitação, não têm qualquer responsabilidade sobre aquisições efetuadas 
sem o processo licitatório.

VOTO

PrelImInar: Os membros da comissão de licitação foram regularmente citados nos 
autos. No entanto, entendo que os atos de ordenamento de despesas são atribuí-
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veis ao ex-prefeito municipal. Assim, excluo Ronaldo Neto Rodarte, Irene Gonçalves 
Martins de Paula e Denice Neves Garcia Moura Mantuane, membros da comissão de 
licitação, do presente processo. 

mÉrIto: As justifi cativas apresentadas pelos defendentes não são capazes de sanar 
as irregularidades relativas à ausência de licitação. A princípio, saliento que as des-
pesas efetuadas pela administração pública devem ser licitadas, nos termos previs-
tos pelo art. 37, XXI, da Constituição da República de 1988, cabendo à mesma agir 
somente nos termos determinados pela lei, a teor do princípio da legalidade.

A falta de observância aos preceitos contidos na Lei de Licitações se constitui em 
irregularidades, não em meras falhas formais como alegado pelos membros da co-
missão de licitação.

Observa-se que as despesas relativas à aquisição de materiais esportivos, material 
elétrico, fornecimento de estabilizadores e prestação de serviços no repetidor de 
TV, bem como de serviços prestados no aeroporto municipal, foram fracionadas, 
sendo que o ex-prefeito não foi capaz de demonstrar a impossibilidade de formali-
zar o devido processo licitatório. 

Da mesma forma não foi possível caracterizar a emergência e urgência para a aqui-
sição de quadros com perfi l de alumínio, agulhas e seringas. Ocorre que, para a 
dispensa da licitação, deve ser demonstrada a concreta e efetiva potencialidade de 
dano, se realizado o certame, e que a contratação direta é a via adequada e efetiva 
para eliminar o risco, o que não restou demonstrado nestes autos.  

Ademais, nas compras fundadas na inexigibilidade de licitação, com fulcro no art. 
26 da Lei de Licitações, exige-se a publicação da decisão da inexigibilidade na Im-
prensa Ofi cial, o que não foi comprovado pelos defendentes. 

Julgo as despesas irregulares e, considerando o elevado valor das despesas realiza-
das sem o devido processo licitatório (R$ 98.271,04), aplico multa ao ex-Prefeito 
Romeu Tarcísio Cambraia, ordenador de despesas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), com fulcro nas disposições contidas no art. 85 da Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas de Minas Gerais.

Esclareço, por oportuno, que embora os fatos tenham ocorrido no exercício de 1995, 
ou seja, há mais de cinco anos, as citações válidas foram efetivadas no período de 
09/1998 e 11/2000, interrompendo-se a prescrição da pretensão punitiva, nos ter-
mos do disposto no art. 219 do Código de Processo Civil1, aplicável, supletivamente, 
às normas processuais deste Tribunal de Contas. 

1  Art. 219 do CPC: A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa e, ainda, quando ordenada 
por juiz incompetente constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. 
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Fixo o prazo de trinta dias para a comprovação do recolhimento da multa cominada.

2 Despesas realizadas mediante procedimentos licitatórios irregulares

O Órgão Técnico constatou a realização de despesas mediante procedimentos li-
citatórios irregulares, no valor total de R$ 30.615,03. O procedimento licitatório 
referia-se à aquisição de três veículos, tipo Kombi, tendo como favorecida a empre-
sa Autolatina S/A. Nos termos do documento de fl s. 383, o Órgão Técnico apontou 
que todas as propostas foram preenchidas no mesmo valor unitário e, embora a ata 
de julgamento aponte como vencedora a empresa Irmãos Costa, na nota fi scal de 
compra consta como favorecida a Autolatina Brasil S/A. 

O ex-prefeito afi rmou que a divergência entre o preço constante do procedimento 
licitatório e o apontado nas notas fi scais deveu-se à alteração da alíquota do IPI de 
0,1% para 8%, por meio do Decreto n. 1.397 de 16/02/95, data posterior à licitação 
de 02/02/95.

Em análise à defesa apresentada, o Órgão Técnico acatou a defesa apresentada, 
considerando sanada a irregularidade inicialmente apontada, nos termos dos relató-
rios de fl s 458-459 e 487, cuja conclusão foi ratifi cada pelos pareceres da Auditoria 
de fl s. 461, 491 e 492.

VOTO

Acolho as razões da defesa, uma vez que a alteração posterior de tributo altera o 
valor da licitação, diante da necessidade de adequação para manter o equilíbrio 
fi nanceiro do contrato, nos termos previstos pelo art. 65, II, d, § 5°, da Lei de Lici-
tações. Posto isto, julgo a despesa regular.

Transitada em julgado a presente decisão, fi xo o prazo de trinta dias para que o 
responsável efetue a comprovação de quitação da multa imputada no item 1. Findo 
o prazo fi xado sem a devida comprovação, emita-se e encaminhe-se a certidão de 
débito ao Ministério Público junto a este Tribunal para as providências necessárias. 

Na Sessão do dia 09/10/08, presidida pelo Conselheiro Wanderley Ávila, diante da solicita-
ção de esclarecimentos acerca da exclusão de responsabilidade dos membros da comissão 
permanente de licitação, feita pelo Conselheiro Eduardo Carone Costa, o processo em 
epígrafe foi sobrestado.
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retorno do Processo sobrestado
ConselHeIro WanDerleY áVIla

Retorno à apreciação estes autos, levados a julgamento na Sessão de 09/10/08, cujo 
julgamento foi sobrestado, em virtude da solicitação feita pelo Conselheiro Eduardo 
Carone Costa de esclarecimentos quanto à participação da comissão de licitação nas 
aquisições sem processo licitatório, a fi m de se defi nir sua responsabilização quanto 
às irregularidades apontadas. Em síntese, cabia esclarecer se a comissão orientou o 
prefeito para dispensar a licitação. 

Compulsando os autos, informo que não há nenhuma comprovação documental ou 
mesmo indícios de que houve a participação da comissão nas aquisições sem licita-
ção, orientando ou emitindo parecer nesse sentido.

Posto isso, ratifi co meu voto de que cabe ao prefeito a responsabilização pelas des-
pesas sem a realização de processo licitatório, uma vez que os atos de ordenamento 
de despesas são atribuíveis ao ex-prefeito. Assim, excluo Ronaldo Neto Rodarte, 
Irene Gonçalves Martins de Paula e Denice Neves Garcia Moura Mantuane, membros 
da comissão de licitação, fi cando aquele sujeito à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), conforme proposto.

É como voto.

O processo administrativo em epígrafe foi apreciado pela Primeira Câmara na Sessão do dia 
16/10/08, presidida pelo Conselheiro Wanderley Ávila; presentes o Conselheiro substituto 
Gilberto Diniz e o Conselheiro Eduardo Carone Costa, que aprovaram, por unanimidade, o 
voto do relator.
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RELATóRIO

Cuidam os autos de recurso de revisão interposto pelo Secretário de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, Antonio Augusto Junho Anastasia, em 17 de fevereiro de 2005, 
contra a decisão da Terceira Câmara que, em Sessão de 17/08/2004, denegou regis-
tro ao ato de aposentadoria de  Elizeth Elias Roberto Napoli, MASP 134.791, tendo 
em vista a irregularidade na taxação de proventos concernente a não contagem 
do tempo de afastamento da regência de classe para fi ns de biênio, por motivo de 
licença para tratamento de saúde.

Argumenta o recorrente que a servidora esteve afastada das atribuições de seu 
cargo em licença por motivo de saúde, sendo que esses períodos não foram com-
putados com o fi m de assegurar-lhe a concessão de biênios, tendo em vista o dis-
posto no § 3° do art. 2° da Lei n. 8.517/84. Tal dispositivo determina que

não serão computados para efeito de concessão da gratifi cação de incentivo 
à docência os períodos de licença e afastamentos de qualquer natureza, bem 
como o desempenho de outros encargos, ainda que de magistério, diferentes do 
de ministrar aulas, ressalvados os previstos no art. 131, da Lei n. 7.109/77.

Cômputo do período de licença para 
tratamento de saúde para efeito de 
percepção de biênio

ementa: recurso de revisão — apo-
sentadoria — Desconsideração irregu-
lar do tempo de licença médica para 
fi ns de biênio — Denegação do registro 
do ato — Insurgência contra decisão — 
Fundamento na regra do art. 2°, § 3°, 
da lei n. 8.517/84 — não acolhimento 
— observância aos fi ns sociais e às exi-
gências do bem comum na aplicação 
da regra — recurso improvido.

(...) revela-se desproporcional e 
ambíguo possibilitar à servidora 
o direito ao afastamento para 
cuidar de sua saúde e retirar-lhe 
o direito à contagem do tempo 
afastado para fi ns de benefício 
do biênio. Com efeito, é preci-
so trazer para a aplicação da lei 
as disposições introdutórias da 
Constituição da República e os 
princípios hoje jurisdicizados.

reCUrso De reVIsão n. 694.532

relator:
ConselHeIro WanDerleY áVIla
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Aduz o recorrente que a determinação da colenda Terceira Câmara contraria formal-
mente a legislação que instituiu a referida gratifi cação e o posicionamento fi rmado 
pela Corte de Contas até a data próxima à decisão ora atacada, que, até então, não 
havia negado registro a nenhum ato de aposentadoria sob tais argumentos.

Segundo o voto vencedor da decisão questionada, o tempo relativo aos afastamen-
tos por laudo médico é contado para efeito de aposentadoria e adicionais, fato 
maior, razão pela qual tal tempo deveria ser contado para concessão do acessório, 
ou seja, a incorporação de mais um biênio à gratifi cação de incentivo à docência.

Neste passo, o recorrente traz à colação a lição de Hely Lopes Meirelles, para quem, 
sendo o Direito Administrativo um ramo do Direito Público,

nem todos os princípios de hermenêutica do Direito Privado lhe são adequa-
dos. A diversidade de seu objeto, a natureza específi ca de suas normas, os 
fi ns sociais a que elas se dirigem, o interesse público a que elas visam sempre 
tutelar exigem regras próprias de interpretação e aplicação das leis, atos e 
contratos administrativos.

Apoiado na posição da doutrina citada, o recorrente entende que a interpretação 
extensiva é a que estende um entendimento do Direito Privado, não expresso no 
texto administrativo, criando norma administrativa nova.

Traz o recorrente a lume as regras contidas nos artigos 2° e 4° do Código Civil bra-
sileiro, que assim determinam:

Art. 2° Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que ou-
tra a modifi que ou revogue.

Art. 4° Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a ana-
logia, os costumes e os princípios gerais de direito. (negritado) 

Sustenta, fi nalmente, que acatar o entendimento do Excelentíssimo Relator dos Au-
tos n. 634.122, Conselheiro Eduardo Carone Costa — ou seja, que os afastamentos 
da regência para tratamento de saúde devem ser computados para a concessão de 
biênios, na situação em tela e naquelas análogas —, signifi ca rever a situação de 
milhares de professores, colocando em risco a estabilidade da relação entre admi-
nistração e administrados e os princípios da igualdade e estrita legalidade a que 
estão vinculados os atos administrativos.

Manifestou-se o Órgão Técnico, a fl s. 35 a 39, limitando-se a informar a existência 
de Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 674.348, que reconheceu a vi-
gência e aplicabilidade da regra estabelecida no art. 2°, § 3°, da Lei n. 8.517/84.
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Aberta vista dos autos, nos termos regimentais, à Secretaria de Planejamento e 
Gestão, não houve manifestação daquele órgão.

A Auditoria opinou pelo provimento do recurso de revisão, nos termos do parecer 
de fl s. 46 a 48. A seu turno, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em 
parecer de setembro de 2008, entendeu que a lei questionada foi recepcionada pela 
Constituição Federal de 1988 e opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRELIMINAR

Preliminarmente, tomo conhecimento do recurso de revisão, eis que aviado tem-
pestivamente, uma vez que o recorrente foi intimado em 16/12/04 e o apelo foi 
interposto em 15/02/2005.

MéRITO

No mérito, vejo que a decisão de se negar registro ao ato de aposentadoria de 
servidor, cujo tempo de afastamento para tratamento de saúde não foi computa-
do para fi ns de biênio, constitui posicionamento que vem se fi rmando nesta Casa. 
Com efeito, este Tribunal vem se manifestando sobre a matéria no sentido de se 
computar o período de licença para tratamento de saúde para efeito de percepção 
de biênio. Não obstante, a questão não é unânime nesta Corte. Na Sessão do dia 
23 de abril de 2003, nos Autos n. 674.348, relativos ao incidente de uniformização 
de jurisprudência sobre a aplicabilidade da regra prevista no art. 2°, § 3°, da Lei 
n. 8.517/84, decidiu este Tribunal, por maioria de votos, em reconhecer a vigência 
e aplicabilidade do aludido dispositivo legal, nos termos do acórdão publicado no 
Minas Gerais de 17/06/2003.

Entretanto, aquela decisão não obteve o quorum necessário para que viesse a ser 
sumulada. Naquela sessão, os Conselheiros José Ferraz, Eduardo Carone Costa e 
Elmo Braz se posicionaram no sentido de que a regra do § 3°, art. 2° da Lei n. 
8.517/841 não foi recepcionada pela Constituição da República e pela Constituição 
Estadual de 1989.

Hodiernamente, como registrei, a posição quase unânime desta Corte — verbi gra-
tia, nos autos do Recurso de Revisão n. 688.934, tendo como Relator o Conselheiro 
Antônio Carlos Andrada, exarado em Sessão do dia 30/04/2008, e Recurso de Revi-

1 (...) não serão computados para efeito de concessão da gratifi cação de incentivo à docência os períodos de licença e afastamentos 
de qualquer natureza, bem como o desempenho de outros encargos, ainda que de magistério, diferentes do de ministrar aulas.
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são n. 675.319, da relatoria do Conselheiro Gilberto Diniz — também é no sentido 
de se considerar o tempo de afastamento para tratamento de saúde, para fi ns de 
concessão da vantagem bienal.

Minha posição, nesses processos, desde meu ingresso nesta Corte, foi a de acolher 
a tese da maioria dos ilustres conselheiros, que se manifestaram pela contagem da-
quele tempo de afastamento involuntário do servidor para cuidar de sua saúde.

Para tanto, recorro à Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro, que estabelece no 
seu artigo 5°, verbis: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fi ns sociais a que ela 
se dirige e às exigências do bem comum.

Os fi ns sociais e as exigências do bem comum hão de ser considerados, portanto, na 
aplicabilidade do dispositivo legal questionado. No caso em tela, o tratamento de 
saúde decorreu de evento alheio à vontade da servidora — que inclusive aposentou-
se por invalidez — amparado em laudo médico. Neste passo, revela-se despropor-
cional e ambíguo possibilitar à servidora o direito ao afastamento para cuidar de 
sua saúde e retirar-lhe o direito à contagem do tempo afastado para fi ns do bene-
fício do biênio. Com efeito, é preciso trazer para a aplicação da lei as disposições 
introdutórias da Constituição da República e os princípios hoje jurisdicizados. Vejo 
aqui claramente ferido o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no 
inciso III do art. 1° da Constituição da República. O direito fundamental à vida está 
assegurado no caput do art. 5°, do qual decorre o direito à saúde, que constitui 
dever do Estado e direito de todos, conforme estabelece o art. 196 da Constituição 
da República.

Com estes fundamentos, outra não é minha conclusão, senão a de negar provimento 
ao recurso interposto pelo secretário de Estado de Planejamento e Gestão, manten-
do, destarte, a decisão recorrida que negou o registro do ato de aposentadoria de 
Elizeth Roberto Napoli por entender corretas as razões que as lastrearam.

É esse o voto, Sr. Presidente.

s na oportunidade, divergindo do entendimento do relator, manifestou-

se o Conselheiro simão Pedro toledo.

Sr. Presidente,  sou vencido. De há muito venho mantendo meu ponto de vista, des-
de que houve a modifi cação, a legislação própria, em que se afi rma que o tempo 
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de férias-prêmio só é computado para aposentadoria. Desde que temos uma lei que 
tem um comando direto, nós não podemos passar por cima da lei. Então, peço vênia 
para divergir. 

O recurso de revisão em epígrafe foi apreciado pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 03/12/08 
presidida pelo Conselheiro Elmo Braz; presentes o Conselheiro substituto Gilberto Diniz, 
Conselheiro Eduardo Carone Costa, Conselheiro Antônio Carlos Andrada e Conselheiro subs-
tituto Licurgo Mourão, que negaram provimento ao recurso nos termos do voto exarado 
pelo Relator Conselheiro Wanderley Ávila. Vencido o Conselheiro Simão Pedro Toledo.



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
julho | agosto | setembro 2009 | v. 72 — n. 3 — ano XXVII

131Pareceres e decisões

RELATóRIO

Tratam os presentes autos de consulta formulada pelo Diretor Executivo do Instituto 
de Previdência Social do Município de Betim — IPREMB, João José da Silva, por meio 
da qual solicita esclarecimento acerca de quais são as instituições bancárias que se 
enquadram na defi nição de banco ofi cial, quais são aquelas legalmente autorizadas a 
custodiar títulos públicos federais e se estas se enquadram extensivamente no con-

Banco ofi cial, custódia de títulos 
públicos e aplicação de receitas 
provenientes de contribuições 
previdenciárias

ementa: Consulta — município — I. Banco ofi cial — Instituição fi nanceira 
integrante da administração pública — Inclusão de instituição fi nanceira 
privatizada ou adquirente do seu controle acionário — Impossibilidade — 
Hipótese de ausência de banco ofi cial no município — seleção de banco 
privado mediante licitação — súmula tCemG n. 109 — II. título público 
federal — Custódia — Instituições fi nanceiras públicas e instituições pri-
vadas credenciadas na CetIP — III. Bancos privados autorizados a custo-
diar títulos públicos federais — não enquadramento no conceito de banco 
ofi cial — IV. aplicação de receitas de contribuição previdenciária — ob-
servância do preceituado na lei Federal n. 9.717, art. 6°.

ConsUlta n. 715.524

(...) os bancos privados, ainda que autorizados a cus-
todiar títulos públicos federais, não podem ser enqua-
drados extensivamente no conceito de instituições 
bancárias ofi ciais, pois integrar a administração pú-
blica é requisito fundamental para caracterização dos 
chamados bancos ofi ciais.

relator: ConselHeIro antÔnIo Carlos anDraDa
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ceito, a fi m de, a partir dos esclarecimentos prestados por esta Corte, orientar as 
decisões de investimento da entidade autárquica municipal quando da aplicação de 
recursos provenientes das contribuições previdenciárias dos servidores efetivos ati-
vos, inativos e pensionistas vinculados ao regime próprio de previdência municipal.

PRELIMINAR

Verifi co, nos termos constantes da petição inicial de fl s. 02 a 04, que o consulente 
é parte legítima, de acordo com o art. 210, VIII, do RITCMG, e por se tratar de ma-
téria de competência desta Corte conheço da presente consulta para respondê-la 
em tese.

MéRITO

O questionamento do consulente pode ser sintetizado em três pontos:

1.  quais instituições bancárias se enquadram na defi nição de banco ofi cial;

2. quais instituições bancárias são legalmente autorizadas a custodiar títulos públi-
cos federais;

3.  se estas últimas instituições se enquadram extensivamente no conceito de banco 
ofi cial.

O consulente declara ainda que pretende, com a presente consulta, amparar as de-
cisões de investimento do Instituto de Previdência Social do Município de Betim.

1. No que diz respeito ao pedido de esclarecimento acerca de quais são as insti-
tuições bancárias que se enquadram na defi nição de banco ofi cial, é necessário, 
inicialmente, citar o dispositivo constitucional sobre a matéria:

Art. 164. (...)

§ 3° — As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco 
Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou en-
tidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições 
fi nanceiras ofi ciais, ressalvados os casos previstos em lei. (grifos nossos)

Quanto ao conceito de instituições fi nanceiras ofi ciais, consoante expressa Rubens 
Limongi França, tais instituições

(...) têm, como característica própria, o fato de possuírem capital estatal e 
controle diretor do Poder Público, e via de regra têm como fi nalidade fomentar 
de maneira direta o bem-estar social e a produção regional ou setorial, espe-
cialmente daquelas em que o particular capitalista, que busca a garantia de 
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seu próprio numerário e o rendimento imediato, não tem interesse porque o 

risco ou a rentabilidade não são condizentes, em termos de mercado fi nancei-

ro, com outras aplicações possíveis.1

Nessa linha, de acordo com o entendimento do Conselheiro Eduardo Carone Costa 
na Consulta n. 616.661 (Sessão do dia 15 de março de 2000), instituição fi nanceira 
ofi cial é aquela integrante da administração pública.

No mesmo sentido, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU)2, 
são instituições fi nanceiras ofi ciais o Banco do Brasil S.A. (que é uma sociedade de 
economia mista), a Caixa Econômica Federal (que é uma empresa pública), ou (...) 
outra instituição de caráter regional com as características dessas duas anteriores, 
como, verbi gratia, instituição fi nanceira estadual3.

Aproveito a oportunidade para esclarecer se as instituições fi nanceiras submetidas 
a processo de privatização ou os bancos privados que adquiriram controle acionário 
das instituições privatizadas poderiam ou não ser utilizados para depósito das dispo-
nibilidades de caixa da administração pública estadual, municipal e do Distrito Fe-
deral. Nos termos do § 1° do art. 4° da Medida Provisória n. 2.192, de 24 de agosto 
de 2001, tem-se que, in verbis:

§ 1° As disponibilidades de caixa dos Estados, do Distrito Federal, dos Municí-

pios e dos órgãos ou das entidades do Poder Público e empresas por eles contro-

ladas poderão ser depositadas em instituição fi nanceira submetida a processo 

de privatização ou na instituição fi nanceira adquirente do seu controle acioná-

rio, até o fi nal do exercício de 2010. (grifos nossos)

No entanto, o dispositivo supracitado teve sua efi cácia suspensa por decisão do Su-
premo Tribunal Federal prolatada em 14 de setembro de 2005 e publicada no Diário 
Ofi cial em 24 de fevereiro de 2006. Sobre o assunto, referencio trecho da Consulta 
n. 711.021 (Sessão do dia 11 de outubro de 2006) de minha relatoria:

(...) Não existe lei federal que discipline as exceções aludidas na parte fi nal da 

norma constitucional supra (art. 164, § 3°, da CF: depósito das disponibilidades de 

caixa em instituições fi nanceiras ofi ciais, ressalvados os casos previstos em lei) 
não obstante o estabelecido na Medida Provisória n. 2.192-70, reeditada pela últi-

ma vez em 24/08/2001, e suspensa a efi cácia de seu § 1° do art. 4°, com efeitos ex 

nunc, pelo Supremo Tribunal Federal, que, em sede da ADIN n. 3.578/DF, deferiu 

em parte o pedido da medida cautelar, em decisão prolatada no dia 14/09/2005 
e publicada no Diário Ofi cial em 24/02/2006.

1 In Enciclopédia Saraiva de Direito: bacalar-benefício (Direito Civil). São Paulo: Saraiva, 1978. 517 p. R 34 F814e v. 10.
2 Revista do TCU, ano 38, número 108, jan./abr. 2007, p. 47 a 49. <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunida-
des/biblioteca_tcu/biblioteca_digital/REVISTA0108_0.pdf>. Acesso em 26 de março de 2009.

3  TCU, Acórdão 1.967/2006 – Plenário, número interno do documento AC-1967-43/06-P.
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Ainda, impende assinalar o entendimento da Ministra Ellen Gracie proferi-
do no voto da ADIN 2.600-MC, citado no julgamento em tela, in verbis:

“Vejo, também, que essa regra salutar de depósito em bancos ofi ciais imposta 
pela Constituição vai ao encontro do princípio da moralidade previsto no art. 
37, caput do seu texto, ao qual deve obediência a administração pública direta 
e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. (...) ‘o fato de obrigar o depósito em instituições fi nanceiras 
ofi ciais é medida saneadora, pois evita que o prefeito faça como seu o saldo 
médio com o depósito da Prefeitura para obter empréstimos pessoais.’”

Tendo em vista que foi suspensa a efi cácia da norma contida no § 1° do art. 4° da 
Medida Provisória n. 2.192, de 24 de agosto de 2001, as instituições fi nanceiras sub-
metidas a processo de privatização ou os bancos privados que adquiriram controle 
acionário das instituições privatizadas não podem mais ser usados para depósito 
de disponibilidades de caixa da administração pública. Assim, o Banco Bradesco 
(que absorveu o Banco de Crédito Real de Minas Gerais — CREDIREAL por ocasião 
de privatização em 1997) e o Banco Itaú (que absorveu o Banco do Estado de Minas 
Gerais — BEMGE por ocasião de privatização em 1998) não podem ser usados para 
depósitos das disponibilidades de caixa no âmbito do Estado de Minas Gerais e seus 
respectivos Municípios4.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em informativo de sua publicação5 (em 
março/abril de 2007), considerou, no mesmo sentido, que a suspensão da efi cácia 
do § 1° do artigo 4° da citada medida provisória retirou a condição de instituição 
fi nanceira ofi cial aos bancos públicos privatizados.

É necessário lembrar que o tema sobre depósito das disponibilidades fi nanceiras, 
quando não existir banco ofi cial no respectivo território, foi reiteradamente6 trata-
do por esta Corte, resultando na Súmula 109:

Comprovada a inexistência de bancos ofi ciais em seu território, o Município 
poderá, mediante prévia licitação, movimentar seus recursos fi nanceiros e 
aplicá-los em títulos e papéis públicos com lastro ofi cial, em instituição fi nan-
ceira privada, sendo-lhe vedada a contratação de cooperativa de crédito para 
esse fi m. (grifos nossos)

Diante do exposto, considero respondido o primeiro questionamento do consulente: 
são bancos ofi ciais o Banco do Brasil S.A., a Caixa Econômica Federal e qualquer 
outra instituição fi nanceira que possua as mesmas características das anteriores 

4 Ver Consulta n. 699.098, Relator Conselheiro Elmo Braz, Sessão do dia 21/12/2005.
5 <http://www.tce.sp.gov.br/publicacoes/infotce/informativo59.pdf>. Acesso em 31 de março de 2009.
6 Vide Consulta n. 735.840 de relatoria do Conselheiro Eduardo Carone Costa.
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e integre a administração pública, inclusive em âmbito estadual; as instituições 
fi nanceiras submetidas a processo de privatização ou os bancos privados que adqui-
riram controle acionário das instituições privatizadas não podem ser utilizados para 
depósito das disponibilidades fi nanceiras da administração pública, desde a suspen-
são da efi cácia do § 1° do artigo 4° da Medida Provisória n. 2.192 por decisão do 
Supremo Tribunal Federal (prolatada em setembro de 2005 e publicada em fevereiro 
de 2006); na ausência de banco ofi cial no território municipal, as disponibilidades 
de caixa poderão ser depositadas em banco privado, selecionado mediante prévia 
licitação, nos termos da Súmula 109 desta Corte.

A seu turno, em relação especifi camente às disponibilidades de caixa dos regimes de 
previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, a Lei Complementar n. 101 
de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF, em seu art. 43, § 1°, determina que:

ainda que vinculadas a fundos específi cos (...), fi carão depositadas em conta 
separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições 
de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência 
fi nanceira.

Isto posto, em relação às regras para a organização e o funcionamento dos regimes 
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, a Lei Federal n. 9.717 de 27 de novembro de 1998, 
em seu art. 6°, VI, veda a aplicação dos recursos de fundos integrados de bens, 
direitos e ativos, com fi nalidade previdenciária, em títulos públicos, com exceção 
de títulos do governo federal.

2. Assim, passo ao segundo questionamento, que contém indagação sobre quais 
instituições bancárias são legalmente autorizadas a custodiar títulos públicos 
federais.

Nesse particular, a Resolução n. 3.506 de 26 de outubro 2007, do Banco do Brasil, 
dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social 
instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Em seu art. 24, tal 
resolução afi rma que

Os títulos e valores mobiliários integrantes dos diversos segmentos de aplica-
ção dos recursos dos regimes próprios de previdência social devem ser regis-
trados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), em sistemas 
de registro e de liquidação fi nanceira de ativos autorizados pelo Banco Cen-
tral do Brasil e/ou mantidos em conta de depósito em instituição ou entidade 
autorizada à prestação desse serviço pela Comissão de Valores Mobiliários.
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Sobre a aplicação de recursos do regime próprio de previdência do Município, vale 
referência ainda à disposição contida no art. 23 da Resolução 3.506 de 26 de outu-
bro 2007, do Banco do Brasil:

Art. 23. Os regimes próprios devem manter contratada uma ou mais pessoas ju-
rídicas registradas na Comissão de Valores Mobiliários para o exercício da ativi-
dade de custódia de valores mobiliários, para atuar como agente custodiante e 
responsável pelos fl uxos de pagamentos e recebimentos relativos às operações 
realizadas no âmbito dos segmentos de renda fi xa e de renda variável.

Nessa esteira, o Conselheiro Wanderley Ávila, na Consulta7 n. 706.966 (Sessão do dia 
22 de março de 2006), posicionou-se no seguinte sentido:

(...) os recursos arrecadados que compõem o regime próprio dos servido-
res devem ser depositados em bancos ofi ciais, em conta específi ca e distinta 
das demais contas do instituto previdenciário, mas sua aplicação pode ser 
feita tanto em instituições fi nanceiras ofi ciais — entendidas estas como as 
que possuam capital estatal e controle diretor do Poder Público, conforme 
magistério de R. Limongi França — quanto em instituições fi nanceiras pri-
vadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central, desde que selecionadas 
mediante processo de credenciamento, observado o certame seletivo prévio 
para o caso, de forma que possam ser aplicados em condições de segurança, 
transparência, rentabilidade, solvência e liquidez. (grifos no original)

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em informativo de 
sua publicação8 (em março/abril de 2007), entendeu que:

(...) Conforme disposto no inciso I do artigo 3° da Resolução CMN n. 3.244/04, 
no que diz respeito ao segmento de renda fi xa, poderá ser aplicado 100% dos 
recursos dos regimes próprios de previdência social em títulos de emissão 
do tesouro nacional do Banco Central do Brasil, podendo ser feito tal inves-
timento em instituição fi nanceira não ofi cial, desde que devidamente sele-
cionada, com vistas à obtenção das melhores taxas e nos termos da legislação 
aplicável (LRF — §§ 1° e 2°, art. 43; Lei n. 9.717/98 — inc. IV, art. 6° e Resolu-
ção do CMN n. 3.244/04), para tanto, deve a entidade promover credenciamen-
to, por processo de seleção, observando os seguintes critérios mínimos: solidez 
patrimonial, volume de recursos administrados e a experiência no exercício da 
atividade de administração de recursos de terceiros. (...) (grifos nossos)

Em resumo, de forma mais direta e objetiva, a Secretaria do Tesouro Nacional9 in-
forma que:

7 A Consulta n. 699.098 (Sessão do dia 21 de dezembro de 2005), de relatoria do Conselheiro Elmo Braz, também trata sobre o assunto.
8 <http://www.tce.sp.gov.br/publicacoes/infotce/informativo59.pdf>. Acesso em 31 de março de 2009.
9 <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/faq/faq_dp_procedimentos.asp>. Acesso em 31 de março de 2009.
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(...) Os títulos emitidos pelo tesouro nacional são custodiados no Banco 
Central e na CETIP (Balcão Organizado de Ativos e Derivativos10). Somente as 
instituições credenciadas junto a estas duas entidades podem custodiar 
títulos em sua carteira. Esta custódia funciona como uma conta corrente, em 
que os títulos têm livre circulação. No caso de alguma pessoa física ou jurídi-
ca se interessar pela aquisição dos títulos, deve entrar em contato com uma 
das instituições credenciadas e solicitar a operação. Esta instituição deverá, 
então, realocar os títulos em uma subconta de custódia identifi cando o novo 
detentor do título. (grifos nossos)

Assim, sobre quais as instituições bancárias podem custodiar títulos públicos fede-
rais, respondo com base nos dados supracitados: podem custodiar títulos públicos 
federais o Banco Central e as instituições fi nanceiras, inclusive as privadas, desde 
que credenciadas junto à CETIP — Balcão Organizado de Ativos e Derivativos.

3. Quanto ao último questionamento, entendo que os bancos privados, ainda que 
autorizados a custodiar títulos públicos federais, não podem ser enquadrados ex-
tensivamente no conceito de instituições bancárias ofi ciais, pois integrar a ad-
ministração pública é requisito fundamental para caracterização dos chamados 
bancos ofi ciais.

VOTO

Diante do exposto, respondo os questionamentos do consulente da seguinte forma:

1. São bancos ofi ciais o Banco do Brasil S.A., a Caixa Econômica Federal e qualquer outra 
instituição fi nanceira que possua as mesmas características das anteriores e integre a 
administração pública, inclusive em âmbito estadual; as instituições fi nanceiras subme-
tidas a processo de privatização ou os bancos privados que adquiriram controle acionário 
das instituições privatizadas não podem ser utilizados para depósito das disponibilidades 
fi nanceiras da administração pública, desde a suspensão da efi cácia do § 1° do artigo 4° 
da Medida Provisória n. 2.192 por decisão do Supremo Tribunal Federal, prolatada em 
setembro de 2005 e publicada em fevereiro de 2006; na ausência de banco ofi cial no 
Município, as disponibilidades de caixa poderão ser depositadas em banco privado, sele-
cionado mediante prévia licitação nos termos da Súmula n. 109 desta Corte;

2. Podem custodiar títulos públicos federais o Banco Central e as instituições fi nan-
ceiras, inclusive as privadas, desde que credenciadas junto à CETIP — Balcão Orga-
nizado de Ativos e Derivativos;

10 <http://www.cetip.com.br>. Acesso em 31 de março de 2009: Balcão Organizado de Ativos e Derivativos. É, na realidade, uma 
câmara de compensação e liquidação sistemicamente importante, nos termos defi nidos pela legislação do SPB — Sistema de Paga-
mentos Brasileiro (Lei n. 10.214 de 27 de março de 2001).
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3. Integrar a administração pública é requisito fundamental dos chamados bancos 
ofi ciais, motivo pelo qual considero que os bancos privados, ainda que autorizados a 
custodiar títulos públicos federais, não podem ser enquadrados extensivamente no 
conceito de instituições bancárias ofi ciais.

É o meu parecer.

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 17/06/09 
presidida pelo Conselheiro Wanderley Ávila; presentes o Conselheiro Eduardo Carone Cos-
ta; Conselheiro Elmo Braz; Conselheira Adriene Andrade; Conselheiro substituto Hamilton 
Coelho; que aprovaram, por unanimidade, o parecer exarado pelo Relator Conselheiro 
Antônio Carlos Andrada. Impedido o Conselheiro em exercício Gilberto Diniz.
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RELATóRIO

Tratam os autos de consulta formulada por Milton Dias de Freitas, Presidente da 
Câmara Municipal de Iturama à época, em que foram apresentados os seguintes 
questionamentos:

1 — A Constituição Federal consagra, em seu art. 18, a autonomia político-
administrativo-organizacional dos Municípios. Assim, em decorrência dessa 
autonomia e observados os demais princípios constitucionais, bem assim as 
fi nanças locais, gostaríamos de saber se os Municípios brasileiros regidos sob 
o regime jurídico estatutário podem ampliar os direitos de seus servido-
res públicos — aqui compreendidos, exclusivamente, aqueles ocupantes de 
cargos de provimento em comissão — através da instituição de indenização 
compensatória por tempo de serviço, nos casos de exoneração sem justa 
causa, isto é, aquela ocorrida sem qualquer culpa do servidor (como a prática 
de falta grave, insufi ciência de desempenho, etc (sic) apurada no devido pro-
cesso administrativo) ou porque a pedido deste?

Impossibilidade de indenização por 
tempo de serviço a ocupante de cargo 
comissionado e de instituição por 
Câmara municipal de estatuto próprio 
para seus servidores

ementa: Consulta — município — I. 
Funcionário público — Cargo em co-
missão — exoneração — Indenização 
por tempo de serviço — Inconstitu-
cionalidade — II. Poder legislativo — 
Instituição de estatuto próprio para 
seus servidores — Impossibilidade — 
sujeição ao regime jurídico estatu-
tário dos servidores municipais.

(...) a indenização por tempo de ser-
viço destinada aos ocupantes de cargo 
em comissão é incompatível com o Tex-
to Constitucional pátrio, pois sua pre-
visão pode implicar obstáculo, limitar 
a demissibilidade ad nutum, atentando 
contra o comando da CR/88, que pre-
vê seja livre a exoneração dos titulares 
desses cargos.

ConsUlta n. 719.737

relator: ConselHeIro antÔnIo
CARLOS ANDRADA
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2 — Uma vez reconhecida a autonomia administrativa do Poder Legislativo, 
pode ele instituir estatuto próprio para os seus servidores, através de pro-
jeto de lei de iniciativa parlamentar, caso o regime jurídico adotado no Muni-
cípio seja o estatutário? (grifamos)

Ademais, o consulente solicitou o envio de cópia da Consulta n. 713.716, decidida 
em 09/08/06, cujo assunto é a vedação do pagamento de parcela indenizatória a 
vereadores em convocações extraordinárias, em razão da Emenda Constitucional 
n. 50/2006.

A Auditoria se manifestou por meio do parecer de fl s. 10 a 16. Sustentou a possibi-
lidade de ser estabelecido o pagamento de indenização por tempo de serviço aos 
ocupantes de cargos em comissão, na hipótese de exoneração sem justa causa, 
desde que editada lei de iniciativa do prefeito. Posicionou-se pela impossibilidade 
de os servidores da Câmara Municipal terem estatuto próprio.

É o relatório.

PRELIMINAR

Verifi co, nos termos constantes da petição inicial, que o consulente é parte legítima 
para formular a presente consulta e que o objeto refere-se a matéria de competên-
cia desta Corte, nos termos do art. 210 do novo Regimento Interno deste Tribunal 
de Contas. 

Assim, conheço da consulta para respondê-la em tese.

s em sede de preliminar manifestou-se o Conselheiro eduardo Carone Costa

Sr. Presidente, com a devida vênia do eminente relator, acho que isso é um caso 
mais do que típico de consultoria jurídica. Da minha maneira de ver, o consulente 
não tem dúvida sobre a disponibilidade fi nanceira e orçamentária para realizar as 
despesas que vão advir da resposta. Ele faz uma consulta sobre se pode estender 
outras vantagens. Respondemos as consultas, quando há dúvida sobre a natureza fi -
nanceira, orçamentária, contábil e patrimonial. Nesse caso, entendo, com as vênias 
próprias, que ele está fazendo uma consultoria que seria própria da assessoria jurí-
dica dele: se um Município pode outorgar mais vantagens ao seu servidor estatutário 
que aquelas que já são dadas pelo Estado ou pela União. Acho que nesse caso não 
deveríamos responder. É o meu ponto de vista. 
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MéRITO

É inegável a autonomia política dos Municípios, assegurada constitucionalmente, 
bem como, dentro do âmbito municipal, a autonomia administrativa do Poder Le-
gislativo.

É certo que compete ao Município organizar o serviço público local e elaborar o regi-
me jurídico de seus servidores, estabelecendo a jornada de trabalho, as atribuições 
dos cargos, a composição da remuneração, tendo em vista as peculiaridades locais 
e as possibilidades de seu orçamento.

No entanto, no exercício de suas competências, os poderes públicos devem sempre 
observar as regras e princípios estabelecidos na Constituição da República, tendo 
em vista a supremacia formal que a Carta Magna possui no ordenamento jurídico 
brasileiro.

Partindo dessas premissas, passo a analisar os dois questionamentos propostos pelo 
consulente.

Quanto à primeira indagação, é necessário o exame da natureza do chamado cargo 
em comissão, para que se verifi que se com ela é compatível a instituição de uma 
indenização compensatória em casos de exoneração a pedido do titular ou sem 
justa causa.

Vejamos o texto constitucional:

Art. 37 (...)

(...)

II — a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação pré-
via em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração;

(...)

V — as funções de confi ança, exercidas exclusivamente por servidores ocupan-
tes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servi-
dores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 

Acolhida a preliminar proposta pelo relator, vencido o Conselheiro Eduardo Carone Costa.
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destinam-se apenas às atribuições de direção, chefi a e assessoramento. 
(grifos nossos)

Ante a expressão livre nomeação e exoneração, tem-se que os cargos em comissão 
são cargos de ocupação transitória.

Afi rma José dos Santos Carvalho Filho que a natureza desses cargos impede que os 
titulares adquiram estabilidade:

(...) assim como a nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em 
concurso público, a exoneração do titular é despida de qualquer formali-
dade especial e fi ca a exclusivo critério da autoridade nomeante. Por essa 
razão é que são considerados de livre nomeação e exoneração (art.37, II, CF)1. 
(grifos nossos)

Nesse sentido, não nos parece coerente com o Texto Constitucional a previsão do 
pagamento de uma indenização ao ocupante de cargo em comissão quando de sua 
exoneração.

A chamada demissibilidade ad nutum não é em vão. Ao prevê-la, o constituinte pro-
curou viabilizar que cada autoridade pudesse contar com pessoas de sua confi ança 
nos cargos públicos de chefi a/direção e assessoramento.

No que se refere ao Poder Executivo, a importância dessa característica dos car-
gos em comissão fi ca ainda mais patente, tendo em vista que a alternância de 
poder de um grupo político para outro exige que o novo governante possa contar 
com uma equipe comprometida com seu projeto de governo, alocada na estrutura 
da administração.

A esse respeito, observa Manoel Gonçalves Ferreira Filho que os titulares de cargos 
comissionados são pessoas de absoluta confi ança das autoridades superiores, espe-
cialmente dos agentes políticos, constituindo os canais de transmissão das diretri-
zes políticas, para a execução administrativa2.

Dessa forma, estou convencido de que prejudica a discricionariedade política a 
previsão de pagamento de indenização quando da exoneração do ocupante de 
cargo comissionado.

Note-se que as necessárias regras de responsabilidade fi scal impelem o administrador 
a manter o equilíbrio fi nanceiro do ente, o que implica, muitas vezes, evitar gastos.

1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 19. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 551.
2 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
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Imagine-se um Município de baixa arrecadação, em que por um longo período se 
mantivesse certo grupo político no poder. Após longos anos, quando um novo grupo 
assumisse o governo, este poderia se ver refém dos ocupantes em cargos comissio-
nados pertencentes ao grupo opositor, eis que se mostraria extremamente onerosa 
sua exoneração, devido à indenização por tempo de serviço.

Tal exemplo, de caráter ilustrativo, demonstra que a indenização por tempo de 
serviço destinada aos ocupantes de cargo em comissão é incompatível com o Texto 
Constitucional pátrio, pois sua previsão pode implicar obstáculo, limitar a demissi-
bilidade ad nutum, atentando contra o comando da CR/88, que prevê seja livre a 
exoneração dos titulares desses cargos.

Note-se que na seara do Direito do Trabalho, a indenização paga quando das demis-
sões sem justa causa foi criada para compensar o trabalhador diante da surpresa de 
ver rompido o vínculo empregatício, tendo em vista o princípio da continuidade da 
relação de trabalho. Esse instituto, juntamente com os depósitos para o FGTS, veio 
substituir o antigo regime da estabilidade.

Todavia, realidade jurídica totalmente diversa ocorre no Direito Administrativo.

Os servidores públicos estatutários não gozam do direito aos depósitos de FGTS pelo 
fato de possuírem a garantia constitucional da estabilidade, adquirida após o cum-
primento do estágio probatório, conforme art. 41, caput, da CR/88.

Por outro lado, no que se refere aos ocupantes de cargos públicos comissionados, de 
recrutamento amplo, estes, desde a sua nomeação, estão cientes da precariedade 
que caracteriza o seu vínculo com o Estado, já que não ingressaram nos quadros 
públicos através de concurso.

Afi rma Lúcia do Valle Figueiredo que os titulares desses cargos não estão vocaciona-
dos a permanecer eternamente, mas, sim, a fi car enquanto perdurar o regime de 
estrita confi ança3.

Ora, é absolutamente natural (e desejável, ante o princípio republicano da tempo-
rariedade) que sejam trocados os titulares de cargos em comissão quando da assun-
ção de poder por novo agente político.

Dessa forma, fere o princípio da razoabilidade, consagrado na Constituição Estadual 
mineira, que se imponha à administração através de lei municipal um ônus fi nan-
ceiro quando a autoridade decide exonerar certo ocupante de cargo em comissão, 

3 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 543.
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cujo montante é tão maior quanto mais longo for o período em que a pessoa prestou 
serviços naquele cargo. Isso porque a demissibilidade imotivada, a qualquer tempo, 
é característica essencial dos cargos comissionados, conforme exposto acima.

Nesse sentido, destaco decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul, em que foi julgada inconstitucional lei municipal que deferia aos 
ocupantes de cargos em comissão o direito a indenização por tempo de serviço em 
caso de exoneração:

EMENTA: ADIN. É INCONSTITUCIONAL A LEI QUE DEFERE AOS OCUPANTES DE 
CARGOS EM COMISSÃO O DIREITO A PERCEBEREM UM MÊS DE VENCIMENTOS EM 
CASO DE EXONERAÇÃO. VULNERAÇÃO AOS ARTS. 19, COM A NOVA REDAÇÃO 
DADA PELA EC N. 7/95, E 32, CAPUT, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
ARGUIÇÃO ACOLHIDA. ASSUNTO: LEI MUNICIPAL — INDENIZAÇÃO PARA OCU-
PANTE DE CARGO EM COMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. LM1919 DE 1992 
(ITAQUI). FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. INDE-
NIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. DESCABIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
DIREITO CONSTITUCIONAL.
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 598.022.416, Tribunal Pleno, TJ-RS, 
Relator Décio Antônio Erpen, julgado em 25/05/1998.)

Também com esse entendimento notadamente restritivo foi elaborado o Parecer 
n. 12/99, formulado pela Dra. Rosane Heineck Schmitt, como Auditora substituta 
de conselheiro, acolhido pelo Órgão Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul, em Sessão datada de 12 de maio de 1999:

(...) é distinta sua situação funcional: para estatutários concursados, a estabi-
lidade; para estatutários que titulam cargos em comissão, a precariedade de 
seu vínculo com a administração, que veda qualquer óbice à demissão, motiva-
da ou imotivada, pelo administrador público, pois é de sua natureza não gerar 
garantia ao cargo.

Se assim é, ou seja, se os titulares de cargos em comissão não têm qualquer 
direito à estabilidade, nenhum obstáculo pode ser oposto à liberdade de 
sua exoneração pelo administrador público. E a obrigatoriedade de indeni-
zar o servidor dessa espécie, por seu desligamento do serviço público, é um 
óbice à possibilidade de sua exoneração ad nutum, razão pela qual evidencia-se 
a inconstitucionalidade material do art. 47 do Estatuto do Funcionário Público 
do Município em comento, face ao art. 32, caput, da Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul.

Pelas razões expostas, discordo do parecer da ilustre Auditoria e tenho como inconsti-
tucional a instituição de indenização por tempo de serviço a ser paga quando da exo-
neração de ocupante de cargo em comissão sem justa causa ou a pedido do titular.
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Passo ao segundo questionamento constante desta consulta, referente à possibilidade 
de o Poder Legislativo municipal instituir estatuto próprio apenas para os seus servi-
dores.

Inicialmente, deve-se registrar que, conforme dispõe o art. 61, § 1°, II, c da Constitui-
ção da República de 1988, é de competência privativa do prefeito municipal a iniciati-
va de lei que disponha sobre o regime jurídico aplicável aos servidores municipais.

Acrescenta-se a clássica lição do jurista Hely Lopes Meirelles, já citada pela Auditoria:

os servidores públicos da Câmara Municipal, embora nomeados pelo seu 
presidente, a quem são subordinados hierárquica e funcionalmente, e pagos 
com os recursos consignados ao Legislativo, não podem ter estatuto próprio, 
diverso do que rege os servidores da Prefeitura, porque todos são servidores 
públicos municipais, sujeitos ao mesmo estatuto dos servidores do Município. 
O que a Câmara tem é quadro próprio de servidores distinto do da Prefeitura, 
mas regido por um mesmo estatuto municipal4. (grifo nosso)

Assim, em que pese a autonomia administrativa da Câmara, fi cam os servidores do 
Poder Legislativo sujeitos ao regime jurídico estatutário dos servidores municipais, 
porque, na realidade, são servidores públicos do Município, como os que prestam 
serviços à Prefeitura.5

O estatuto municipal é o diploma que rege o ente político como um todo, no que se 
refere a todos os seus servidores ocupantes de cargos efetivos ou comissionados nas 
pessoas jurídicas de direito público. Não é uma lei destinada apenas a disciplinar o 
regime jurídico dos servidores do Poder Executivo.

Conclui-se, doravante, que a melhor interpretação dos dispositivos constitucionais 
concernentes ao ente municipal é aquela segundo a qual a organização do serviço 
público e de seu pessoal pelo Município, quando se der através de regime estatutá-
rio (e não celetista)6, deve implicar a elaboração de um único diploma. Cria-se um 
único estatuto para os servidores de toda a administração direta e dos entes de di-
reito público da administração indireta, tendo em vista, sempre, as peculiaridades, 
os interesses e as disponibilidades locais.

4 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 445.
5 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 497.
6 Note-se que, desde 02 de julho de 2007, está suspensa a vigência do artigo 39, caput, da Constituição Federal, em sua redação dada 
pela Emenda Constitucional n. 19/98, através de liminar concedida em sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135.
Portanto, está em vigor a redação anterior do dispositivo, que consagra a exigência do regime jurídico único para os servidores da 
administração pública, das autarquias e fundações públicas. A Ministra Ellen Gracie, ao proferir o resultado do julgamento, esclareceu 
que a decisão tem efeito ex nunc. Com isso, toda a legislação editada durante a vigência do artigo 39, caput, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional n. 19/98, continua válida, fi cando resguardadas as situações consolidadas, até o julgamento do mérito.
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Assim já se posicionou esta Corte de Contas na Consulta n. 651.384, julgada em 
19/12/2001, bem como na Consulta n. 727.149, apreciada em Sessão realizada em 
16/04/2008.

Em consequência, nos Municípios que optem pelo regime estatutário, a concessão 
de direitos e/ou vantagens aos servidores públicos da Câmara, sejam servidores 
efetivos ou em cargo de provimento em comissão, deve ter como suporte o estatuto 
do funcionalismo público municipal.

Conclusão: pelas razões elencadas, respondo a esta consulta, em suma, nos seguin-
tes termos:

1 — Entendo não ser possível a concessão de indenização compensatória por tempo 
de serviço aos ocupantes de cargos em comissão nos casos de exoneração sem justa 
causa ou a pedido do titular, pois signifi ca limitação à demissibilidade ad nutum, 
essencial à natureza do cargo comissionado.

2 — Nos Municípios em que é adotado o regime jurídico estatutário, não pode o Po-
der Legislativo instituir estatuto próprio para os seus servidores, de modo que estes 
estão sujeitos ao mesmo estatuto dos servidores do Poder Executivo e das entidades 
de direito público da administração indireta municipal.

Em atendimento à solicitação do consulente, determino o encaminhamento à Câma-
ra Municipal de Iturama de cópia da Consulta n. 713.716 deste Tribunal de Contas.

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 20/05/09 pre-
sidida pelo Conselheiro Wanderley Ávila; presentes o Conselheiro Eduardo Carone Costa, 
Conselheiro Elmo Braz, Conselheira Adriene Andrade, Conselheiro em exercício Gilberto Di-
niz, que aprovaram, por unanimidade, o parecer exarado pelo Relator Conselheiro Antônio 
Carlos Andrada. Impedido o Conselheiro em exercício Licurgo Mourão.
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RELATóRIO

Tratam os presentes autos de consulta formulada pelo Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Barbacena, José Higino Ferreira, por meio da qual elabora o seguinte 
questionamento, in verbis:

Em face do permissivo constitucional do art. 37, IX, da Constituição da Repú-
blica de 1988, que autoriza a contratação por tempo determinado em caso de 
excepcional interesse público mediante lei autorizativa do ente, questiona-se 
com essa egrégia Corte de Contas acerca da natureza do vínculo jurídico en-
tre esses contratados e a administração pública e, em função disto, quais os 
benefícios do regime (ex. licença maternidade, licença saúde, férias, etc.), 
extensíveis a ele, contratado?

É o relatório, em síntese.

Contratação de servidores 
temporários em caso de excepcional 
interesse público

ementa: Consulta — município — Contra-
tação de servidores temporários — Hipó-
tese de excepcional interesse público — 
Possibilidade — natureza contratual do 
vínculo — regime jurídico administrati-
vo especial ou estatutário — Previsão do 
regime adotado na lei regulamentadora 
da contratação — situação de urgência — 
Impossibilidade de edição de lei anterior 
à contratação — aplicação do regime ju-
rídico celetista — regime previdenciário 
— Vinculação obrigatória ao rGPs. 

ConsUlta n. 748.924

(...) o termo contratação não vin-
culará esse tipo de relação funcional 
ao regime celetista, podendo admitir 
também a aplicação de normas do re-
gime estatutário.

relatora:
CONSELHEIRA ADRIENE ANDRADE
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PRELIMINAR

Verifi co, nos termos constantes da petição inicial, fl s. 01 e 02, que o consulente 
é parte legítima para formular a presente consulta e que o seu objeto refere-se a 
matéria de competência desta Corte, nos termos dos arts. 210 e 213 do RITCMG. 
Portanto, conheço desta consulta.

MéRITO

Em suma, visa o consulente esclarecer qual a natureza do regime jurídico dos agen-
tes contratados pela Administração Pública por tempo determinado para atender a 
excepcional interesse público, consoante previsão expressa no art. 37, inciso IX, da 
CR/88, bem como quais os benefícios inerentes a esse regime.

Em análise dos dispositivos constitucionais pertinentes, constata-se que a Carta de 
1988 não estabelece expressamente o regime jurídico a ser designado para a fi gura 
dos servidores temporários. Diante dessa lacuna deixada pelo constituinte, têm sido 
levantadas inúmeras indagações, não sendo pacífi co o entendimento doutrinário e 
jurisprudencial acerca da natureza do vínculo jurídico adotado nos casos de contra-
tação efetuada com fulcro no aludido dispositivo.

Antes de manifestar o meu posicionamento a respeito da questão específi ca suscita-
da pelo consulente, necessário se faz tecer algumas considerações.

Conforme mencionado acima, a possibilidade de contratação de servidores tempo-
rários pela Administração Pública encontra-se insculpida no art. 37, inciso IX, da 
CR/88, que assim preceitua:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência e, 
também, ao seguinte:

(...)

IX — a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Via de regra, o recrutamento de pessoal para servir às necessidades da administração 
pública é efetuado por meio de concurso de provas ou de provas e títulos, constituin-
do a possibilidade prevista no dispositivo constitucional supratranscrito uma exceção. 
E justamente por tratar-se de uma exceção à regra, a contratação de servidores tem-
porários deverá atender a alguns preceitos para que seja considerada regular. 
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Referida categoria de contratação só poderá ser admitida se a Administração Públi-
ca estiver frente a situações em que, devido às circunstâncias, não seja possível a 
realização de concurso público ou diante de hipóteses que não justifi quem a nome-
ação para cargos ou empregos públicos previamente criados por ato legislativo. 

Nos dizeres do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello:

A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar 
situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por 
razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justifi cando 
a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso pú-
blico), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público 
demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade 
(neste sentido, necessidade temporária), por não haver tempo hábil para re-
alizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum 
que se tem de acobertar. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito 
Administrativo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 263)

A respeito do tema, remeto à Consulta de n. 724.031, da lavra do Conselheiro Edu-
ardo Carone, levada à Sessão de 28/03/2007, ocasião em que foi adotado posiciona-
mento alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

Cabe registrar entendimento similar proferido pela Suprema Corte, nos termos 
do julgamento da ADI 3.068 (Acórdão, DJ 23/09/2005 e Informativo do STF n. 
358/04), no qual o Relator, Ministro Eros Grau, deixou asseverado que o inciso IX 
do art. 37 da CF não faz distinção entre atividades a serem desempenhadas em 
caráter eventual, temporário ou excepcional, e atividades de caráter regular e 
permanente, nem prevê, exclusivamente, a contratação por tempo determinado 
de pessoal para desempenho apenas das primeiras. Ao contrário, o texto auto-
rizou, amplamente, as contratações para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público tanto numa quanto noutra hipótese.

Assim, não é inconstitucional a norma que visa a atender, temporariamente, 
a notória carência de pessoal da administração pública, enquanto não criado 
ou satisfeito o quadro de pessoal permanente, em razão da impossibilidade de 
conclusão, a contento, do concurso público.

Entende-se, portanto, que o requisito da temporariedade não tem vinculação es-
trita com a natureza temporária da atividade a ser desempenhada, podendo advir 
de necessidade decorrente de uma situação excepcional, a qual permitirá à Admi-
nistração Pública contratar servidores para ocupar cargos permanentes, porém em 
caráter transitório, até que haja a realização de concurso público. Tal posiciona-
mento, frise-se, não é pacífi co, havendo manifestações doutrinárias e jurispruden-
ciais em sentido contrário.
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Isso posto, vale dizer que o contrato celebrado entre a administração pública e o 
servidor deverá ser de cunho temporário, uma vez que a permanência do vínculo 
entre ambos vai de encontro à ideia de necessidade transitória, à qual se vincula 
esse tipo de admissão de servidores. Tal condição visa coibir a admissão indiscrimi-
nada de pessoal, bem como evitar que a Administração se valha de tal espécie de 
contratação para esquivar-se à exigência de concurso público. 

Feitas essas considerações, passo à análise dos quesitos formulados pelo consulente.

A primeira indagação proposta pelo Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, 
José Higino Ferreira, diz respeito à natureza do vínculo jurídico entre a adminis-
tração pública e aqueles contratados temporariamente por excepcional interesse 
público, com base no inciso IX do art. 37 da CR/88.

Inicialmente, deve-se esclarecer que o próprio Texto Constitucional, ao se valer 
da expressão contratação, defi ne que a referida relação funcional deverá possuir 
natureza contratual.

Segundo o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Adminis-
trativo. 20. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 568), cuida-se, de fato, de 
verdadeiro contrato administrativo de caráter funcional, diverso dos contratos ad-
ministrativos em geral pelo fato de expressar um vínculo de trabalho subordinado 
entre a administração e o servidor. 

Nesses termos, conforme sustenta a doutrina moderna, o regime estatutário iden-
tifi ca-se com o contrato administrativo de trabalho e, assim, o fato de a relação 
funcional entre o Poder Público e o servidor temporário ser de natureza contratual 
não afasta a possibilidade de a ela se aplicarem normas do regime estatutário ou do 
regime celetista, por óbvio.

Seguindo essa linha de raciocínio, Gustavo Alexandre Magalhães assim se manifesta:

Revendo a concepção tradicional do regime estatutário, concebida diante da 
teoria contratual desenvolvida no Estado Liberal, conclui-se que o vínculo de 
natureza estatutária tem natureza contratual, sendo, pois, sinônimo de con-
trato administrativo de trabalho. Portanto, é igualmente admissível que o re-
gime dos agentes temporários assuma natureza estatutária, sendo instituído 
pelas respectivas pessoas políticas. (MAGALHÃES, Gustavo Alexandre. Contra-
tação temporária por excepcional interesse público: aspectos polêmicos. São 
Paulo: LTr, 2005, p. 227)

Portanto, o termo contratação não vinculará esse tipo de relação funcional ao regime 
celetista, podendo admitir também a aplicação de normas do regime estatutário.
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Assim, corroboro tal entendimento com as afi rmativas de José dos Santos Carvalho 
Filho (op. cit. p. 562) e Maria Sylvia Zanella di Pietro (Direito Administrativo. 22. 
ed. São Paulo: Atlas, 2009), de que o gênero servidor público divide-se em servidor 
público estatutário, servidor público trabalhista e servidor público temporário.

De acordo com essa corrente doutrinária, o servidor público contratado tempo-
rariamente para atender a excepcional interesse público constitui uma categoria 
específi ca e, por isso mesmo, em tese, deveria possuir um regime jurídico distinto 
daquele estabelecido para os agentes públicos integrantes do quadro permanente 
da administração, com a peculiaridade de poder assumir naturezas diversas, não se 
confi gurando, por tal motivo, regime jurídico autônomo quanto à sua natureza. 

Para se alcançar o citado regime jurídico especial, a CR/88 consentiu a cada ente fe-
derativo o estabelecimento, mediante lei reguladora, das normas a serem adotadas, se 
do regime celetista ou estatutário (contrato administrativo de trabalho). 

Nos dizeres de Gustavo Alexandre Magalhães (op. cit. p. 226), quanto à natureza jurídi-
ca do vínculo do servidor temporário, (...) cabe ao legislador dos respectivos entes fe-
derativos optar pelo regime trabalhista ou pelo contrato administrativo de trabalho.

Pode-se constatar essa permissão pela expressão a lei estabelecerá, contida no 
dispositivo constitucional em comento, sendo certo que a citada lei visa não apenas 
estabelecer as hipóteses em que se dará a contratação temporária, conforme an-
teriormente esclarecido, como também dispor sobre o regime jurídico que regerá 
essa relação.

A título informativo, registre-se que na esfera da União a matéria relativa aos con-
tratados temporariamente por excepcional interesse público encontra-se discipli-
nada na Lei Federal n. 8.745/93, que, em seu art. 11, concede àqueles inúmeros 
direitos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União (Lei Federal n. 
8.112/90), tais como ajuda de custo, indenizações, 13° salário, adicionais, gratifi -
cações, entre outros.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, recentemente entrou em vigor a Lei n. 18.185, 
de 04/06/2009, que veio para regular esse tipo de contratação e de igual modo prevê, 
em seu art. 12, parágrafo único: aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta lei 
o disposto nos arts. 132 a 142, 152 a 155, 191 a 212, 244, incisos I, III e V, e 245 a 274 
da Lei n. 869, de 5 de julho de 1952.

Em Consulta n. 441.776 de relatoria do Conselheiro Moura e Castro, formulada a 
esta Corte de Contas pelo prefeito Municipal de Coronel Fabriciano, foi abordado 
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o tema em apreço, sendo fi xado igual entendimento, conforme se depreende do 
trecho transcrito a seguir:

O regime jurídico dos servidores públicos municipais deverá ser único, obser-
vado o disposto no art. 39 da Constituição Federal de 1988, combinado com o 
art. 24 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Ao lado do regime jurídico único, ou seja, aquele que o legislador elegeu como 
sendo o mesmo, igual, por isso se disse único para os servidores, admite-se, 
todavia, o regime administrativo especial, por expressa ressalva constitucional, 
quando envolver os casos de contratação por tempo determinado, visando a sa-
tisfazer necessidade temporária de excepcional interesse público, devendo, para 
tanto, existir lei municipal que regule toda a situação (art. 37, IX, CF/88).

Ressalte-se que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/98, a qual 
estabeleceu a reforma administrativa do Estado, foi revogado o regime jurídico úni-
co previsto no art. 39 da CR/88. Assim, passou-se a permitir que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios mesclassem regimes jurídicos, admitindo-se que 
um mesmo ente possuísse em seu quadro grupos de servidores estatutários e grupos 
de servidores celetistas. No entanto, a ADI n. 2.135, por meio de medida cautelar 
concedida em 02/08/2007, suspendeu a efi cácia dessa emenda, colocando o regime 
jurídico único novamente em vigor.

A respeito da matéria, comenta José dos Santos Carvalho Filho:

Cabe anotar, também, que a unicidade de regime jurídico alcança tão-somente 
os servidores permanentes. Para os servidores temporários, continua subsis-
tente o regime especial como previsto no art. 37, IX da CF. Portanto, será 
sempre oportuno destacar que a expressão “regime único” tem que ser conside-
rada cum grano salis, para entender-se que os regimes de pessoal são dois – um, 
o regime comum (tido como regime único), e o outro regime especial (para servi-
dores temporários). (grifei) (CARVALHO FILHO, José dos Santos. op. cit. p. 573)

Desse modo, cumpre esclarecer que a vigência do dito regime jurídico único não 
impede a escolha, pelo ente federativo, do regime jurídico que entenda ser o mais 
adequado para reger sua relação funcional com o servidor temporário, observadas as 
peculiaridades desse tipo de contratação explanadas anteriormente.

Portanto, em síntese, deve-se concluir que o ente da Federação que necessite efetuar 
contratações temporárias somente poderá implementá-las com a superveniência de 
lei que disponha sobre o assunto.

No entanto, muito embora o inciso IX do artigo 37 da CR/88 seja norma de efi cácia 
limitada, necessitando de regulamentação para que produza todos os seus efeitos, 
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é possível que o administrador se veja diante de situações em que a urgência e 
a necessidade de resguardar interesses públicos relevantes o obrigue a contratar 
servidores temporários, ainda que não exista uma lei regulamentadora previamente 
estabelecida.

Assente com esse entendimento, Gustavo Alexandre Magalhães, que tratou com 
profundidade o tema ora abordado em sua obra Contratação temporária por 
excepcional interesse público: aspectos jurídicos, tece o seguinte comentário, 
acompanhado do raciocínio do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello:

O princípio da continuidade do serviço público e a própria função essencial do 
Estado, de prover as necessidades coletivas, autorizam o Executivo a proceder 
à contratação, desde que fundamentada a existência do excepcional interesse 
público. Como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, as necessidades públicas 
excepcionais não aguardam a previsão das hipóteses de contratação pela lei or-
dinária. Seria formalismo extremo permitir que interesses coletivos de tamanha 
importância fi cassem desguarnecidos em razão da inércia legislativa. (...)

Diante de situação de calamidade pública, por exemplo, em que várias pessoas 
correm risco de vida em decorrência de enchentes ou epidemias, é inadmissível 
que o formalismo representado pela exigência de lei se sobreponha ao direito 
à vida ou à dignidade da pessoa humana. Entender que o contrato seria nulo 
equivale a dizer ao administrador para deixar as pessoas morrerem, sob pena 
de ser a autoridade responsável pela admissão condenada por ato de improbi-
dade administrativa ou, até mesmo, por crime de prevaricação.

Assim, deve ser permitida a contratação temporária nestes casos, ainda que 
inexista lei ordinária prevendo as hipóteses consideradas como de excepcional 
interesse público. (MAGALHÃES, op. cit. p. 238 e 239)

Obviamente, nesses casos, o Poder Público deverá demonstrar que a situação fática 
efetivamente demanda a contratação de servidores temporários como condição de 
resguardar interesses públicos ameaçados (idem, ib. p. 240), precisando o ato ser 
fi scalizado pelos órgãos de controle de maneira mais rigorosa que a habitual.

De qualquer modo, o contratado nessa situação não pode ser despido de direitos, 
fazendo-se necessária a fi xação do regime jurídico que disciplinará sua relação de 
trabalho com a administração pública.

Visando amparar tais contratados, deve-se aplicar nesses casos o regime celetista, 
até porque está disposto no art. 7° da CR/88 como regra geral a ser observada 
nas relações de trabalho de caráter subordinado. Sendo assim, constata-se que a 
possibilidade de adoção do regime de contrato administrativo ou estatutário deverá 
estar expressamente prevista em lei. 
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Colaciono a seguir posicionamento de Gustavo Alexandre Magalhães:

No caso de omissão das pessoas políticas quanto ao regime jurídico dos contra-
tados temporariamente, vigerá o regime trabalhista, em obediência ao princí-
pio da valorização do trabalho humano e da tutela do trabalhador. É que não 
havendo opção expressa por um dos regimes jurídicos de natureza excepcional, 
é natural que se aplique a regra geral. (MAGALHÃES, op. cit. p. 222 e 223)

Desse modo, por ser a regra geral nas relações de trabalho subordinado, o regime 
trabalhista deverá ser aplicado se não houver previsão expressa em lei quanto 
ao regime jurídico a ser utilizado nas contratações temporárias por excepcional 
interesse público.

Finalmente, cumpre ressaltar que poderão ocorrer situações em que a contratação 
temporária passe indevidamente a ter cunho de permanência, que deve ser analisada no 
caso concreto, descaracterizando o principal pressuposto do regime jurídico especial, 
que é a determinabilidade temporal da contratação. Nesses casos, considerar-se-á 
sempre o vínculo como contratação trabalhista comum, ante a sua ilegalidade, mesmo 
que o regime de vigência tenha sido o de contrato administrativo. (CARVALHO FILHO, 
op. cit. p. 569)

Por fi m, questiona o consulente quais seriam os benefícios extensíveis ao contratado, 
em função da natureza do regime jurídico aplicável.

O esclarecimento da referida questão não poderá ser feito de modo especifi cado, uma 
vez que, para isso, é necessário ter conhecimento do regime jurídico a ser adotado no 
Município, conforme previsão da lei regulamentadora.

No entanto, sendo o regime estatutário, os direitos conferidos pela lei regulamentadora 
que devem ser sufi cientes para a efetivação da valorização do trabalho — sob pena de 
se confi gurar a nulidade do diploma por afronta direta à Constituição da República — 
devem também conceder aos servidores temporários os direitos e garantias previstos 
pelo Direito do Trabalho. Isso se deve à subsidiariedade do regime trabalhista, que 
incidirá sempre que o legislador for omisso quanto à instituição do regime estatutário 
ou contratual-administrativo ou, ainda, caso estabeleça direitos e garantias inferiores 
ao mínimo exigido pela Carta Maior. (MAGALHÃES, op. cit. p. 230)

De todo modo, impõe-se esclarecer, os benefícios deverão ser compatíveis com o 
caráter temporário da contratação.

Encerrando o meu pronunciamento, cumpre tecer, por oportuno, comentários acerca 
do regime previdenciário do servidor temporário.

Foi acrescido, pela Emenda Constitucional n. 20/98, o parágrafo 13 ao artigo 40 da 
CR/88, que assim preceitua:
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Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é as-
segurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio fi nanceiro e atu-
arial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário 
ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.

Verifi ca-se, portanto, que após a edição da Emenda Constitucional n. 20/98 os agentes 
temporários passam a contribuir, obrigatoriamente, para o regime geral de previdência, 
não mais podendo ser submetidos a regime próprio. Assim, recolhendo contribuições 
para o INSS para fi ns previdenciários, não têm nenhuma vinculação com o ente público 
contratante. (MAGALHÃES, op. cit. p. 251)

Conclusão: pelas razões elencadas, respondo a esta consulta, em suma, nos 
seguintes termos:

O regime jurídico que irá disciplinar a categoria dos servidores contratados 
temporariamente por excepcional interesse público será estabelecido pelo próprio 
ente contratante (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios), mediante lei 
ordinária reguladora. Caso o contratante não possua uma lei que esclareça o regime 
jurídico a ser aplicado, ou, ainda, caso a contratação se torne irregular, perdendo 
suas características peculiares, considerar-se-á, para ambas as situações, o vínculo 
celetista, dado o seu caráter subsidiário. 

Com relação aos benefícios do regime, deverá ser concedido o núcleo mínimo de 
direitos e garantias constitucionais ao servidor. Em caso de inexistência de lei, ou, 
ainda, sendo esta omissa ou negligente quanto a tais direitos, serão conferidos aos 
servidores temporários os direitos e garantias previstos pelo Direito do Trabalho, desde 
que compatíveis com o caráter temporário da contratação.

Quanto ao regime previdenciário os servidores temporários contribuirão para o regime 
geral de previdência, não possuindo nenhum vínculo previdenciário com o ente público 
contratante, por força da EC n. 20/98, que acrescentou o § 13 ao artigo 40 da CR/88.

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 29/07/09 pre-
sidida pelo Conselheiro Wanderley Ávila; presentes o Conselheiro Elmo Braz, Conselheiro 
em exercício Licurgo Mourão, Conselheiro substituto Hamilton Coelho, que aprovaram, por 
unanimidade, o parecer exarado pela Relatora Conselheira Adriene Andrade.
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RELATóRIO

Trago ad referendum de meus pares, nesta Câmara, nos termos do § 1° do art. 264 
do Regimento Interno desta Casa, a decisão monocrática exarada nos autos da De-
núncia n. 796.153, interposta pela empresa Bonauto Locação de Veículo Ltda., 
em face do Edital de Concorrência Pública n. 006/2009, defl agrada pela Prefeitura 
Municipal de Ituiutaba, que objetiva a contratação de empresa para prestação de 
serviços de transporte escolar municipal.

Ingressou nesta Corte, em 01/07/09, sob o Protocolo 0026679, a massa documen-
tal, contendo a exordial de denúncia de fl s. 01 a 11 e respectiva documentação 
instrutória de fl s. 12 a 30, que foi submetida à apreciação do Exmo. Sr. Presidente 
desta Corte de Contas, Conselheiro Wanderley Ávila, o qual determinou, conforme 
despacho de fl s. 31, a autuação da mesma como denúncia e sua distribuição com 
urgência. Vindo os autos conclusos à minha relatoria, deparei-me com a insurgên-
cia da denunciante contra a exigência de comprovante de registro cadastral para 
transporte fretado eventual emitido pelo Departamento de Estrada de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais, a ser apresentado ainda na fase de habilitação.

Desnecessidade de comprovação de 
registro junto ao Der/mG na fase de 
habilitação licitatória

ementa: Denúncia — Prefeitura muni-
cipal — edital de concorrência pública 
— Prestação de serviços de transporte 
escolar municipal — exigência de com-
provação de registro cadastral junto ao 
Der/mG — Fase de habilitação — Des-
necessidade — restrição à competiti-
vidade e igualdade — Parágrafo 1° do 
art. 3° da lei n. 8.666/93 — suspensão 
liminar do certame.

(...) a obrigatoriedade de compro-
vação de registro cadastral junto ao 
DER/MG deveria ser feita na fase de 
contratação do vencedor da licita-
ção, possibilitando outros interessa-
dos a participarem do certame e te-
rem tempo razoável para promover 
o cadastramento junto ao DER/MG.

DenÚnCIa n. 796.153

relatora:
CONSELHEIRA ADRIENE ANDRADE
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Com esteio nessa fundamentação, a denunciante requeria o adiamento do certame, 
tendo em vista que a sessão de entrega dos envelopes contendo as propostas dos 
licitantes estava prevista para o dia 03/07/2009, às 14 horas, requerendo, também, 
que esta Corte de Contas determinasse a retifi cação do instrumento convocatório, 
adequando-o à legislação vigente, bem como a reabertura do prazo para apresen-
tação das propostas.

Diante desses pedidos e razões, com fulcro nos incisos XIV e XVI do art. 76 da Cons-
tituição Estadual, no parágrafo único do art. 60 da Lei Orgânica que rege este Tribu-
nal e no art. 264 do RITCMG, determinei, liminarmente, a suspensão da mencionada 
Concorrência Pública n. 006/2009, sob os seguintes fundamentos, os quais submeto 
à ratifi cação desta Câmara, in litteris:

O aspecto combatido pela exordial da denúncia em exame me parece, em face 
das justifi cativas preliminares apresentadas pela denunciante, confi gurador do 
indício de restrição à competitividade e igualdade, no certame em apreço.

Entendo que a exigência de comprovante de registro cadastral para trans-
porte fretado eventual, emitido pelo Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais, é importante, principalmente sob o aspecto da 
segurança dos alunos transportados, pois esse órgão é responsável pela fi sca-
lização da situação dos veículos que trafegam em rodovias estaduais. Entre-
tanto, exigir a apresentação do referido documento na fase de habilitação 
realmente restringe a participação de empresas, principalmente de outros 
Estados. Devo lembrar que o art. 3° da Lei n. 8.666/93, que institui as nor-
mas de licitação e contratos da administração pública, dispõe que a licitação 
será processada e julgada em conformidade com alguns princípios básicos, 
dentre eles o da igualdade. 

Sobre esse princípio, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, in litteris:

“O princípio da igualdade implica o dever não apenas de tratar isonomicamen-
te todos que afl uírem ao certame, mas também o de ensejar oportunidade 
de disputá-lo a quaisquer interessados que, desejando dele participar, podem 
oferecer as indispensáveis condições de garantia. É o que prevê o já referi-
do artigo 37, XXI, do Texto Constitucional. Aliás, o § 1° do art. 3° da Lei n. 
8.666/93 proíbe que o ato convocatório do certame admita, preveja, inclua ou 
tolere cláusulas ou condições capazes de frustrar ou restringir o caráter com-
petitivo do procedimento licitatório e veda o estabelecimento de preferências 
ou distinções em razão de naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes, bem 
como empresas brasileiras ou estrangeiras, ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o objeto do contrato.” (MELLO, Celso Antônio 
Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, 15. ed., 2002, p. 86 e 87)
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Ademais, o art. 30 da Lei de Licitações limita exigências à qualifi cação técnica, 
não cabendo incluir entre os documentos habilitatórios uma licença que só terá 
utilidade para o vencedor do certame, no momento da contratação.  

Nesse caso, entendo que a obrigatoriedade de comprovação de registro cadas-
tral junto ao DER/MG deveria ser feita na fase de contratação do vencedor 
da licitação, possibilitando outros interessados a participarem do certame e 
terem tempo razoável para promover o cadastramento junto ao DER/MG.

DECISÃO:

Por todo o exposto e com fulcro no art. 76, incisos XIV e XVI, da Constituição 
Estadual, no art. 60, parágrafo único, da Lei Orgânica que rege este Tribunal 
e no art. 264 da Resolução n. 12/2008, determino liminarmente a suspensão 
da Concorrência Pública n. 006/2009, defl agrada pela Prefeitura Municipal de 
Ituiutaba, visando à contratação de empresa para prestação de serviços de 
transporte escolar. Proceda-se à intimação, por e-mail, fac-símile e AR, do 
atual prefeito municipal, para que se abstenha da prática de qualquer ato 
referente ao citado certame, comunicando que deverá ser encaminhado a este 
Tribunal comprovante da publicação da suspensão da Concorrência Pública n. 
006/2009, no prazo de cinco dias úteis, a contar do recebimento desta in-
timação, sob pena de aplicação de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil 
reais), nos termos do art. 318, inciso III, do RITCMG, não sendo dispensáveis 
as medidas legais cabíveis a tal descumprimento. Determino, ainda, que, após 
intimação e referendum desta decisão e aguardado o envio do comprovante da 
suspensão, submetam-se os autos ao Ministério Público que atua junto a este 
Tribunal, o qual não pôde ser ouvido em razão da urgência da decisão liminar. 

VOTO

Esses foram os fundamentos e a decisão que exarei nos presentes autos, os quais 
submeto ad referendum de meus pares, nos termos do § 1° do art. 264 do Regimen-
to Interno desta Casa.

A denúncia em epígrafe foi apreciada pela Primeira Câmara na Sessão do dia 07/07/09 pre-
sidida pela Conselheira, presidente em exercício, Adriene Andrade; presentes o Conselheiro 
em exercício Gilberto Diniz e o Conselheiro em exercício Licurgo Mourão, que referendaram 
a decisão monocrática exarada pela relatora.
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RELATóRIO

Trago novamente estes autos à apreciação dos nobres pares, esclarecendo que ver-
sam sobre o Edital n. 001/2008, alusivo ao concurso público de provas e títulos para 
o provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 
Senhora do Porto, enviado a este Tribunal em cumprimento ao disposto no art. 5° 
da Instrução Normativa TC n. 05/2007.

O certame objetiva o provimento dos cargos de advogado (1), auxiliar de saúde 
(8), auxiliar de comunicação (2), enfermeiro (2), especialista em Educação (1), 

tribunal mantém suspensão de 
concurso público

ementa: edital de concurso público 
— município — Irregularidades — sus-
pensão do certame — Correção parcial 
— Permanência de irregularidades no 
novo edital — limitação à interposi-
ção de recursos — não observância ao 
princípio da competitividade — Falta 
de planilha que justifi que o valor da 
taxa de inscrição — ausência de possi-
bilidade de inscrição via internet — es-
pecifi cação de vagas para defi cientes 
em afronta à legislação de regência 
— Vantagem irregular para servidores 
estáveis — Violação ao direito subjeti-
vo à nomeação dos candidatos dentro 
do número de vagas — atribuições dos 
cargos não previstas no instrumento 
— restrição indevida à participação 
de candidato demitido por justa cau-
sa — manutenção da suspensão.

eDItal De ConCUrso PÚBlICo n. 761.388

É sabido que o meio eletrônico, hodier-
namente, é amplamente utilizado e 
se constitui numa efi caz ferramenta à 
disposição do cidadão, sendo que a im-
possibilidade de uso desse mecanismo 
poderá inviabilizar eventuais inscrições 
de candidatos residentes em outras lo-
calidades. Com isso, o novo edital, ao 
fazer a supressão indicada, diminui o 
universo de eventuais interessados e 
cerceia o direito de acesso a concursos 
públicos daqueles que se virem impedi-
dos de participar do certame (...)

relator: ConselHeIro em eXerCÍCIo 
GIlBerto DInIZ
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fi sioterapeuta (1), gari (2), médico clínico geral (2), motorista de ambulância (3), 
motorista carteira d (1), odontólogo (1), operador de máquina pesada (1), professor 
(3), professor II (11), professor III (13), servente de obras e serviços (13), servente 
contínuo (1), servente escolar (6), zelador da Barrinha (1) e zelador de cemitério 
(2), conforme quadro IV (fl s. 18 a 21, do edital).

Distribuídos à relatoria do Conselheiro Moura e Castro, foram os autos encaminhados 
ao Órgão Técnico para manifestação, o qual procedeu à análise de fl s. 104 a 113.

Tendo sido constatadas diversas irregularidades no edital sob exame, em Sessão 
de 09/10/08, a egrégia Primeira Câmara decidiu, liminarmente, pela suspensão do 
certame, determinando a intimação de José de Aguiar Mourão Sobrinho, Prefeito do 
Município, para manifestar-se no prazo de vinte dias e, em cinco dias, remeter ao 
Tribunal prova da publicação da suspensão determinada. 

Devidamente intimado, o responsável enviou os documentos de fl s. 142 e 143 que 
comprovam o cumprimento da decisão no que diz respeito à suspensão do concurso. 
Todavia, decorreu in albis o prazo que lhe fora fi xado para manifestação acerca das 
irregularidades constatadas, consoante informação de fl s. 145. 

Diante disso, foram os autos encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou 
a fl s. 148 a 174. Em seguida, veio o despacho de fl s. 175, determinando a juntada 
aos autos da documentação encaminhada pelo interessado, na qual se incluiu nova 
versão do edital analisado, tendo sido informado ao responsável, ainda, que o cer-
tame se encontra suspenso até deliberação defi nitiva do Tribunal.

Com vista dos autos, o Órgão Técnico elaborou o relatório de fl s. 269 a 286, e o 
Ministério Público junto ao Tribunal opinou a fl s. 287 a 298, vindo-me conclusos 
os autos.

Em síntese, é o relatório.

MéRITO

Analisada detidamente a nova versão do Edital 001/2008, constata-se que algu-
mas falhas anteriormente apontadas foram sanadas, restando outras inalteradas, as 
quais impedem o prosseguimento do concurso, conforme passo a expor.

1 — O edital anterior dispunha que o concurso objetiva o preenchimento de vagas exis-
tentes no quadro de pessoal da Prefeitura de Senhora do Porto instituído pelas Leis n. 
05/2002 e n. 01/2002, sendo que a primeira não foi encaminhada naquela oportunida-
de, mas apenas o Projeto de Lei Complementar n. 05/2002, no qual há anotação manual 
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de que tal projeto se referia à Lei n. 05/2002, que teria sido publicada em 07/02/02. 
Por isso, impunha-se o encaminhamento do texto aprovado e publicado da mencionada 
lei, em atendimento ao disposto na Instrução Normativa TC n. 05/2007.

A nova versão do edital ora vindo estabelece que as vagas oferecidas no mencionado 
concurso público foram instituídas pela Lei Complementar n. 01/2002, enfeixada a 
fl s. 223 e seguintes dos autos, restando, dessarte, sanada a falha.

2 — O subitem 18.7 do edital primevo faz menção às Leis Municipais n. 803/97, 
804/07 e 805/07, sendo que o preâmbulo faz menção à Lei n. 05/2002. As três 
primeiras, todavia, não foram encaminhadas ao Tribunal, o que impossibilitou a 
verifi cação correta da legislação aplicável ao edital em análise.

O novo edital faz referência a outra legislação, ou seja, Lei n. 36/98 — Plano de 
Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Municipais — e Lei n. 33/2003 — Pla-
no de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores do Magistério do Município de 
Senhora do Porto. Salienta-se que, como dito antes, há menção no preâmbulo do 
edital da LC n. 01/2002. Também nessa oportunidade não foram encaminhadas as 
Leis n. 36/98 e 33/2003, vindo apenas a LC n. 01/2002.

Vê-se, pois, que permanece irregular o item 18.7 do edital, devendo ser anexada 
aos autos a mencionada legislação faltante.

3 — Quanto às vagas oferecidas no edital, constatou-se divergência com a previsão 
legal. De igual modo, quanto aos cargos de servente contínuo e servente escolar, as 
vagas ocupadas já eram superiores às previstas em lei, impondo-se sua adequação à 
legislação respectiva, bem como a ocupação das vagas para os cargos sobreditos. 

Verifi ca-se a fl s. 221 e 222 o Projeto de Lei n. 09/2008, que sanaria a divergência. 
Entretanto, não há notícia nos autos de que tal projeto tenha sido convertido em 
lei, permanecendo, assim, a irregularidade antes apontada, impondo-se a remessa 
ao Tribunal de lei para sanar essa ilegalidade.

4 — Constatou-se ainda que o valor cobrado a título de inscrição, 10% do vencimento 
do respectivo cargo, é elevado, não tendo sido encaminhada planilha que espelhas-
se os custos do certame e justifi casse a cobrança, o que foi determinado na decisão 
de fl s. 132. Também não foi encaminhado o procedimento licitatório referente à 
contratação da instituição organizadora do certame. Na nova versão editalícia, tal 
valor foi reduzido para cerca de 7%, mas não se encaminhou a planilha que desse 
suporte a tal percentual e nem o procedimento licitatório sobredito, permanecen-
do, aqui também, a irregularidade.
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5 — A divergência constatada nos subitens 7.2 e 4.14, relativa ao cartão defi nitivo 
de inscrição, restou sanada na nova redação do Edital n. 01/2008.

6 — Verifi cou-se que foi facultada a inscrição de estrangeiro para o certame, na 
forma da lei. Assim, impôs-se à administração municipal a apresentação de lei que 
discipline a admissão de estrangeiro em seu quadro de pessoal. 

Na versão do edital ora apresentada, foi suprimida a expressão ou estrangeiro, 
conforme subitem 4.1, restando sanada a irregularidade.

7 — Quanto à inscrição para o concurso, o edital previa hipóteses de indeferimento 
nos subitens 4.5, 4.8 e 4.13, mas não estabelecia a possibilidade de interposição de 
recurso, em afronta ao direito da ampla defesa e do contraditório constitucional-
mente garantido.

No novo edital permanece a irregularidade, já que a redação de tais itens não foi 
modifi cada. 

8 — Quanto à irregularidade alusiva à realização de apenas uma prova, mesmo que 
as outras para as quais eventualmente tenha o candidato se inscrito sejam realiza-
das na mesma sala, restou sanada, vez que o novo edital não tratou da matéria.

9 — Verifi cou-se, também, que não seria admitida inscrição sem entrega da docu-
mentação exigida, salvo quando realizada por via da internet, o que afronta o prin-
cípio da isonomia entre os concorrentes, porque desonera eventuais candidatos da 
apresentação da documentação, em condição desigual àqueles que se inscreverem 
por outra via.

O edital ora enviado, ao contrário de sanar a falha, suprimiu a possibilidade de ins-
crição por via da internet. 

É sabido que o meio eletrônico, hodiernamente, é amplamente utilizado e se cons-
titui numa efi caz ferramenta à disposição do cidadão, sendo que a impossibilidade 
de uso desse mecanismo poderá inviabilizar eventuais inscrições de candidatos re-
sidentes em outras localidades. Com isso, o novo edital, ao fazer a supressão indi-
cada, diminui o universo de eventuais interessados e cerceia o direito de acesso a 
concursos públicos daqueles que se virem impedidos de participar do certame, em 
face da ausência de possibilidade de inscrição pela internet. 

10 — Quanto à utilização da expressão e ou, adotada para comunicação entre a ad-
ministração e os candidatos, restou sanada a irregularidade, eis que tal expressão 
foi suprimida do novo edital.
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11 — O subitem 15.2 estabelecia que as publicações dos resultados poderiam ser 
feitas também em jornais e outros meios de comunicação. Diante disso, decidiu-se 
que seria de bom alvitre que a publicação dos resultados, bem assim de qualquer 
ato relacionado ao certame, fosse feita em jornal de grande circulação no Municí-
pio, além do Minas Gerais, órgão ofi cial do Estado.

No novo edital eliminou-se o subitem citado, sendo que o subitem 15.1 estabelece 
que os resultados serão afi xados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Se-
nhora do Porto e no site <www.trconcursos.com.br>.

Essa modalidade de publicação não atende ao princípio da ampla publicidade dos 
atos da administração pública. Assim, como posto na decisão anterior, os citados 
resultados deverão ser objeto de publicação no jornal Minas Gerais, órgão ofi cial do 
Estado, ou outro jornal adotado como órgão ofi cial do Município.

12 — No que se refere ao número de vagas para portadores de defi ciência física, 
foi determinado na decisão que se constasse no edital, de forma explícita, o quan-
titativo de forma sufi ciente para cada cargo disponível, devendo ser observadas as 
regras contidas no Decreto Federal n. 3.298/99, que regulamenta a Lei n. 7.853/89, 
sobretudo no que se refere ao arredondamento, caso não exista lei local dispondo 
sobre a matéria.

O art. 37 do citado decreto dispõe:

Art. 37. Fica assegurado à pessoa portadora de defi ciência o direito de se ins-
crever em concurso público, em igualdade de condições com os demais candi-
datos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 
defi ciência de que é portador.

No novo edital, a Administração suprimiu os subitens 6.3 e 6.15, que tratavam da 
matéria, mantendo, no subitem 6.1, o percentual de 5% das vagas para portadores 
de defi ciência. No quadro IV, fl s. 203, todavia, a reserva de vagas para defi ciente 
afronta o disposto na legislação de regência, uma vez que para os casos em que 
exista apenas uma vaga para determinados cargos, esta foi destinada exclusivamen-
te a candidatos portadores de defi ciência física, ou seja, 100% das vagas.

Impõe-se, pois, a correção do mencionado quadro de forma a adequá-lo à lei.

Outrossim, observa-se a utilização inadequada do termo prova especial constante 
no subitem 6.10. É que, em verdade, o portador de defi ciência física faz jus à reali-
zação de provas em condições especiais, mas seu conteúdo não poderá ser diferen-
ciado das demais, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.
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Assim, há que se adequar o texto editalício ao comando legal que estabelece condi-
ções especiais para realização de prova pelo defi ciente físico.

13 — Quanto à pontuação por certifi cados, a decisão liminar apurou que: 

Verifi ca-se, também, incongruência entre o caráter atribuído às provas, pois 
segundo o subitem 10.2, todas serão consideradas eliminatórias, com notas e 
pontuação de zero a cem pontos. O subitem 12.2, entretanto, estabelece que 
serão consideradas exclusivamente classifi catórias as que se referem aos certi-
fi cados (títulos) e ao tempo de serviço. 

A Administração não promoveu qualquer mudança no novo texto editalício, perma-
necendo, pois, a irregularidade.

Ainda quanto ao quadro I, de fl s. 09, que trata da pontuação por certifi cados, que 
se mostrava confuso no primeiro edital, esse item foi modifi cado, conforme fl s. 
193. Todavia, verifi ca-se que a pontuação disposta na última coluna não está cor-
retamente alinhada, uma vez que a descrição do certifi cado pós-graduação, curso 
ou treinamento (primeira coluna) ocupou duas linhas, impondo-se seja efetivada a 
correção.

14 — A irregularidade constatada no quadro IV, no que diz respeito ao número e ao 
valor das questões para a prova relativa ao cargo de auxiliar de comunicação, que 
contrariava o subitem 10.2, restou sanada na nova redação do edital, diante da 
modifi cação promovida pela administração municipal.

15 — No que respeita à classifi cação dos candidatos conforme a nota, colhe-se na 
decisão liminar que:

O subitem 10.11 prevê que os candidatos, conforme a nota por eles obtida, em 
ordem decrescente, serão classifi cados até o número de vagas previstas no qua-
dro IV. Tal previsão, em princípio, implica não incluir na lista de classifi cados 
os candidatos aprovados fora do número de vagas. A redação dada ao subitem 
destacado parece impossibilitar o amplo conhecimento e acompanhamento, 
pelos candidatos, da sua classifi cação, bem como dos prováveis candidatos a 
serem chamados no caso de surgimento de novas vagas, no período de validade 
do concurso.

A nova versão do edital não promoveu nenhuma alteração no citado subitem, per-
manecendo, pois, a irregularidade.

16 — O edital anterior previa que os servidores municipais de Senhora do Porto, 
estáveis na forma do § 1° do art. 19 do ADCT da CF/88, receberiam, no ato da ins-
crição, um total de cinco pontos, o que foi considerado na decisão como afrontoso 
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ao princípio da isonomia por privilegiar tais servidores em detrimento dos demais 
concorrentes. 

A nova edição editalícia modifi cou o texto, sendo que atribui, agora, um ponto ao 
servidor estável, na forma do § 1° do art. 19 do ADCT da CF/88, para cada período 
de 182 dias, limitados a vinte pontos, o que não sana a questão. 

É que a norma constitucional sobredita é de efi cácia contida, ou seja, produz efei-
tos desde sua entrada em vigor, mas é deferido ao legislador ordinário (infraconsti-
tucional) estabelecer critérios ao exercício de tais direitos. 

Assim, para o estabelecimento de pontuação adicional ao servidor estável, mister 
a preexistência de lei, no caso dos autos, municipal, estabelecendo os critérios 
respectivos. 

No edital sob análise, verifi ca-se que servidor estável nele mencionado ingressa no 
certame com vinte pontos de vantagem sobre candidato que não possui tal título, 
sendo que tal pontuação foi aleatoriamente estipulada pelo administrador, sem res-
paldo em lei a que a Constituição remete. Portanto, permanece a irregularidade.

17 — Constatou-se divergência referente à data de realização de provas entre o que 
dispunha o item 13.1 e o quadro II e III de fl s. 16 e 17. Tal falha foi sanada, tendo 
sido fi xada a data de 14/03/09 para as provas tanto no texto do edital quanto nos 
quadros II e III.

18 — Restou constatado que o item 14, que trata do desempate, havia estabeleci-
do apenas o fator idade ou sorteio, não incluindo outros critérios objetivos, como 
maior pontuação em prova específi ca, o que poderia dar margem a desprestígio de 
candidato melhor preparado, porque o fator sorteio é subjetivo.

A nova redação editalícia alterou o dispositivo desse item na forma indicada na de-
cisão, sanando, assim, a falha.

19 — No que se refere aos recursos que podem ser interpostos pelos candidatos, o 
subitem 16.1 do edital fazia remissão a seu próprio texto, o que foi sanado na nova 
redação com exclusão de tal remissão.

20 — Os subitens 17.1, letra p, e 18.24 se referiam a documentos necessários à 
comprovação de experiência, não havendo, entretanto, previsão no edital para con-
cessão de pontos por experiência profi ssional. Na nova redação do edital foram 
suprimidos os citados subitens, sanando-se, dessarte, a falha.
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21 — No que respeita à nomeação dos candidatos para as vagas ofertadas no edital, 
a decisão liminar asseverou que o candidato aprovado no certame tem o direito 
subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu no certame. Por conseguinte, 
impunha-se modifi cação no texto editalício de modo a adequá-lo a tal comando.

Nenhuma modifi cação, todavia, verifi cou-se na nova redação do edital, restando man-
tido o texto original nos itens 18.10 e 18.11, segundo o qual a aprovação no concurso 
em exame não cria direito à nomeação e que esta será feita na medida das necessida-
des administrativas e da existência de recursos orçamentários e fi nanceiros.

Acorde com a tese esposada na decisão sobredita, o Ministério Público junto ao 
Tribunal opinou a fl s. 162 e 163, reiterando, a fl s. 291, o entendimento de que os 
citados subitens devem ser excluídos do edital, com inclusão de item dispondo que 
todos os cargos oferecidos neste edital serão obrigatoriamente preenchidos dentro 
do prazo de validade do concurso.

Na moderna interpretação do Direito, o STF vem esposando tese nesse sentido, 
como no caso do RE 227.480/RJ, Relator orig. Ministro Menezes Direito, Relatora p/ 
o acórdão, Ministra Cármen Lúcia, 16.9.2008, cujo escólio rogo vênia para trazer à 
colação, in verbis :

O que se há de indagar e de se responder é: há dever da administração pública 
de prover os cargos públicos quando para tanto tenha realizado concurso públi-
co no qual se tenha tido a aprovação de candidatos na forma exigida e no regu-
lamento do evento seletivo? Para se responder a tal indagação, cumpre, antes, 
observar em que momento é a Administração Pública obrigada a se decidir 
pela oportunidade e conveniência objetivas do provimento para o qual se dá a 
realização do concurso e quais as obrigações e direitos daí nascidos. Dúvida não 
se põe, pois, quanto à reserva à entidade administrativa competente para ave-
riguar e decidir sobre o momento (oportunidade) e a necessidade ou demanda 
(conveniência) a suprir pelo provimento do cargo público. É que o concurso 
público é meio, não fi m; cuida-se ele tão-somente de instrumento pelo qual 
a Administração Pública busca e encontra o melhor candidato ao desempenho 
das funções inerentes ao cargo a ser provido. Logo, o objetivo buscado admi-
nistrativamente é o provimento. (...) A convocação lançada à sociedade me-
diante edital público vincula a administração pública a seus termos, tal como 
vinculados a ele fi cam os interessados em participar do certame. Por isso é que 
da realização do evento nascem deveres para a administração pública, como 
da aprovação nele obtida nascem deveres e direitos para o administrado. Não 
se há de imaginar, no limiar do século XXI, que a Administração Pública pode 
praticar atos absolutamente despojados de vínculo, inclusive jurídicos, com a 
sociedade e com os seus membros que acorreram a uma convocação pública. 
Não seria uma administração de direito (que é a que corresponde e que há de 
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existir no Estado de Direito) nem seria uma administração responsável, pois 
na concepção, segundo a qual de seu comportamento não lhe adviria qualquer 
dever, está-se a afi rmar que ela poderia praticar atos e vincular administrados 
a seus intentos, mudar de opinião após o atendimento por eles dos comandos 
editados com todos os ônus que a eles correspondam, e não ter de responder 
por isso. O administrado que acorre ao chamamento da administração pública 
para participar do concurso fi ca sujeito a todas as normas que submetem o 
processo concursivo. Qualquer que seja o procedimento para ele estabelecido, 
qualquer que seja a obrigação legal nele posta ao cumprimento do candidato, 
haverá ele de obedecer. O administrado interessado haverá de ser responsável, 
correto e obediente aos termos das normas referentes ao evento. E a Admi-
nistração não? Pode ela, então, ser irresponsável com relação aos partícipes? 
Pode ela decidir-se pelo provimento do cargo posto em disputa, mediante con-
curso, valer-se de sua competência para deliberar sobre a conveniência e a 
oportunidade do provimento, defl agrar o processo seletivo que envolve gastos 
(com pessoal, com material, com publicidade, etc.) e que envolve resposta dos 
interessados que se submetem às provas, que se afastam, muitas vezes, de 
seus afazeres, quando não de seus trabalhos para se preparar para o certame, 
e depois singelamente mudar de ideia sem ter de responder por isso? Quer-se 
dizer que a Administração pode deliberar sobre o provimento e, posterior-
mente, decidir que não era bem isso o que ela desejava e considerava social 
e administrativamente necessário e melhor? (...) (...) o direito da sociedade, 
que se sobrepõe ao direito ou ao interesse do particular, é que determina a 
não prevalência deste quando aquele sobrevier. Todavia, há de haver a su-
perveniência de fatores determinantes da mudança de rumos administrativos 
para o atendimento do interesse público, pois, se nada houver entre a decisão 
de estabelecer-se o concurso e a sua realização e homologação, há, parece, o 
dever da Administração Pública de prover os cargos postos em disputa, ou seja, 
dar sequência à sua deliberação encetada pelo processo concursivo. O mais 
seria aceitar a administração pública irresponsável, quando o que se exige, até 
mesmo do administrado, é consequência e seriedade no trato da coisa pública 
e, mesmo, na aspiração de participar de sua gestão na qualidade de servidor. 
(fl s. 223 a 225) 

Alinho-me a essa esteira de raciocínio e entendo que, havendo candidatos aprova-
dos no certame para as vagas ofertadas, a Administração deverá preencher todas 
aquelas divulgadas no edital, dentro do prazo de validade do concurso.

Portanto, impõe-se seja modifi cado o item em análise, com inclusão de outro nos 
moldes sugeridos pelo MP.

22 — Quanto às atribuições dos cargos oferecidos no concurso, decidiu-se que tais 
especifi cações devem constar no edital para pleno conhecimento e para perfeita 
compreensão de potenciais candidatos ao certame. A determinação, entretanto, não 
foi atendida, tendo sido tão-somente encaminhado o Anexo V da LC n. 001/2008, 



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
julho | agosto | setembro 2009 | v. 72 — n. 3 — ano XXVII

168 Pareceres e decisões

que descreve as citadas atribuições. Vê-se, pois, que permanece a irregularidade 
anteriormente apontada.

23 — Relativamente à ausência de informação no edital sobre a possibilidade de 
isenção de taxa de inscrição, a falha foi sanada no subitem 4.16 do novo texto.

24 — O subitem 18.18 vedava a participação no certame de candidato ex-servidor de 
qualquer órgão da administração pública que tivesse sido demitido por justa causa, 
em afronta ao disposto no inciso I do art. 37 da CF/88. 

Compulsado o novo edital ora vindo, verifi ca-se que a única alteração havida no 
texto foi a inclusão da expressão transitada e julgada.

Tal dispositivo cria uma espécie de pena perpétua para servidores demitidos nas con-
dições sobreditas, o que fere os mais comezinhos princípios do Estado Democrático de 
Direito. As hipóteses de proibição, quanto à participação, somente poderão subsistir 
caso haja lei municipal que o estabeleça, o que não foi mencionado no edital.

Além disso, há que se observar o disposto no art. 12 da Lei n. 8.429, de 02/06/92, 
que estabelece as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de perda de 
função pública, cujos direitos são suspensos pelo período mínimo de três e máximo 
de dez anos conforme o caso. 

Para eventual candidato ex-servidor público, entretanto, demitido por justa causa, 
mesmo por sentença transitada em julgado, cuja data de demissão tenha superado 
tais prazos, não pode existir óbice à sua admissão, se aprovado e classifi cado, sob 
pena de manifesta ofensa ao princípio constitucional do amplo acesso a concursos 
públicos.

Destarte, como sugerido pelo órgão ministerial, impõe-se acrescentar, ainda, a ex-
pressão que imponha tal restrição expressamente.

Aqui também, constata-se que não foi sanada a falha.

25 — Quanto à ausência de previsão editalícia para obrigatoriedade de instauração 
de procedimento administrativo para o caso de eliminação de candidato ou demis-
são daquele já empossado, nos casos de verifi cação de informações fraudulentas, a 
falha foi sanada na nova redação do subitem 18.21.

26 — De igual modo, a irregularidade apontada quanto à eliminação de todo o 
material pertinente ao concurso foi sanada, tendo o novo texto sido adequado à 
legislação de regência.
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27 — Também, a contradição observada no subitem 13.9, alusiva a atraso de can-
didatos no recinto de realização das provas, restou sanada com a nova redação do 
subitem 13.9.

28 — Finalmente, assinalou-se que faltavam no edital o número de questões por pro-
va que, se anuladas, torna obrigatória nova realização da mesma etapa, como tam-
bém os conteúdos programáticos, requisitos reputados na decisão como essenciais. 

Quanto ao conteúdo programático, verifi ca-se que o item 9 do novo edital faz re-
missão ao quadro V, tendo sido anexado, a fl s. 207 a 220, e citado o conteúdo, o que 
sana parcialmente a falha anteriormente apontada, uma vez que permanece a irre-
gularidade no que diz respeito à ausência no edital quanto ao número de questões 
que, se anuladas, torna obrigatória nova realização da mesma etapa.

29 — Esclareça-se, ainda, que não veio aos autos prova da publicação do novo edital 
ora vindo.

30 — O Ministério Público junto ao Tribunal aponta, ainda, irregularidade constante 
no item 4 do edital, no que diz respeito às condições para realização das inscrições, 
uma vez que, consoante jurisprudência dominante, tais condições somente deverão 
estar preenchidas na data da posse, não podendo, portanto, se confi gurarem condi-
ções para inscrição no certame. Sugere o MP que se reformule a redação do subitem 
4.1, excluindo-se as exigências capituladas nos incisos I a VII.

De fato, verifi ca-se que as condições dos itens II, IV, V, VI e VII do citado subitem 
poderão ser exigidas somente no momento da posse, porquanto se referem ao de-
sempenho da função. A propósito, à exceção do disposto no inciso II, os demais já 
fi guram no item 17 como condição para posse. 

Assim, os mencionados incisos deverão ser excluídos do subitem 4.1, incluindo-se, como 
uma das condições de posse, item 17, a exigência de idade mínima de dezoito anos. 

31 — Salientou, também, o órgão ministerial, no que diz respeito aos recursos, a 
necessidade de se inserirem, no edital, disposições que autorizem a interposição de 
recurso pelos correios, com início de prazo a partir do primeiro dia útil subsequente 
à publicação do ato a ser impugnado, bem como inclusão no subitem 16.6 da expres-
são ainda que por decisão judicial, cujos apontamentos acolho. 

Como se vê, o prosseguimento do certame permanece inviável diante das irregula-
ridades apontadas e não sanadas, impondo sejam procedidas as adequações neces-
sárias no respectivo ato convocatório nos termos expendidos.
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VOTO

À vista das irregularidades e ilegalidades apontadas na fundamentação deste voto, 
sou pela manutenção da suspensão do certame determinada na Sessão da egrégia 
Primeira Câmara do dia 09/10/08 e, consequentemente, determino a retifi cação do 
Edital n. 001/2008, publicando-se novo texto com as correções e acréscimos assina-
lados, o qual deverá ser encaminhado ao Tribunal no prazo de quinze dias.

Intime-se José de Aguiar Mourão Sobrinho, atual Prefeito Municipal de Senhora do 
Porto, por e-mail, fac-símile, tendo em vista a urgência da matéria, advertindo-o 
de que o não cumprimento da decisão importará aplicação de multa diária no valor 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao fundamento do disposto no art. 90 da Lei Orgânica 
do Tribunal de Contas.

O edital de concurso público em epígrafe foi apreciado pela Primeira Câmara na Sessão do dia 
23/06/09; o Conselheiro Presidente Antônio Carlos Andrada e o Conselheiro em exercício Licur-
go Mourão aprovaram o voto exarado pelo Relator Conselheiro em exercício Gilberto Diniz.
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RELATÓRIO

Cuidam os autos do termo de edital, de 07/01/09, e demais documentos relativos 
ao concurso público de provas e títulos para provimento de vagas nos cargos do 
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Manga, remetidos a este Tribunal pelo 
Presidente Francisco Farias Gonçalves, em cumprimento ao disposto no art. 3° da 
Instrução Normativa n. 04/08.

O certame objetiva selecionar pessoal para ocupação de três cargos, conforme des-
crito no Anexo I, a fl s. 105, sendo um de serviços gerais, dois de agente administra-
tivo e um de técnico de controle interno, estando o período de inscrição marcado 
para 16 a 27/3/09.

Depois de autuada a documentação, foram os autos encaminhados à Diretoria Téc-
nica competente, para exame no prazo de cinco dias, em cumprimento ao despacho 
do conselheiro presidente, de fl s. 29, objetivando o controle prévio dos atos de 
admissão de pessoal daquela administração.

suspensão liminar de edital de
concurso público

ementa: Câmara municipal — edital de concurso público — Irregulari-
dades — Ilegalidade da restrição à interposição de recursos — Violação 
ao direito subjetivo à nomeação dos candidatos dentro do número de 
vagas — Impossibilidade de criação de cargo em comissão para conta-
bilista — Previsão editalícia ilegal de carga horária indeterminada — 
suspensão liminar.

eDItal De ConCUrso PÚBlICo n. 771.232

(...) na moderna interpretação do Poder Judiciário e dos tribunais de contas, bem assim 
da doutrina dominante, o candidato aprovado em concurso público, dentro do número 
de vagas oferecidas, tem direito subjetivo à nomeação, não se tratando, pois, de mera 
expectativa de direito como se entendia outrora.

relator: ConselHeIro em eXerCÍCIo GIlBerto DInIZ
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O Órgão Técnico, após análise, apontou, na informação de fl s. 32 a 38, diversas 
falhas que ensejaram a intimação do presidente da Câmara Municipal de Manga 
para o saneamento das incorreções detectadas no edital, mediante despacho da 
Presidência, a fl s. 40, tendo em vista a urgência da matéria e as férias coletivas dos 
conselheiros.

Em atendimento à diligência, Francisco Farias Gonçalves enviou a documentação 
juntada a fl s. 43 a 111, reexaminada pelo Órgão Técnico, que constatou retifi cações 
no edital, as quais sanaram as falhas mencionadas nos subitens 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 
2.7.b, 2.7.c e 2.8.

Quanto ao apontamento do subitem 2.1, a equipe técnica entendeu como erro ma-
terial a forma de recrutamento indicada no Anexo II da Resolução n. 02/08 (fl s. 08), 
uma vez que os cargos em disputa são de provimento efetivo, consoante demonstra 
o art. 3° tanto na redação de origem como na modifi cada pela Resolução n. 01, de 
16/02/09 (fl s. 92). Já no subitem 2.4, informou haver divergência na remuneração 
do cargo de serviços gerais, comparando o Anexo I do edital com o item 3 do art. 1° 
da Lei Municipal n. 1.715, de 17/02/09.

Ficaram pendentes, entretanto, segundo o Órgão Técnico, a ampla publicidade e 
acessibilidade dos candidatos ao concurso, consoante apontamento realizado no 
subitem 2.7.a, uma vez que só foi corrigido o subitem 5.4.1 do edital, restando 
inalterados os subitens 6.6 e 9.10.

Em síntese, é o relatório.

MéRITO

Preliminarmente, cumpre ressaltar que, analisando os instrumentos normativos en-
caminhados pela Câmara Municipal de Manga, em especial a Resolução n. 02, em 
confronto com a Constituição da República e a lei orgânica do Município, verifi co a 
ocorrência de divergência quanto à forma de criação dos cargos oferecidos no edi-
tal em mesa, a qual precisa ser sopesada para que não haja comprometimento da 
legalidade das contratações pretendidas. Senão vejamos:

Os cargos públicos postos em disputa não foram criados por lei, mas sim pela Re-
solução n. 02, baixada pelo Legislativo municipal em 07/11/08, a qual institui a 
estrutura administrativa da Câmara de Vereadores de Manga.

A esse respeito, devo registrar que a organização básica do serviço público se faz, 
essencialmente, por lei. Conforme nos ensina o insuperável Hely Lopes Meirelles, no 
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clássico Direito Administrativo brasileiro, da Editora Malheiros, a Constituição, ao 
permitir a acessibilidade dos cargos públicos a todos os brasileiros que preencham 
os requisitos estabelecidos em lei, quer dizer que todo cargo público só pode ser 
criado e modifi cado por norma legal aprovada pelo Legislativo.

Conforme a irrefutável defi nição do sobredito mestre, cargo público é o lugar ins-
tituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições 
e responsabilidades específi cas e estipêndio correspondente, para ser provido e 
exercido por um titular, na forma estabelecida em lei.

A criação de cargos, por lei, não pode, todavia, ser vista em bloco nos poderes dos 
diversos níveis de governo, haja vista os enunciados de alguns dispositivos consti-
tucionais que tratam da matéria, como nos ensinam outros administrativistas de 
escol como Diógenes Gasparini e Celso Antônio Bandeira de Mello, especifi camente 
aqueles concernentes aos serviços auxiliares do Legislativo, caso em que se criam 
os respectivos cargos por resolução, na inteligência do disposto nos incisos IV do art 
51 e XIII do art. 52 da Lei Maior da República, porquanto se referem à competência 
privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Desse modo, poder-se-ia, num primeiro momento, admitir que a Resolução n. 02, de 
07/11/08, da Câmara Municipal de Manga, fosse instrumento normativo hábil para 
criar os cargos oferecidos no certame em apreço.

Ocorre, porém, que a lei orgânica do Município, de 15/07/90, não tratou tal atribui-
ção como competência privativa da Câmara de Vereadores, pelo contrário, impôs, 
consoante se comprova no inciso XI do art. 35, a participação do chefe do Poder 
Executivo no processo de criação dos cargos públicos, in verbis:

Art. 35. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre 
todas as matérias de competência do Município e, especialmente:

(...)

XI — criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fi xar os 
respectivos vencimentos, inclusive os dos serviços da Câmara; (grifo nosso)

É a própria lei orgânica — portanto, lei formal e material de cuja feitura não partici-
pa o Executivo, nos termos do que dispõe o caput do art. 29 da Constituição Federal 
— que exige a criação dos cargos mediante lei, pelo que não se poderia fazê-lo por 
intermédio da resolução.

E não é apenas o inciso XI do art. 35 da sobredita lei orgânica que determina seja a 
criação dos cargos públicos, até mesmo os do Legislativo, realizada por intermédio 
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de lei. O inciso II do art. 33 estabelece expressamente que à Mesa compete, dentre 
outras atribuições, propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da 
Câmara e fi xem os respectivos vencimentos.

O art. 49, por sua vez, ao enumerar as competências exclusivas da Mesa da Câmara, 
estatui que é dela a iniciativa das leis que organizam os serviços administrativos da 
Câmara, a criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções 
e que fi xam a respectiva remuneração conforme se vê no inciso II.

Na Seção destinada aos servidores públicos, o art. 106 determina que a criação de 
cargos ou empregos públicos dependerá de lei, que lhes fi xará o vencimento ou 
remuneração, bem como as condições para o seu preenchimento e atribuições ou 
tarefas típicas.

Nessa mesma seção, entretanto, o art. 110, destinado apenas aos servidores do Po-
der Legislativo, preceitua, nos termos do parágrafo único, que os cargos de serviço 
administrativo da Câmara Municipal serão criados por resolução, bem como a fi xa-
ção de seu vencimento, respeitada a lei de diretrizes orçamentárias e a previsão de 
dotação orçamentária própria no orçamento anual.

Assim, constata-se haver confl ito de normas entre as disposições constantes na pró-
pria Lei Orgânica do Município de Manga quanto ao diploma jurídico apto a dis-
ciplinar a criação dos cargos do Poder Legislativo em que pese à maioria de seus 
dispositivos indicar a lei como espécie mais adequada.

A dissonância dos conteúdos normativos aqui colacionados necessita ser ponderada 
para não macular o concurso em andamento na Câmara Municipal, sendo certo que, 
se por um lado, a Constituição Federal permite a regulamentação da matéria por 
meio de resolução, consoante a competência privativa lançada nos arts. 51 e 52, 
não é menos certo que o legislador local optou pela adoção da lei quando discipli-
nou, na lei orgânica, as competências e atribuições do próprio Poder Legislativo.

Vale aqui transcrever o antigo provérbio que acabou sendo considerado verdadeira 
máxima do Direito segundo a qual quem pode o mais, pode o menos, para ressaltar 
que é perfeitamente possível regular, por lei, matéria que seja de alçada da resolu-
ção, tendo em vista ser aquela norma de hierarquia superior. A recíproca, portanto, 
não é verdadeira, ou seja, aquilo que deve ser normatizado por lei não pode ser 
disciplinado por resolução.

Dessa feita, considerando que os cargos postos em disputa foram criados por reso-
lução, conforme se vê a fl s. 3, pairando, assim, dúvida, quanto à sua legalidade, o 
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exame do presente edital exige toda a cautela possível para que não haja vício nas 
contratações almejadas.

O fato de ter vindo aos autos a Lei Municipal n. 1.715, que fi xa a remuneração dos 
cargos ofertados, aprovada, a propósito, após a defl agração do certame — já que é 
datada de 17/02/09 e o edital é de 07/01/09 com publicação em 13/01/09 —, não 
modifi ca os apontamentos aqui aduzidos uma vez que faz remissão aos cargos cria-
dos pela Resolução n. 02, que não passou, dada a sua natureza jurídica, pelo crivo 
do Executivo.

Ultrapassada essa primeira questão e, examinado o edital, a documentação que o 
acompanha e, à vista das informações produzidas pelo Órgão Técnico, acostadas às 
fl s. 115 a 120, observo a incidência das irregularidades abaixo relacionadas, as quais 
comprometem a lisura do procedimento.

No tocante à publicidade, tratada no subitem 2.7 do relatório técnico (fl s. 118), 
pode-se afi rmar que todo e qualquer certame realizado pela Administração requer 
prévia e ampla divulgação, não só do ato convocatório, mas de todos os atos dele 
decorrentes. Assim, além da afi xação no quadro de avisos da Câmara Municipal, os 
atos do procedimento devem ser divulgados no site da empresa realizadora do con-
curso, sem prejuízo da publicação em jornal de grande circulação na região, que, 
obviamente, está alcançada pelo Minas Gerais por ser esta uma publicação que per-
corre todo o Estado com vistas a convocar o maior número possível de interessados 
e, consequentemente, selecionar os mais qualifi cados para exercer as atribuições 
dos cargos ofertados no edital.

A observância do princípio da publicidade, insculpido no caput do art. 37 da Carta 
Magna, é dever do qual a Administração não pode declinar, propiciando a todos 
acesso às informações de seu interesse para que possam, também, exercer outras 
garantias constitucionais como a ampla defesa e o contraditório, as quais abarcam 
o direito de recorrer e, sobretudo, para possibilitar a transparência e o controle dos 
atos do procedimento.

Não é sufi ciente, pois, a alteração produzida pela Câmara Municipal no subitem 
5.4.1 do edital retifi cado (fl s. 101), referente à divulgação dos resultados, provisó-
rio e fi nal, bem assim do gabarito ofi cial. É necessário ampliar o alcance do princípio 
da publicidade ao máximo e não só nas hipóteses assentadas nos subitens 6.6 e 9.10 
(fl s. 102 e 103), os quais não foram corrigidos, mas, também, em outras cláusulas 
como, por exemplo, a do subitem 6.2 (fl s.101), que condiciona a contagem do prazo 
recursal à divulgação do gabarito ofi cial no quadro de aviso da Câmara, o que reduz, 
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sensivelmente, a interposição de apelos de candidatos de outras localidades. Esse 
mesmo problema ocorre no subitem 9.11 (fl s. 104), que restringe a contagem de 
qualquer prazo à publicação no mencionado quadro de aviso.

Frisa-se, ainda, que não pode o edital reservar à comissão supervisora do concurso 
o direito de utilizar-se de qualquer outro meio de comunicação que julgar necessá-
rio, independente de prévio aviso, como consta no subitem 9.10, porquanto traduz 
arbitrariedade da empresa organizadora e da administração contratante, fulminan-
do os princípios da transparência e da ampla defesa e contraditório até porque, 
consoante se vê na primeira parte da cláusula, o preceito alcança todo e qualquer 
ato referente ao concurso, estando, ainda, em contradição com outras condições do 
edital atinentes à publicidade.

Quanto aos recursos, constata-se a impossibilidade de interposição nos subitens 
2.2.4, 2.3.8.1, 2.3.12 e 2.3.14, a fl s. 97 a 99, o primeiro referente ao indeferi-
mento da isenção da taxa de inscrição, e os demais relativos à inscrição, qualifi -
cação e compatibilidade com as atribuições do cargo para o candidato portador 
de defi ciência física.

O impedimento à pretensão recursal fere o princípio da ampla defesa e contraditó-
rio consagrado no inciso LV do art. 5° da Lei Maior da República, razão pela qual as 
sobreditas normas editalícias não podem prevalecer.

Ainda com relação aos recursos, convém ressaltar que o subitem 2.3.12 do instru-
mento convocatório estabelece que as decisões sobre a qualifi cação do candidato 
portador de defi ciência e a sua compatibilidade com as atribuições do cargo serão 
dadas de forma terminativa, expressão que, à luz do Direito, signifi ca pôr fi m à con-
tenda sem julgamento de mérito, causando estranheza o seu emprego no contexto 
da mencionada cláusula que, sequer, permite a interposição de recurso. Haveria, 
no caso, verdadeiro bis in idem quanto à inobservância do direito do candidato uma 
vez que não teria ele nem mesmo o mérito da sua condição apreciado pela equipe 
ofi cial multiprofi ssional, decisão essa irrecorrível.

Impropriedade da mesma ordem pode ser constatada no subitem 6.5 do edital, se-
gundo o qual as decisões dos recursos interpostos em desfavor do gabarito ofi cial, 
resultado provisório e resultado fi nal serão terminativas.

É meu dever registrar, ainda, que a norma editalícia previu, nas disposições gerais, 
especifi camente no subitem 9.6, que 

a aprovação e a classifi cação geram, para os candidatos aprovados dentro do 
número de vagas especifi cadas para cada cargo, o direito à nomeação, fi cando 
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reservado à Câmara Municipal o direito de realizá-las no período de validade 
do concurso público, de acordo com a necessidade dos serviços e as disponibili-
dades administrativas, orçamentárias e fi nanceiras.

Essa questão precisa ser analisada com afi nco, tendo em vista que, na moderna 
interpretação do Poder Judiciário e dos tribunais de contas, bem assim da doutrina 
dominante, o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas 
oferecidas, tem direito subjetivo à nomeação, não se tratando, pois, de mera ex-
pectativa de direito como se entendia outrora.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, professou claramente 
o entendimento de que é dever da Administração prover os cargos públicos disponi-
bilizados por meio de concurso porque a convocação lançada mediante edital vincu-
la, a seus termos, não só os candidatos, mas a própria administração.

Conforme se vê, no pronunciamento da Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, Re-
latora para o Acórdão do RE 227.480/RJ, de 16/09/08, é de indagar: pode a Admi-
nistração

decidir-se pelo provimento do cargo posto em disputa mediante concurso, valer-
se de sua competência para deliberar sobre a conveniência e a oportunidade 
do provimento, defl agrar o processo seletivo que envolve gastos (com pessoal, 
com material, com publicidade, etc.) e que envolve resposta dos interessados 
que se submetem às provas, que se afastam, muitas vezes, de seus afazeres, 
quando não de seus trabalhos para se preparar para o certame, e depois sin-
gelamente mudar de ideia sem ter de responder por isso? Quer-se dizer que a 
Administração pode deliberar sobre o provimento e, posteriormente, decidir 
que não era bem isso o que ela desejava e considerava social e administrativa-
mente necessário e melhor?

A resposta colhida do mencionado decisium é não e, a meu juízo, esta é, sem som-
bra de dúvida, a melhor solução para o problema uma vez que a Administração tem 
o dever de preencher todas as vagas ofertadas no edital dentro do prazo de validade 
do concurso.

Desse modo, embora a primeira parte do subitem 9.6 esteja de acordo com a in-
terpretação e o posicionamento ora adotados, uma vez que afi rma ter o candidato 
aprovado dentro do número de vagas direito à nomeação, a parte fi nal contradiz o 
que está exposto no início porquanto condiciona a contratação, mesmo dentro do 
número de vagas oferecido no edital, às necessidades da administração bem assim 
às disponibilidades fi nanceiras e orçamentárias, juízo esse que deve ser feito antes 
de defl agrar o concurso.
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Finalmente, consigno, pela importância do tema, que o cargo de contabilista, ou 
seja, especialista em contabilidade, não é passível de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração do presidente, consoante prevê o art. 3° da Resolução 
n. 02 baixada pela Câmara Municipal de Manga, cujo Anexo II, a fl s. 8, estabelece 
carga horária de trabalho indeterminada, o que é vedado pela Constituição da Re-
pública a teor do disposto no § 3° do art. 39.

É que, à luz do disposto no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, 

as funções de confi ança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes 
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servido-
res de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefi a e assessoramento.

Não tendo o cargo de contabilista, profi ssional da contabilidade quer com atuação na 
área dos contadores, de nível superior, ou na dos técnicos em contabilidade, de nível 
médio, as atribuições típicas de direção, chefi a e assessoramento, consoante se vê 
nas próprias atribuições descritas a fl s. 07, não pode ele ser provido mediante recru-
tamento amplo, mas por provimento efetivo, vale dizer, por concurso público.

Ressalto que, embora o inciso III do art. 71 da Carta Magna excepcione a competên-
cia dos tribunais de contas para apreciar a legalidade dos atos de admissão de pes-
soal nomeado para cargo de provimento em comissão, para fi ns de registro, não há 
nenhuma vedação à fi scalização desses atos para controle de legalidade da despesa 
com arrimo no caput do art.70 e parágrafo único também da Constituição Federal.

Por derradeiro, a título de elucidação, ressalto, quanto à remuneração do cargo de 
serviços gerais, que a divergência exposta pelo Órgão Técnico no subitem 2.4 se deve, 
na verdade, à alteração do salário mínimo, que passou de R$ 415,00 para R$ 465,00 
desde 1°/02/09. Para bem orientar os potenciais candidatos no momento da divul-
gação do certame, a retribuição pecuniária há de ser clara e precisa, o que não 
ocorreu no presente caso porque o novo edital que foi encaminhado a este Tribunal 
ainda informa, no Anexo I, a fl s. 105, que o vencimento inicial do citado cargo é de 
R$ 415,00.

VOTO

Por todo o exposto, com arrimo no caput do art. 95 c/c o inciso III do art. 96 da 
Lei Complementar Estadual n. 102/08, presentes o fumus boni juris e o periculum 
in mora, determino a suspensão liminar do termo de edital, consubstanciado nos 
presentes autos, de responsabilidade da Câmara Municipal de Manga, considerando 
as irregularidades constantes na fundamentação deste voto, as quais comprometem 
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a legalidade do certame, sem prejuízo da completa análise processual, haja vista a 
exiguidade de tempo uma vez que as inscrições estão em curso, tendo iniciado em 
16/03/09.

Fixo o prazo de cinco dias para que a Administração comprove a suspensão ora 
determinada, encaminhando a este Tribunal cópia da publicação no Diário Ofi -
cial do Estado de Minas Gerais, sob pena de aplicação de multa diária no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao fundamento do disposto no art. 90 da referi-
da lei complementar.

Intime-se o Presidente da Câmara Municipal de Manga, Francisco Farias Gonçalves, 
por e-mail, fac-símile e por via postal, tendo em vista a urgência que o caso requer.

O edital de concurso público em epígrafe foi apreciado pela Primeira Câmara na Sessão do 
dia 17/03/09 presidida pelo Conselheiro Antônio Carlos Andrada; presentes a Conselheira 
Adriene Andrade e o Conselheiro em exercício Gilberto Diniz, que aprovaram, por unanimi-
dade, o voto exarado pelo relator.    
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RELATóRIO

Trata-se de consulta formulada por Romeu Tarcísio Cambraia, Prefeito Municipal de 
Campo Belo, protocolizada nesta Corte sob o n. 211.053/02, na qual indaga se seria 
permitido utilizar a verba QESE (Quotas Estaduais do Salário-Educação) em custeio 
da merenda escolar.

Em seguida, indaga se existem limites ou critérios orientadores para o procedimen-
to supracitado.

Recebidos e autuados, nos termos do despacho, a fl s. 02, do Exmo. Conselhei-
ro Presidente Wanderley Ávila, os autos foram distribuídos a esta relatoria em 
13/03/2009.

A Diretoria Técnica manifestou-se a fl s. 06 e 07 no sentido de que o Município po-
derá utilizar os recursos do salário-educação para o fi nanciamento de programas 
suplementares de alimentação quando direcionados ao ensino fundamental.

Possibilidade de utilização da verba Qese 
(Quotas estaduais do salário-educação) 
em custeio de merenda escolar

ementa: Consulta — município — Utilização 
da verba Qese para custeio de merenda es-
colar — Possibilidade — natureza de contri-
buição social — art. 212, §§ 4° e 5°, da Cr/88 
— aplicação restrita à educação básica públi-
ca — não computação para fi ns de aferição do 
cumprimento do percentual mínimo previsto 
no art. 212 da Constituição Federal.

ConsUlta n. 777.131

relator: ConselHeIro em eXerCÍCIo lICUrGo moUrão

(...) os programas suplementares de alimentação, incluída a merenda escolar, não poderão ser fi nanciados 
com os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, mas sim com aqueles provenien-
tes de contribuições sociais, incluídas nessas as contribuições para o salário-educação, conforme defi ne a 
Constituição da República de 1988.
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É o sucinto relatório.

PRELIMINAR

Entendo estarem atendidos os requisitos de admissibilidade da presente consulta, 
em sua integralidade, conforme o disposto no art. 212 da Resolução n. 12/2008. 
Sendo assim, voto pelo seu conhecimento.

MéRITO

No mérito, respondo em tese, com fundamento na informação do Órgão Técnico 
e no art. 212, §§ 5° e 6°, da Constituição da República de 1988, alterado pelas 
Emendas Constitucionais n. 14/96 e 53/06, regulamentado pelas Leis n. 9.424/96, 
9.766/98, 11.457/07 e pelo Decreto n. 6.003/2006, os quais preveem a instituição 
da contribuição social do salário-educação, calculada com base na alíquota de 2,5% 
sobre o valor total das remunerações pagas ou creditadas pelas empresas, a qual-
quer título, aos segurados empregados, ressalvadas as exceções legais.

Instituído em 1964, o salário-educação é uma contribuição social destinada ao 
fi nanciamento de programas, projetos e ações direcionados à educação básica 
pública, aí incluída a educação básica especial e, ainda, fonte adicional de fi -
nanciamento de programas suplementares de alimentação e assistência à saúde 
previstos no art. 208, VII, da Constituição da República de 1988.

Constituem fontes de fi nanciamento do salário-educação as contribuições das em-
presas em geral e das entidades públicas e privadas vinculadas ao regime geral da 
previdência social, entendendo-se como tal qualquer fi rma individual ou sociedade 
que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fi ns lucrativos 
ou não, sociedade de economia mista, empresa pública e demais sociedades insti-
tuídas e mantidas pelo Poder Público, nos termos do § 2°, art. 173 da Constituição 
da República de 1988.

São isentos da contribuição social do salário-educação, nos termos do § 1°, 
art. 1° da Lei n. 9.424/96, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
bem como suas respectivas autarquias e fundações, as instituições públicas de en-
sino de qualquer grau, as escolas comunitárias, confessionais ou fi lantrópicas — de-
vidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão de educação e que 
atendam ao disposto no inciso II, art. 55 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991 —, 
as organizações de fi ns culturais que, para este fi m, vierem a ser defi nidas em regu-
lamento e, por fi m, as organizações hospitalares e de assistência social, desde 
que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V, 
art. 55 da Lei n. 8.212, de 1991.



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
julho | agosto | setembro 2009 | v. 72 — n. 3 — ano XXVII

182 Pareceres e decisões

A contribuição do salário-educação é uma espécie tributária de natureza parafi scal, 
de natureza social e de alcance geral, tal como o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço — FGTS e as contribuições para o SESI e para o SENAC, na esteira do enten-
dimento do Supremo Tribunal Federal, em voto da lavra do Ministro Carlos Velloso 
(RTJ 143/319). 

A classifi cação do salário-educação como sendo uma espécie tributária advém da 
combinação do caput do art. 149 da Constituição da República de 1988 — elencado 
no capítulo próprio do Sistema Tributário Nacional, que dispõe ser da competência 
exclusiva da União a instituição de contribuições sociais — com o § 5°, do artigo 
212 da Lex Mater, que se refere expressamente à contribuição do salário-educação 
como sendo uma contribuição social. Dessa forma, a contribuição do salário-educa-
ção deve obedecer aos princípios tributários estabelecidos no art. 150, I, da Carta 
Magna e, em especial, ao princípio da legalidade.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE tem como objetivo pro-
piciar a redistribuição do produto da arrecadação da contribuição social do salário-
educação. Nos termos do Decreto Federal n. 6.003, de 28 de dezembro de 2006, do 
total arrecadado é deduzido o valor devido à Secretaria da Receita Previdenciária 
— correspondente a 1% a título de taxa de administração — e o restante é distribu-
ído em cotas pelo FNDE, comumente denominadas verbas QESE (Quotas Estaduais 
do Salário-Educação), observada, em 90% de seu valor, a arrecadação realizada em 
cada Estado e no Distrito Federal, da seguinte forma:

a) cota federal — correspondente a 1/3 do montante dos recursos — é destinada 
ao FNDE e aplicada no fi nanciamento de programas e projetos voltados para a 
universalização da educação básica, de forma a propiciar a redução dos desníveis 
socioeducacionais entre os Municípios e os Estados brasileiros;

b) cota estadual e municipal — correspondente a 2/3 do montante dos recursos — 
é creditada mensal e automaticamente em favor das secretarias da Educação dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para o fi nanciamento de programas, 
projetos e ações voltados para a educação básica.

Os 10% restantes do montante da arrecadação do salário-educação são aplicados 
pelo FNDE em programas, projetos e ações voltados para a universalização da edu-
cação básica.

O FNDE divulga anualmente a estimativa de repasses e os seus respectivos coefi -
cientes de distribuição das quotas estaduais e municipais do salário-educação. Os 
coefi cientes de distribuição são calculados a partir da divisão do número de alunos 
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da educação básica pública — seja urbana ou rural das redes estadual, distrital e 
municipal de ensino — pelo total de matrículas no mesmo segmento de ensino, con-
solidado no âmbito da respectiva unidade federada, apurados no censo escolar do 
ano anterior.

Vale ressaltar que os valores da estimativa anual de repasses para os governos dos 
entes federados são calculados com base na previsão da arrecadação da contribui-
ção social do salário-educação, podendo, portanto, o valor previsto não se confi r-
mar ao longo do exercício, a depender da arrecadação a ser efetivamente realizada 
em cada unidade da Federação.

Os critérios para utilização dos recursos do salário-educação estão dispostos nas 
normas retrocitadas, bem como nas instruções normativas desta Corte, sendo que 
o art. 7° da Lei n. 9.766/98 veda expressamente a destinação dos mesmos para o 
pagamento de despesas com o pessoal.

A Instrução Normativa n. 13/2008 deste Tribunal contém as normas a serem observa-
das pelo Estado e pelos Municípios para o cumprimento do art. 212 da Constituição 
Federal, indicando como fonte adicional de fi nanciamento da educação básica pú-
blica a receita proveniente do salário-educação recolhido pelas empresas, na forma 
da lei (art. 3°, inciso III).

O § 2° do citado artigo 3° deixa claro que as receitas provenientes do salário-edu-
cação deverão ser aplicadas, em sua totalidade, em despesas vinculadas ao ensino, 
previamente defi nidas em lei.

Por outro lado, o art. 6°, inciso V, da referida instrução normativa, reforçando o 
disposto no inciso IV, art. 71 da Lei n. 9.394/96, elenca as despesas que não poderão 
ser apropriadas como despesas com o ensino, entre elas os programas suplemen-
tares de alimentação (como a merenda escolar), assistência médico-odontológica, 
farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social, os quais serão 
fi nanciados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos 
orçamentários, conforme previsto no art. 212, § 4°, da Constituição Federal.

Como se vê, da exegese do dispositivo acima transcrito, defl ui-se que os programas 
suplementares de alimentação, incluída a merenda escolar, não poderão ser fi nancia-
dos com os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, mas sim 
com aqueles provenientes de contribuições sociais, incluídas nessas as contribuições 
para o salário-educação, conforme defi ne a Constituição da República de 1988.

Deve ser ressaltado que a contribuição social do salário-educação não se destina 
ao fi nanciamento da seguridade social. Sua instituição tem por fi nalidade o fi nan-
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ciamento do ensino básico. Dessa forma, a origem e a aplicação dos recursos dessa 
contribuição integram o orçamento fi scal, disposto no art. 165, § 5°, I, da Consti-
tuição da República de 1988, devendo obedecer aos regramentos orçamentários, 
notadamente os princípios que lhe são próprios.

Outro fato importante a ressaltar é que, na utilização da verba QESE para fi ns de 
aquisição de merenda escolar, devem ser observadas também as normas de licitação 
e, em especial, o inciso XII, art. 24 da Lei n. 8.666/93, que trata da aquisição de 
alimentos perecíveis. 

Conclusão: diante de todo o exposto, com fulcro nas normas de regência da maté-
ria, notadamente a Instrução Normativa n. 13/2008 deste Tribunal, entendo que se 
deva responder ao consulente nos seguintes termos:

1 — as despesas com o custeio da merenda escolar podem ser realizadas com os 
recursos provenientes do salário-educação, desde que aplicadas na educação básica 
pública, compreendida a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino mé-
dio, incluída, ainda, a educação especial, desde que integrada à educação básica; 
vedada, em qualquer hipótese, a sua destinação ao pagamento de despesas com 
pessoal;

2 — as despesas realizadas a esse título não poderão ser computadas para fi ns de 
aferição do cumprimento do percentual mínimo de aplicação dos recursos prove-
nientes da receita resultante de impostos — compreendida a proveniente de trans-
ferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino —, previsto no art. 212 da 
Constituição da República de 1988.

Esse é o parecer, Sr. Presidente, que submeto à apreciação deste Tribunal Pleno.

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 03/06/09 presidida 
pelo Conselheiro Wanderley Ávila; presentes o Conselheiro Eduardo Carone Costa, Conselheiro 
Elmo Braz, Conselheiro Antônio Carlos Andrada, Conselheira Adriene Andrade e Conselheiro 
em exercício Gilberto Diniz, que aprovaram, por unanimidade, o parecer exarado pelo Relator 
Conselheiro em exercício Licurgo Mourão.
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RELATóRIO

Cuidam os autos de consulta subscrita pelo Vereador João Vítor da Costa, Presidente 
da Câmara Municipal de Itajubá, na qual questiona acerca da possibilidade de repassar 
abono a todos os servidores da Secretaria Municipal de Educação, incluindo os 
professores, utilizando os 40% dos recursos provenientes do FUNDEB.

É o sucinto relatório.

PRELIMINAR

Entendo estarem atendidos, in casu, os pressupostos regimentais consignados no art. 
212 da Resolução n. TC 12, de 19/12/2008. Sendo assim, voto pelo conhecimento da 
presente consulta.

MéRITO

No mérito, respondo, em tese, à indagação, com fundamento na Instrução Normativa 
n. 13/2008, editada por esta Corte, que contém normas a serem observadas pelo 

FUnDeB: utilização de recursos para 
pagamento de abono a profi ssionais 
da educação 

ementa: Consulta — município — FUnDeB 
— Pagamento de abono aos profi ssionais 
do magistério e demais profi ssionais da 
educação — Utilização da cota de 40% dos 
recursos do fundo — Possibilidade — ne-
cessidade de lei para autorização e regu-
lamentação da concessão — existência de 
prévia dotação orçamentária — autoriza-
ção específi ca na lei de diretrizes orça-
mentárias — art. 169, § 1°, incisos I e II 
da Cr/88.

ConsUlta n. 771.766
(...) o gestor municipal poderá 
autorizar o pagamento do abono 
em relação à parcela restante 
(de até 40%) do FUNDEB, desde 
que autorizado e com fundamen-
to na legislação local, que obri-
gatoriamente deverá estabele-
cer os critérios de concessão, de 
modo a impelir transparência, 
isonomia e impessoalidade ao 
processo de gestão desses entes 
governamentais.

relator: ConselHeIro em
ExERCÍCIO LICURGO MOURÃO
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Estado e pelos Municípios para o cumprimento do art. 212 da Constituição da 
República, do art. 201 da Constituição Estadual, do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição da República, da Emenda Constitucional 
n. 53, de 19 de dezembro de 2006, das Leis Federais n.  9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, 10.845, de 05 de março de 2004, e 11.494, de 20 de junho de 2007, esta 
última regulamentada pelos Decretos Federais n. 6.253, de 13 de novembro de 2007, 
e 6.278, de 29 de novembro de 2007.

Com relação à remuneração dos profi ssionais do magistério com recursos do FUNDEB, o 
art. 11, § 1°, incisos I, II e III, da Instrução Normativa n. 13/2008 desta Corte determina 
que tais recursos serão utilizados exclusivamente em ações consideradas como de 
manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, verbis:

Art.11. Os recursos do FUNDEB, incluída a complementação da União, quando for 
o caso, serão utilizados pelo Estado e pelos Municípios, no exercício fi nanceiro 
em que lhes forem creditados, exclusivamente em ações consideradas como 
de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, 
assegurados, pelo menos, 60% (sessenta por cento) para a remuneração dos profi s-
sionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, nos 
termos dos arts. 21 e 22 da Lei Federal n. 11.494/07, observando-se os limites de 
despesas com pessoal  fi xados pela Lei Complementar n. 101/2000.

§ 1° Para os fi ns do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I — profi ssionais do magistério da Educação: além dos que exercem ativi-
dades de docência, ou seja, os professores, aqueles que oferecem suporte 
pedagógico direto a tais atividades, quais sejam, direção ou administra-
ção escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e 
coordenação pedagógica;

II — remuneração: o total de pagamentos devidos aos profi ssionais do ma-
gistério da Educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, em-
prego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores 
do Estado e dos Municípios, conforme o caso, inclusive os encargos sociais 
incidentes;

III — efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magis-
tério previstas no inciso I deste parágrafo, associada a sua regular vinculação 
contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o re-
munera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários 
previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento 
da relação jurídica existente. (grifos nossos)

No que toca à concessão de abono com recursos do fundo da educação, este Colegiado, 
quando ainda vigente o FUNDEF, respondeu à Consulta n. 644.252, originária da 
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Prefeitura Municipal de São Francisco, relatada pelo Exmo. Conselheiro Simão Pedro 
Toledo na Sessão de 22/08/2001, sobre a possibilidade de ser concedido abono aos 
professores do ensino fundamental para o atingimento do índice mínimo de 60% dos 
recursos provenientes do FUNDEF, a serem utilizados na remuneração de profi ssionais 
do magistério, da qual destaco os seguintes excertos, verbis:

As normas federais não determinam a remuneração do magistério, nem mesmo 
o piso salarial profi ssional. Tem-se, no entanto, o mínimo a ser destinado ao 
pagamento dos profi ssionais do magistério em exercício no ensino funda-
mental: 60% dos recursos do FUNDEF. Os salários, portanto, são defi nidos 
em cada sistema, estadual ou municipal.

Assim, o Município deve aplicar em salário dos profi ssionais do magistério 
em efetivo exercício no ensino fundamental no mínimo 60% ao longo do 
ano, cabendo à municipalidade defi nir o montante e a modalidade de au-
mento salarial ou abono a ser concedido.

Ademais, correspondendo o abono à vantagem, embora de caráter transitó-
rio, para a sua concessão, devem ser satisfeitas as condições estipuladas no 
art. 169, § 1°, incisos I e II, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 
19, de 04/06/98, da Constituição da República, quais sejam:

— existência de prévia dotação orçamentária sufi ciente para atender às proje-
ções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, e

— existência de autorização específi ca na lei de diretrizes orçamentárias. (gri-
fos nossos)

Traçando o paralelo entre o extinto FUNDEF e o atual FUNDEB, infere-se que os 
mesmos 60% devem ser destinados à remuneração dos profi ssionais do magistério da 
educação básica — em efetivo exercício na rede pública — exclusivamente segundo 
as defi nições normativas acima transcritas, incluindo-se o abono a ser concedido a 
esses profi ssionais, caso esse percentual não tenha sido atingido.

De acordo ainda com Sérgio Jund1, pelo menos 60% dos recursos anuais do FUNDEB, 
incluindo a complementação da União, se houver, devem ser destinados ao paga-
mento da remuneração dos profi ssionais do magistério da educação básica em efe-
tivo exercício na rede pública. O restante dos recursos deve ser aplicado em outras 
despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino da educação básica pública. 

Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 53/2006, novamente foram alte-
radas as regras de aplicação mínima de recursos na manutenção e desenvolvimento 
do ensino, sendo constituído o atual FUNDEB, em substituição ao FUNDEF. Contudo, 

1 JUND, Sérgio. Administração, orçamento e contabilidade pública. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 366.
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as regras do art. 212 da Constituição da República de 1988 permanecem, devendo 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicar não menos que 25% de suas 
receitas de impostos, incluídas as provenientes de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino.

Uma das mudanças ocorreu no caput do art. 60 do ADCT da Constituição da Repú-
blica, com a redação dada pela já citada Emenda Constitucional n. 53/2006, não 
mais sendo estabelecido que pelo menos 60% dos recursos defi nidos no art. 212 da 
Constituição da República de 1988 sejam aplicados exclusivamente no ensino fun-
damental, proporcionando, dessa forma, uma maior fl exibilidade na distribuição da 
aplicação dos recursos na Educação, alcançando também a educação infantil e o 
ensino médio.

Portanto, 60% dos recursos do FUNDEB estão comprometidos com o pagamento aos 
profi ssionais do magistério.

Em sendo assim, para pagamento de remuneração aos demais profi ssionais da Edu-
cação, somente poderá ser utilizada a parcela correspondente aos 40% restantes dos 
recursos do FUNDEB. 

Esses outros profi ssionais, não integrantes do quadro do magistério, são assim con-
siderados nas orientações do MEC2, no item 5.5 do manual editado, denominado 
FUNDEB: perguntas frequentes, verbis: 

5.5  O que pode ser pago com a parcela de 40% dos recursos do FUNDEB?

Deduzida a remuneração do magistério, o restante dos recursos (corresponden-
te ao máximo de 40% do FUNDEB) poderá ser utilizado na cobertura das demais 
despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, pre-
vistas no art. 70 da Lei n. 9.394/96 (LDB), observando-se os respectivos âmbi-
tos de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos 
§§ 2° e 3°, art. 212 da Constituição Federal (os Municípios devem utilizar re-
cursos do FUNDEB na educação infantil e no ensino fundamental, e os Estados, 
no ensino fundamental e médio). Esse conjunto de despesas compreende:

— Remuneração e aperfeiçoamento de demais profi ssionais da Educação, 
sendo alcançados nesta classifi cação os profi ssionais da educação básica 
que atuam no âmbito do respectivo sistema de ensino (estadual ou muni-
cipal), seja nas escolas ou nos demais órgãos integrantes do sistema de 
ensino, e que desenvolvem atividades de natureza técnico-administrativa 
(com ou sem cargo de direção ou chefi a), como, por exemplo, o auxiliar 
de serviços gerais, secretárias de escolas, bibliotecários, serventes, me-

2 Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. FUNDEB: perguntas frequentes n. 5.5 <www.mec.gov.br> 2008,  p. 20-22.
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rendeiras, nutricionista, vigilante, lotados e em exercício nas escolas ou 
órgão/unidade administrativa da educação básica.

(...)

— Realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino, 
sendo classifi cadas nesta rubrica as despesas inerentes ao custeio das di-
versas atividades relacionadas ao adequado funcionamento da educação 
básica, dentre as quais pode-se destacar: serviços diversos (de vigilância, 
de limpeza e conservação, dentre outros), aquisição do material de consumo 
(papel, lápis, canetas, grampos, colas, fi tas adesivas, giz, cartolinas, água, 
produtos de higiene e limpeza, tintas, etc.) utilizado nas escolas e demais 
órgãos do sistema de ensino.

Com relação à concessão de abono com os recursos do FUNDEB, o manual do Ministério 
da Educação e Cultura3 esclarece que o abono é prática de caráter provisório e 
excepcional, quando a remuneração dos profi ssionais de magistério não alcança o 
mínimo de 60% dos recursos do FUNDEB. 

As orientações do MEC quanto ao direito ao abono estão assim registradas nos itens 
7.13 e 7.14 do já citado Manual FUNDEB: perguntas frequentes, verbis: 

7.13 Quando há pagamento de abono, quem tem direito de recebê-lo? Conside-
rando que o pagamento de abonos deve ser adotado em caráter provisório 
e excepcional, apenas em situações especiais e eventuais, particularmente 
quando o total da remuneração dos profi ssionais do magistério da educação 
básica não alcança o mínimo de 60% do FUNDEB, sua ocorrência normalmente 
se verifi ca no fi nal do ano. Entretanto, não se pode afi rmar que isso ocorra, 
ou mesmo se ocorre somente no fi nal do ano, visto que há situações em que 
são concedidos abonos em outros momentos, no decorrer do ano, por decisão 
dos Municípios.

Como os abonos decorrem, normalmente, de sobras da parcela de recur-
sos dos 60% do FUNDEB, que é destinada ao pagamento da remuneração 
dos profi ssionais do magistério em efetivo exercício na educação básica 
pública, tais abonos em nada modifi cam o universo de benefi ciários do seu 
pagamento, ou seja, quem tem direito a receber o abono são os mesmos 
profi ssionais do magistério da educação básica pública que se encontra-
vam em efetivo exercício no período em que ocorreu o pagamento da remu-
neração normal, cujo total fi cou abaixo dos 60% do FUNDEB, ensejando o 
abono. Em relação àqueles profi ssionais que tenham trabalhado por fração do 
período considerado, recomenda-se adotar a proporcionalidade, caso a legis-
lação local que autoriza o pagamento do abono não estabeleça procedimento 
diferente. (grifos nossos)

3 Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica, op. cit. p. 29-30.
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7.14 A parcela de 40% do FUNDEB gera pagamento de abono, como ocorre com 
a parcela dos 60%? 

Em relação ao pagamento dos profi ssionais do magistério, há na Constituição 
da República e na Lei n. 11.494/2007 um limite mínimo de 60% dos recursos 
do FUNDEB para sua garantia. Já em relação à parcela restante (de até 
40%) não há vinculação ou obrigação de que parte dessa parcela de re-
cursos seja destinada ao pagamento de outros servidores da educação, 
ainda que o Estado ou Município possa utilizá-la para esse fi m. Por con-
seguinte, não há limite mínimo a ser cumprido que possa gerar alguma 
sobra fi nanceira e ensejar o pagamento de eventual abono. Assim, não há 
como se falar em abonos para outros servidores da Educação, decorrente de 
critério emanado da legislação federal. Sua adoção, pelo Estado ou Mu-
nicípio, será decorrente de decisões político-administrativas inerentes 
ao processo de gestão desses entes governamentais, que os adotarão, ou 
não, com fundamento na legislação local. (grifos nossos)

Em suma, o manual do MEC esclarece que a adoção de abonos pelos Estados ou Mu-
nicípios — a serem concedidos aos profi ssionais do magistério, bem como aos demais 
servidores da educação — deve ser decorrente de decisão político-administrativa 
inerente ao processo de gestão de cada ente. Isto é, depende da previsão em le-
gislação local, sendo que, aos profi ssionais do magistério, a prática do abono visa 
garantir a aplicação do percentual mínimo de 60% do FUNDEB com a remuneração 
desses servidores. 

Quanto aos demais servidores, poderá haver a concessão de abonos com recursos 
do FUNDEB, desde que haja previsão na legislação local e que seja custeada com a 
parcela relativa aos 40% restantes do fundo. 

Ressalte-se que o abono tem por fi nalidade a remuneração dos profi ssionais do ma-
gistério e, caso seja utilizado para os demais profi ssionais, o abono só poderá ser 
concedido àqueles em efetivo exercício, pois a despesa com remuneração de profi s-
sionais do ensino só é considerada como aplicada para fi ns de manutenção e desen-
volvimento do ensino quando esses pertencem ao quadro funcional do ente governa-
mental, em razão da sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária.

Dessa forma, o abono do FUNDEB deve ter por fi nalidade a complementação da re-
muneração dos profi ssionais do ensino. Em caso contrário, não atenderia ao disposto 
no inciso I do art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Ainda no âmbito da União, a cartilha do FUNDEB4, editada pela Controladoria-Geral 
da União, também orienta quanto à adoção do abono a ser concedido aos profi ssionais 

4 Presidência da República. Controladoria-Geral da União — CGU. FUNDEB: orientações para acompanhamento das ações do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profi ssionais da Educação. Brasília: Secretaria do Tesouro 
Nacional. Coordenação-Geral de Contabilidade, 2008, p. 30-31.
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do ensino. A CGU apresenta soluções que devem ser observadas pelos gestores do 
fundo da educação básica em situações práticas. Conforme esclarecimentos da 
referida cartilha, da lavra da Analista de fi nanças e controle da Presidência da 
República, Conceição Policarpo Correia e equipe, verbis:

Os abonos geralmente são pagos caso o valor total anual gasto com despesas 
com remuneração dos profi ssionais do magistério seja inferior ao percentual 
destinado aos pagamentos desses profi ssionais, que é de 60% (sessenta por cen-
to) dos recursos recebidos.

(...) O pagamento de abono não deve ser uma prática habitual na gestão 
do FUNDEB, pois sua utilização demonstra a possibilidade de ocorrência das 
seguintes situações:

•Planejamento defi ciente da utilização dos recursos destinados à remunera-
ção dos profi ssionais do magistério;

•Pagamento mensal dos profi ssionais do magistério muito próximo dos 
60%, possibilitando que o percentual apurado no exercício fi que abaixo do 
valor mínimo a ser aplicado. O gestor pode evitar esta situação se realizar 
as despesas com remuneração dos profi ssionais do magistério em valor acima 
desse percentual, pois 60% é o mínimo a ser destinado à remuneração dos pro-
fi ssionais do magistério;

•Tabela de remuneração ou plano de cargos e salários devem estar de-
fasados, necessitando de reformulação, revisão ou atualização mediante 
lei específi ca.

Portanto, o abono é apenas uma alternativa que deve ser utilizada excep-
cionalmente. Nunca deve ser uma prática rotineira. A melhor forma de o 
gestor cumprir anualmente o percentual de 60% é fazer o planejamento ade-
quado e o devido monitoramento da execução desses recursos.

•OBS: No caso de pagamento de abono, as regras devem ser estabelecidas 
de forma clara e transparente, através de regulamento expedido pelo ór-
gão responsável pela gestão do FUNDEB, como a Prefeitura ou Secretaria 
da Educação, para conhecimento de todos. Os pagamentos a esse título sem-
pre terão caráter excepcional. (grifos nossos)

Conclusão: isso posto, no plano da abstração, respondo ao consulente nos seguintes 
termos:

1) Em relação ao pagamento dos profi ssionais do magistério, há na Constituição da 
República e na Lei n. 11.494/2007 um limite mínimo de 60% dos recursos do FUNDEB 
para sua garantia. Já em relação à parcela restante (de até 40%), não há vinculação 
ou obrigação de que parte dessa parcela de recursos seja destinada ao pagamento 
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de outros servidores da Educação, ainda que o Município possa utilizá-la para esse 
fi m. Assim, não há que se falar em abonos para outros servidores da Educação de-
correntes de critério emanado da legislação federal. 

2) Entretanto, o gestor municipal poderá autorizar o pagamento do abono em rela-
ção à parcela restante (de até 40%) do FUNDEB, desde que autorizado e com funda-
mento na legislação local, que obrigatoriamente deverá estabelecer os critérios de 
concessão, de modo a impelir transparência, isonomia e impessoalidade ao processo 
de gestão desses entes governamentais.

3) Ademais, correspondendo o abono à vantagem, embora de caráter transitório, 
que não gera vínculo para outros exercícios, para a sua concessão devem ser satis-
feitas as condições estipuladas no art. 169, § 1°, incisos I e II, da Constituição da Re-
pública, quais sejam: a) existência de prévia dotação orçamentária sufi ciente para 
atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e 
b) existência de autorização específi ca na lei de diretrizes orçamentárias.

4) Por derradeiro, há de se registrar que o pagamento de abono não deve ser uma 
prática habitual na gestão do FUNDEB, pois a sua utilização demonstra a possibilida-
de de planejamento defi ciente na aplicação dos recursos destinados à remuneração 
dos profi ssionais do magistério além da possibilidade de revisão ou reformulação do 
plano de cargos e salários.  

É o parecer, Sr. Presidente, que submeto à apreciação desse Tribunal Pleno.

A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 24/06/09 pre-
sidida pelo Conselheiro Wanderley Ávila; presentes o Conselheiro Eduardo Carone Costa, 
Conselheiro Elmo Braz, Conselheiro Antônio Carlos Andrada, Conselheira Adriene Andrade e 
Conselheiro em exercício Gilberto Diniz, que aprovaram, por unanimidade, o parecer exara-
do pelo Relator Conselheiro em exercício Licurgo Mourão.
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RELATóRIO

Estes autos cuidam da Prestação de Contas de responsabilidade do Presidente da Câ-
mara Municipal de São Domingos do Prata, David Gomes Ferreira, exercício 1996.

O Órgão Técnico, em seu estudo de fl s. 51 a 60, constatou irregularidades.

Pagamentos em desacordo com a lei 
geram julgamento pela irregularidade 
das contas de Câmara municipal

ementa: Prestação de contas — 
Câmara municipal — Irregulari-
dades — Pagamento de despesas 
não afetas à Câmara — remune-
ração paga a maior ao presiden-
te da Câmara e demais edis — 
Devolução dos valores corrigi-
dos — orientação à Procurado-
ria do município sobre cobran-
ça dos valores se não ocorrer 
o recolhimento espontâneo — 
Constatação de impropriedades 
quanto a diferenças verifi cadas 
no Balanço Financeiro, saldo 
Bancário, aplicações Financei-
ras e execução Patrimonial — 
Correção pelo gestor.

PrestaÇão De Contas n. 445.479

relator: aUDItor HamIlton CoelHo

(...) o Município deve esgotar todas as possibilida-
des de cobrança, com destaque para a reunião, em 
uma única execução, de tantos devedores quantos 
necessários para que, em litisconsórcio passivo, 
sejam compelidos a saldar suas dívidas de pequena 
monta, ou, no caso de um único devedor, promo-
ver a notifi cação judicial, constituindo-o em mora 
e interrompendo o prazo prescricional do débito 
lançado em dívida ativa, possibilitando, assim, 
que se aguarde o agrupamento de dívidas, evitan-
do prejuízo ao erário, uma vez que o somatório 
de créditos ínfi mos, numa mesma execução, além 
de viabilizar a cobrança judicial, afastará possível 
confi guração de desídia ou omissão do dever de ar-
recadar, pois a renúncia é expressamente vedada 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Em 08/07/98, foi realizada inspeção na Câmara Municipal, conforme relatório de 
fl s. 65 a 74, que também apurou falhas, ensejando a abertura de vista ao gestor e 
demais vereadores que, citados, fl s. 200 a 211, apresentaram defesa, fl s. 219 a 222, 
tendo o Órgão Técnico procedido a novo estudo, fl s. 225 e 226.

O Ministério Público de Contas pronunciou-se, fl s. 233 a 235.

É o relatório.

MéRITO

Do confronto das informações técnicas com a defesa apresentada, permanecem as 
seguintes irregularidades:

1)  Balanço Financeiro versus quadro de apuração de receita/Despesa — fl s. 53

Apurou-se divergência no confronto do Balanço Financeiro com o quadro de apura-
ção de Receitas e Despesas, no valor de R$12.445,43, na Receita Extra Orçamentá-
ria e na Despesa Orçamentária.

2)  Dos saldos Bancários — fl s. 54

Verifi cou-se diferença no valor de R$0,16 entre o saldo bancário apresentado, o 
inscrito no Balanço Financeiro e o apurado.

3)  Das aplicações Financeiras — fl s. 54

Apurou-se que o valor de R$0,25, lançado no Anexo VI — Demonstração das Aplica-
ções Financeiras, não consta no comparativo da Receita e nos extratos bancários.

4)  Da execução Patrimonial — fl s. 55 a 57 e 59

Verifi cou-se discrepância, na importância de R$955,60, em Bens Móveis, tendo por 
base o Inventário, e de R$1.737,60, nas Mutações Patrimoniais, relativa à incorpo-
ração de bens, tendo sido apropriado o valor constante do comparativo da despesa 
autorizada com a realizada.

5)  Despesa com publicidade — fl s. 66

Constataram-se despesas, na quantia de R$920,00, com publicidade, que caracte-
rizaram promoção pessoal de autoridade e/ou servidores públicos, contrariando o 
disposto no art. 37, § 1°, da Constituição da República.
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6)  remuneração dos agentes políticos — fl s. 67, 79, 225 e 226

Houve recebimento a mais, por parte de cada vereador, de R$92,94, referente a 
subsídio; de R$105,08, relativo a reuniões extraordinárias, e de R$62,07, de verba 
de representação do presidente da Câmara, além do valor recebido a mais como 
vereador.

7)  Despesas não afetas à Câmara

7.1)  Pagamento ao Conselho regional de Contabilidade — fl s. 86

Verifi cou-se que a Câmara efetuou o pagamento de anuidade ao Conselho Regional 
de Contabilidade, para dois servidores, no valor total de R$208,84.

7.2)  Pagamento de Despesa com Comemoração do Dia do Funcionário Público — fl s. 87

Apurou-se o pagamento pelo fornecimento de refeições, no valor de R$165,00, por 
ocasião da comemoração do Dia do Funcionário Público.

Constatei, ao analisar os autos, que o presidente da Câmara Municipal recebeu a 
mais — a título de subsídio, verba de representação e reuniões extraordinárias — o 
valor de R$260,09, e os demais vereadores — a título de subsídio e reuniões extra-
ordinárias — o valor de R$198,02, cada.

Com relação às despesas com publicidade, pagamento de anuidade ao Conselho 
Regional de Contabilidade e de refeições, por ocasião da comemoração do Dia do 
Servidor Público, no total de R$1.293,84, deverão ser ressarcidas aos cofres públi-
cos, pelo presidente da Câmara, devidamente corrigidas.

Relativamente às diferenças verifi cadas no Balanço Financeiro, saldo bancário, apli-
cações fi nanceiras e na execução patrimonial, o gestor deverá providenciar os acer-
tos de acordo com os apontamentos do Órgão Técnico.

Conclusão: ante o exposto, considerando que houve pagamento de despesas não 
afetas à Câmara Municipal e que o vereador-presidente e os edis receberam re-
muneração em desacordo com as normas legais vigentes, com fundamento no art. 
250, III, do RITCMG, proponho sejam julgadas irregulares as contas prestadas pelo 
Presidente da Câmara de São Domingos do Prata, David Gomes Ferreira, atinentes 
ao exercício de 1996.

Determino ainda a devolução, pelo presidente do Legislativo, dos valores de 
R$1.293,84 — despesas estranhas à Câmara Municipal (gastos com publicidade, 
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caracterizando promoção pessoal da autoridade, pagamento de anuidade ao Con-
selho Regional de Contabilidade para dois servidores e de refeições, por ocasião 
da comemoração do Dia do Servidor Público), — e de R$260,09, recebidos a mais, 
a título de subsídio, verba de representação e reuniões extraordinárias; e os de-
mais vereadores, a quantia de R$198,02, cada, em virtude do recebimento inde-
vido de subsídio e verba de representação, devidamente corrigida, de acordo com 
a Súmula TC n. 69.

Transitada em julgado a decisão, cumpram-se as disposições contidas no art. 364, 
regimental.

Na oportunidade, a Procuradoria do Município deverá ser orientada para que, não 
havendo recolhimento espontâneo, verifi que o custo/benefício da cobrança, ou 
seja, se o montante do ressarcimento é inferior ao da execução. Em caso afi rma-
tivo, deverá comunicar ao Tribunal de Contas para os fi ns do disposto no art. 177 
do RITCEMG, isto é, arquivamento do processo sem o cancelamento do débito, a 
cujo pagamento o devedor continuará obrigado para que possa ser liberado da 
responsabilidade.

Lado outro, convém não olvidar que, nos termos da Consulta n. 701.205, aprovada 
na Sessão de 23/11/05, o Município deve esgotar todas as possibilidades de cobran-
ça, com destaque para a reunião, em uma única execução, de tantos devedores 
quantos necessários para que, em litisconsórcio passivo, sejam compelidos a saldar 
suas dívidas de pequena monta, ou, no caso de um único devedor, promover a no-
tifi cação judicial, constituindo-o em mora e interrompendo o prazo prescricional 
do débito lançado em dívida ativa, possibilitando, assim, que se aguarde o agrupa-
mento de dívidas, evitando prejuízo ao erário, uma vez que o somatório de créditos 
ínfi mos, numa mesma execução, além de viabilizar a cobrança judicial, afastará 
possível confi guração de desídia ou omissão do dever de arrecadar, pois a renúncia 
é expressamente vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A prestação de contas em epígrafe foi apreciada pela Segunda Câmara em Sessão do dia 
19/03/09 presidida pelo Conselheiro Elmo Braz; presentes o Conselheiro em exercício Gil-
berto Diniz e o Conselheiro substituto Licurgo Mourão, que acolheram a proposta de voto 
do Relator Auditor Hamilton Coelho.
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Desnecessidade de lei para fi xação 
do quadro de empregos de empresas 
estatais não dependentes*

exmo. senhor Conselheiro relator,

Trata-se de recurso ordinário interposto pela Compa-
nhia de Saneamento de Minas Gerais — COPASA/MG, 
Copasa Águas Minerais de Minas S/A e Copasa Servi-
ços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste 
de Minas Gerais S/A — COPANOR e COPASA Serviços 
de Irrigação S/A, por meio de seus representantes 
legais, em face da decisão prolatada no Processo n. 
760.190 em apenso, no qual se manteve a suspensão 
de concursos por elas defl agrados (...) até que a Co-
pasa promova o cumprimento das medidas propostas 
(...), quando deverá encaminhar os editais retifi ca-
dos para análise, inclusive com a aprovação legal dos 
planos de empregos das entidades, nos termos cons-
titucionais, conforme se infere a fl s. 423 do apenso.

Nos termos do despacho de fl s. 99 e 100, o relator determinou a juntada dos docu-
mentos de fl s. 101 a 128 e encaminhou os autos ao Órgão Técnico, que produziu o 
estudo de fl s. 130 a 136 e concluiu que (...) as alegações apresentadas pelas recor-
rentes (...) não são sufi cientes para motivar decisão diferente daquela proferida 
no Processo n. 760.190.

Conforme despacho de fl s. 452, foi determinada a juntada dos documentos proto-
colizados sob os n. 10.439-5 e 211.748-2. Após a juntada dos referidos documentos 
pela Secretaria-Geral, em 06/04/2009, vieram os autos novamente ao Ministério 
Público para análise e parecer.

É o relatório, no essencial. Passamos à manifestação.

A
SS

CO
M

 T
CE

M
G

* Parecer emitido pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas acerca do Recurso Ordinário n. 772.587, de relatoria do Con-
selheiro Eduardo Carone Costa, interposto contra decisão prolatada no Processo n. 760.190.

PROCURADOR
CLÁUDIO COUTO TERRÃO
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Quanto aos requisitos para a interposição do recurso ordinário, previstos nos arti-
gos 102 e 103 da Lei Complementar n. 102, de 17 de janeiro de 2008, entendemos 
que, sob o prisma subjetivo, há legitimidade e interesse em recorrer e, sob a ótica 
objetiva, constatamos a pertinência da recorribilidade da decisão, o atendimento 
do princípio da unirrecorribilidade, a adequação do cabimento recursal, a singulari-
dade formal e a tempestividade do apelo.

Atendidos os pressupostos recursais, passamos à análise de mérito.

A fl s. 17, as recorrentes pedem o acolhimento do recurso para:

a) (...) dispensar a necessidade de lei estadual para fi xar o quadro de empregos 
da Copasa MG e suas empresas subsidiárias, seja mediante declaração inciden-
tal de inconstitucionalidade do art. 61, X, da Constituição Estadual em face do 
art. 60, § 4°, I e III, da Constituição Federal ou mediante interpretação confor-
me a Constituição; seja porque o serviço público não pode parar e, como não 
existe a mencionada lei estadual fi xando o quadro de empregos das sociedades 
de economia mista, deve, assim, em virtude da inércia legislativa, ser apli-
cada a Constituição Federal, que não impõe esta restrição; e b) para manter 
a previsão das vagas para os defi cientes, na forma como prevista nos editais 
analisados pelo TCE, bem como reconhecer que à Copasa MG e suas subsidiárias 
não se aplica a Lei Estadual n. 13.392/99 e seu Decreto n. 44.388/06 e, ainda, 
a Lei Federal n. 8.112/90, não sendo, portanto, exigível que as recorrentes 
promovam isenção da taxa de inscrição dos concursos públicos.

Percebe-se, de imediato, que um dos pontos nodais para a solução do caso sob 
exame pressupõe a avaliação de compatibilidade do art. 61, X, da Constituição do 
Estado de Minas Gerais (CEMG) com a Constituição Federal (CF) e a determinação 
dos limites normativos impostos por esse dispositivo.

Vejamos o que dispõe o art. 61, X, da CEMG:

Art. 61. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, não exi-
gida esta para o especifi cado no art. 62, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Estado, especifi camente: 

(...)

X — fi xação do quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de eco-
nomia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do Estado.

Com efeito, na primeira manifestação do órgão ministerial, fundamentada na evi-
dente literalidade desse dispositivo, concluímos, na linha do que vem sendo decidi-
do até então pelo Tribunal, que haveria necessidade de lei estadual para fi xar o qua-
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dro de empregos das jurisdicionadas. Todavia, tal exegese prescindira da necessária 
avaliação da compatibilidade desse dispositivo com a Constituição Federal e acabou 
por se mostrar inadequada, uma vez que se olvidou de uma das lições preliminares 
de hermenêutica: a de que não se pode interpretar um dispositivo normativo de 
forma isolada, ou seja, sem cotejá-lo com os demais princípios e regras que com-
põem o sistema. Nessa nova e necessária perspectiva, parece-nos que o alcance da 
norma estabelecida pelo dispositivo é mesmo menor do que aquele defi nido pelos 
contornos de uma interpretação literal.

Nunca é demais destacar que uma das vigas mestras do Estado Democrático de 
Direito é o princípio da legalidade. Sabe-se que tal princípio, exatamente para 
enfeixar o agir da administração em seus devidos limites, concretizou-se na Cons-
tituição Federal nas suas duas principais facetas, ambas volvidas a limitar a ação 
estatal para proteção do cidadão. Assim, cabe à lei tanto impor um limite negativo 
à ação estatal (art. 5, II, CF) — autorizando o cidadão a fazer o que ela não proíbe 
ou a deixar de fazer o que ela não lhe impõe —, como impor um limite positivo à 
administração (art. 37), imputando-lhe a obrigação de agir para cumprir o dever 
legalmente estabelecido (função administrativa).

A regra, portanto, é que as matérias tratadas pelo Estado devem ser estabelecidas 
por lei em sentido formal-material, isto é, através de instrumento normativo que 
obedeça a típico processo legislativo — aquele elaborado com a necessária e ampla 
participação do Legislativo.

Sabe-se, entretanto, que o próprio constituinte originário, mitigando a participação 
do Legislativo, estabeleceu exceções a esse modelo e ao próprio princípio da reser-
va legal em sentido estrito: no primeiro caso, através da coparticipação de outros 
atores constitucionais, a exemplo da iniciativa privativa de lei; no segundo, auto-
rizando que o procedimento legitimador da decisão estatal seja substancialmente 
diferente, submetendo a matéria excepcionada a outros instrumentos normativos, 
cuja natureza jurídica é de lei em sentido material. Sabe-se ainda que essa reserva 
constitucional originária, caracterizada por atribuições privativas ou exclusivas de 
um ou de outro poder, não pode ser alterada nem mesmo por via de emenda consti-
tucional, por se tratar de cláusula pétrea, nos termos do inciso X do art. 48 c/c art. 
61, § 1°, II, alínea a, da CF.

Seguindo esse padrão, também as matérias relacionadas à administração pública, 
inclusive à criação de cargos, empregos e funções públicas, devem ser tratadas, em 
regra, por lei em sentido formal-material. Todavia, há diversas exceções, a exem-
plo das normas que autorizam o Poder Legislativo a dispor sobre sua própria orga-



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
julho | agosto | setembro 2009 | v. 72 — n. 3 — ano XXVII

200 Pareceres e decisões

nização, sobre a criação e extinção de cargos, funções e empregos vinculados aos 
seus serviços etc., e das que imputam ao Executivo, expressa ou implicitamente, 
a condução da administração pública, conferindo-lhe o poder de dispor sobre essa 
matéria, com ou sem a participação do Legislativo, privativa ou exclusivamente.

Nesse sentido, a confi guração da estrutura administrativa e a escolha da via mais apro-
priada à consecução das atividades a cargo do Estado, sem dúvida, são atividades priva-
tivas do condutor máximo da administração pública, embora essa decisão deva passar, 
em regra, pelo crivo do Legislativo. Em outras palavras, não há divergência quanto a 
caber privativamente ao chefe do Poder Executivo a opção pela via que lhe parecer 
mais adequada a concretizar suas atribuições, através, por exemplo, da prevalência 
dos institutos da desconcentração ou da descentralização, conferindo maior ou menor 
fl exibilidade à entidade escolhida em face da própria prestação a ser realizada.

A questão repousa mais precisamente, portanto, na aferição dos limites de atuação 
do Legislativo, após a escolha da confi guração da entidade estatal que irá executar 
a parcela especializada da atividade administrativa que tenha sido destacada para 
uma execução indireta mais fl exível.

Conquanto dada tipologia de entidade estatal possa, em linha de princípio, ser mais 
adequada à execução da fi nalidade pública destacada, dependendo da maior ou me-
nor fl exibilidade exigida pela atividade a ser desempenhada (prestação de serviço 
público, intervenção na economia, exercício do poder de polícia etc.) ou da conve-
niência ou não da participação de recursos privados no empreendimento (sociedade 
de economia mista ou empresa pública), o fato é que não tem havido muita rigidez 
na instituição das pessoas jurídicas que compõem a administração indireta.

Nesse contexto, há tanto autarquias desenvolvendo atividade econômica em senti-
do estrito como há empresas públicas ou sociedades de economia mista prestando 
serviços públicos exclusivos do Estado, embora o regime jurídico aplicável a cada 
uma dessas atividades imponha, ao menos no plano lógico-jurídico, a escolha inver-
sa. O relevante, portanto, não é a forma adotada para a consecução da atividade, 
mas sua essência, ou seja, sua natureza jurídica.

Assim, as empresas estatais que desenvolvem atividade econômica em sentido es-
trito, ou até mesmo as que prestam serviços públicos que não sejam próprios da 
entidade política à qual estejam vinculadas, devem ter maior fl exibilidade admi-
nistrativa do que as que têm em essência natureza jurídica de autarquia, tal como 
ocorre com as fundações ou com as empresas estatais dependentes, sejam ou não 
prestadoras de serviço público.
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A propósito, cumpre enfatizar que há diversas normas constitucionais, inclusive as 
que estruturam o subsistema orçamentário, a exemplo do disposto nos arts. 165, 
§ 5°, inciso I e II, e 169, § 1°, que sustentam essa linha de raciocínio: a fl exibili-
dade deve estar associada não somente à atividade desenvolvida pela entidade, 
mas também a sua independência econômico-fi nanceira. Fato, aliás, que foi po-
sitivado pela Lei de Responsabilidade Fiscal ao criar o conceito legal de empresa 
estatal dependente (art. 2°, inciso III).

Nesse sentido, não nos parece razoável, num exercício de intelecção a contrário 
senso, que o constituinte originário tenha pretendido conferir ao Legislativo a ini-
ciativa de lei para criação dos empregos públicos vinculados a todas as entidades 
da administração indireta, salvo as autarquias, cuja iniciativa privativa seria do 
Executivo (art. 48, X, c/c art. 61, § 1°, II, alínea a da CF).

Nessa ordem de raciocínio, podemos chegar à seguinte conclusão parcial: em linha 
de princípio, os empregos públicos vinculados à administração direta e autárquica 
— entendendo-se como de natureza autárquica as fundações e as empresas esta-
tais dependentes —, são de iniciativa privativa do Executivo e somente podem ser 
instituídos por lei em sentido formal-material. Todavia, a instituição do quadro de 
empregos das empresas estatais não dependentes fi caria submetida à decisão do 
próprio Poder Executivo ou daquele que, por delegação específi ca de competência, 
detiver essa atribuição.

Parece mesmo um contrassenso pretender que o estabelecimento de parte do regi-
me funcional interno das empresas estatais independentes fi que sob responsabilida-
de do Poder Legislativo, especialmente nas sociedades de economia mista em que 
já há atuação do Poder Executivo em posição privilegiada à dos demais acionistas, 
especialmente quando essa empresa atua concorrendo com empresas privadas, ain-
da que, como no caso das ora recorrentes, para prestar serviço público municipal. 
Frise-se que se trata de serviço prestado através de concessão pública conferida 
pelos Municípios a uma empresa vinculada ao Estado de Minas Gerais.

Assim, parece-nos que uma interpretação literal do art. 61, X, da Constituição Es-
tadual — submetendo à lei a fi xação do quadro de empregos das empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do 
Estado, sem a necessária distinção entre as dependentes e as não dependentes —, 
padeceria do vício de inconstitucionalidade, pois invadiria espaço privativo do Poder 
Executivo, pretendendo restabelecer como regra aquilo que a Constituição Federal 
tratou como exceção, como modelo preestabelecido às demais unidades federadas. 
Noutras palavras, a necessidade de lei estadual para fi xar o quadro de empregos das 
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empresas estatais não dependentes, ou seja, com a necessária injunção do Poder Le-
gislativo, parece não encontrar raízes no princípio da separação dos poderes.

Ressalte-se que, apenas aparentemente, a Constituição mineira seguiu o paradigma 
federal, conferindo competência privativa ao chefe do Executivo para defl agrar o pro-
cesso legislativo volvido ao trato da matéria, conforme estabelece o art. 66, III, d:

Art. 66. São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta 
Constituição: 

(...)

III — do governador do Estado:

(...)

d) o quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista 
e demais entidades sob controle direto ou indireto do Estado;

(...)

Entretanto, o que se verifi ca de fato é que o constituinte decorrente, conquanto pa-
reça restringir o disposto no art. 48, X, da Constituição Federal, na verdade ampliou 
os limites originariamente dispostos no seu art. 61, § 1°, II, cujo preceito imputa 
a mesma atribuição ao presidente da República, porém a restringe ao âmbito da 
administração direta e autárquica:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Con-
gresso Nacional, ao presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1° São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que:

(...)

II — disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração; (grifo nosso)

Portanto, a interpretação do modelo federal nos levará à compreensão de que o 
constituinte originário optou por dar ao Executivo a primazia na instituição do qua-
dro de empregos das empresas estatais, independentemente de lei formal-material, 
em virtude da necessária fl exibilidade inerente ao regime dessas entidades. Ressal-
te-se que, prevalecendo a contrário senso o outro paradigma, o Executivo não teria 



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
julho | agosto | setembro 2009 | v. 72 — n. 3 — ano XXVII

203Pareceres e decisões

sequer iniciativa privativa da lei que viesse promover a instituição desse quadro, o 
que se nos afi gura verdadeiro contrassenso.

É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal — STF vem decidindo, há muito, 
que as empresas estatais prestadoras de serviço público — embora formalmente 
criadas sob a roupagem de empresa pública ou de sociedade de economia mista — 
têm em regra natureza jurídica de autarquia e, por isso, sofrem maior incidência 
do regime jurídico administrativo, submetendo-se mais sensivelmente à infl uência 
dos princípios e regras de direito público, a exemplo da afetação especial de seus 
bens, da submissão a regime especial de execução dos bens afetados, da obrigação 
de manter serviço adequado, da política tarifária etc.

Também é verdade, conforme doutrina do Ministro Eros Grau1, que tanto as empre-
sas prestadoras de serviço público como as que intervêm na atividade econômica 
em sentido estrito submetem-se mais rigidamente a regras e princípios próprios 
do regime jurídico administrativo, no que tange ao regime estrutural e funcional 
interno. Ou seja, apenas quanto ao regime funcional externo da empresa estatal 
exploradora de atividade econômica estrito senso é que haveria maior fl exibilidade 
para sua atuação, em virtude da incidência necessária de outros princípios constitu-
cionais, entre eles o da livre concorrência que se impõe à atividade privada, como 
aliás determina o § 1° do art. 173 da CF.

Dessas duas considerações, consolidadas no precedente fi rmado pelo STF no julga-
mento da ADIn 1.642-3, podemos afi rmar então que cabe ao Executivo defl agrar, 
através da iniciativa privativa de lei, o processo que irá se consubstanciar no regime 
jurídico estrutural das sociedades de economia mista, ou seja, naquilo que tange 
à delimitação de seu formato institucional, seja prestadora de serviço público, ou 
não, e ainda atuante em posição de supremacia sobre os demais acionistas no âmbi-
to do regime jurídico funcional interno dessas empresas, pois tais matérias situam-
se no espaço restrito de sua prerrogativa constitucional.

Ademais, sem embargo de as recorrentes serem empresas prestadoras de serviços 
públicos (art. 175, CF) e não empresas exploradoras de atividade econômica em 
sentido estrito (art. 173, § 1°, CF), quadra salientar mais uma vez que os serviços 
a serem por elas prestados não são de competência exclusiva da entidade política 
que as instituiu, uma vez que tais serviços são de competência municipal e não de 
competência estadual. Não se trata, portanto, de opção política do Estado de Minas 
Gerais pela prestação direta ou indireta de um serviço público de sua competência, 
mas de uma opção político-administrativa desse Estado por concorrer com a iniciati-
va privada na obtenção de concessão para prestação de serviço público municipal.

1 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 152.
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Por tal razão, embora prestem serviços públicos, entendemos estarem presentes 

dois elementos fundamentais à submissão dessas empresas a um regime jurídico 

mais fl exível: a não dependência econômico-fi nanceira da entidade política a qual 

se vincula e o fato de que elas precisam concorrer com empresas privadas para a 

obtenção da concessão pública a ser conferida pelos Municípios. 

Assim, a instituição do quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de 

economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do Estado, por 

lei ordinária, deve-se restringir aos casos em que essas entidades forem dependen-

tes do Estado, pouco importando, portanto, que sejam prestadoras de serviço pú-

blico ou que intervenham na atividade econômica em sentido estrito, porque nesse 

caso estaremos diante de verdadeiras entidades autárquicas, refl etindo simetrica-

mente o modelo federal instituído para essas entidades.

Resta claro, portanto, em virtude do espaço de interpretação até aqui delineado, que 

o art. 61, X, da Constituição do Estado de Minas Gerais comportaria ao menos duas in-

terpretações possíveis, dentre as quais uma que pode ser considerada inconstitucional, 

embora as outras possam ser consideradas constitucionais. Dessa forma, entendemos 

razoável a aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição, sem redução 

de texto, a fi m de preservar as interpretações que sejam compatíveis e evitar uma des-

necessária ou imprópria declaração de inconstitucionalidade do dispositivo.

Nesse sentido, a norma deve ser interpretada de modo a não alcançar as empresas 

independentes, ou seja, aquelas que não são subvencionadas pelo Poder Público 

para as despesas de custeio, pois para isso são adequadamente remuneradas pelas 

tarifas decorrentes dos serviços prestados, embora possam receber da entidade a 

qual se vinculam recursos do orçamento de investimento.

Portanto, independentemente da existência de lei instituidora do quadro de pessoal 

das ora recorrentes, parece-nos sufi ciente para validar a instituição do concurso 

público defl agrado o ato de governo consubstanciado na autorização da Câmara de 

Coordenação-Geral, Planejamento e Gestão, porque pautado na delegação operada 

pelo Decreto n. 43.227, de 24 de março de 2003.

Ressalte-se, por óbvio, que essa interpretação não retira do Tribunal de Contas o 

poder de aferir a adequação dessas contratações com as necessidades da entidade, 

especialmente no que tange ao número de empregos criados, embora não se trate 

mais de controle da legalidade formal, restrito a simples subsunção do total de va-

gas oferecidas ao quantitativo defi nido pela lei. Trata-se evidentemente de controle 

muito mais complexo porque volvido à apreciação da legitimidade dos atos, o qual, 
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juntamente com a tutela exercida pelo Poder Executivo sobre os atos da administra-

ção indireta, deverá contê-los nos exatos limites autorizados pelo ordenamento.

Quanto aos demais apontamentos, as jurisdicionadas pedem, a fl s. 17, a manuten-

ção da (...) previsão de vagas para os defi cientes, na forma prevista nos editais 

analisados pelo TCE, bem como o reconhecimento de que à Copasa MG e às suas 

subsidiárias não se aplica a Lei Estadual n. 13.392/99 e seu Decreto n. 44.388/06 e 

ainda a Lei Federal n. 8.112/90, não sendo, portanto, exigível que as recorrentes 

promovam isenção de taxa de inscrição dos concursos públicos.

Ao nosso sentir, a interpretação das recorrentes quanto à previsão de vagas para 

os defi cientes é equivocada, porque o art. 1°, § 1°, c/c o art. 2°, parágrafo único, 

da Lei n. 11.867, de 28 de julho de 1995, prevê a reserva de vagas para cada cargo 

isoladamente:

Art. 1° (...)

§ 1° Sempre que a aplicação do percentual de que trata este artigo resultar 
em número fracionário, arredondar-se-á a fração igual ou superior a 0,5 (cinco 
décimos) para o número inteiro subsequente e a fração inferior a 0,5 (cinco 
décimos) para o número inteiro anterior. 

Art. 2° (...)

Parágrafo único. O edital do concurso público deverá especifi car, em sepa-
rado, a habilitação necessária ao exercício da atividade e o número de vagas 
destinadas às pessoas portadoras de defi ciência, considerando-se o per-
centual defi nido no artigo 1° desta lei. (grifo nosso)

No que se refere à isenção da taxa de inscrição, o Ministério Público renova a 

manifestação anterior e opina que as recorrentes providenciem as adequações 

dos editais ao disposto na Lei n. 13.392/99, especialmente por considerar que 

sua imposição preserva a essencialidade do processo competitivo e o princípio da 

isonomia, concretizado na própria regra de acessibilidade ampla prevista no art. 

37, II, da CF/88.

Pelo exposto, opina o Ministério Público pelo conhecimento do recurso ordinário e, 

no mérito, pelo seu parcial provimento, sob o entendimento de que o art. 61, X, da 

Constituição do Estado de Minas Gerais deverá ser interpretado conforme a Consti-

tuição Federal para não alcançar as empresas estatais não dependentes; e de que, 

portanto, é desnecessária a criação por lei do quadro de emprego das empresas ora 
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recorrentes, mantendo-se quanto aos demais pontos a decisão anteriormente pro-

ferida por este Tribunal.

É o parecer.

Belo Horizonte, 17 de junho de 2009.

Cláudio Couto Terrão
Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
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1 Introdução

O presente trabalho visa abordar, de forma sucinta, os principais aspectos formais e materiais 
que compõem os editais de concursos públicos e, especialmente, pontuar o entendimento ado-
tado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no tocante a esta matéria, tendo em 
vista sua competência para proceder à análise prévia desses atos convocatórios, consoante 
regulamentado pelas Instruções Normativas n. 05/2007 e 04/2008 da Corte de Contas mineira.

2 Defi nição de concurso público

Como é cediço, a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para que 
determinado cidadão possa ser investido em cargo ou emprego público tem assento constitucio-
nal, consoante se extrai do art. 37, inciso II, da Carta Republicana, verbis:

Art. 37

(...)

II — a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a nature-
za e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalva-
das as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração;

(...)

Muito embora esteja claro que a Administração Pública se sujeita aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência, quando da realização de concursos públi-
cos, podem surgir — e, geralmente, surgem — inúmeros entraves e questionamentos, especial-
mente em função da interpretação e aplicação equivocadas de alguns dos princípios citados, 
conforme se demonstrará adiante.

análise de editais de concursos públi-
cos pelo tribunal de Contas do estado 
de minas Gerais

Carolina Pagani Passos
Técnica de Controle Externo do TCE-MG. Advogada.
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Postas essas considerações iniciais, calha trazer à colação a defi nição dada por Marçal Justen 
Filho sobre concurso público:

O concurso público é um procedimento conduzido por uma autoridade espe-
cífi ca, especializada e imparcial, subordinada a um ato administrativo pré-
vio, norteado pelos princípios da objetividade, da isonomia, da legalidade, da 
publicidade e do controle público, destinado a selecionar os indivíduos mais 
capacitados para serem providos em cargos públicos de provimento efetivo ou 
em emprego público1. 

Como se vê, o autor bem defi niu concurso público como procedimento que, em assim sendo, 
deverá se desenvolver mediante uma série encadeada de diversos atos administrativos, inau-
gurados quando a Administração verifi ca a necessidade de admissão de servidores para ocupar 
cargos efetivos e empregos públicos, de acordo com a demanda que se lhe apresenta. E é 
exatamente sobre estes atos encadeados que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
pretende efetivar controle prévio, atividade que, decerto, resultará em enorme benefício à 
oportuna verifi cação da legalidade dos atos de admissão.

A apreciação dos editais de concursos públicos pelo Tribunal de Contas encontra-se amparada 
no inciso V do art. 76 da Constituição Estadual e no art. 3°, inciso XXXI, da Lei Complementar n. 
102/2008. Inicialmente, a Instrução Normativa n. 05/2007 — da qual alguns dispositivos foram 
alterados pela Instrução Normativa n. 04/2008, que hoje estatui a remessa por meio eletrônico 
do quadro informativo de pessoal admitido por concurso público, a fi m de que a apreciação 
desses atos possa ser realizada de maneira mais célere e concomitante — regulamentava a 
matéria. 

Dessa forma, nos termos do art. 5° da IN n. 04/2008, os poderes, os órgãos e entidades das 
administrações direta e indireta do Estado e dos Municípios deverão encaminhar ao Tribunal de 
Contas editais de concurso público para admissão de pessoal, devidamente publicados, acom-
panhados da legislação atinente e do precitado quadro eletrônico devidamente preenchido, 
com antecedência mínima de sessenta dias antes da data de início das inscrições do concurso, 
sob pena de suspensão e/ou aplicação de multa diária.

Contudo, ainda que a remessa dos editais à Corte de Contas se dê somente após a sua publica-
ção, tal qual ocorre com os procedimentos licitatórios, também os concursos públicos devem 
ser precedidos de uma fase interna, imprescindível para a regularidade, legalidade e efetivida-
de do certame que se defl agrará, fase que, também, pode e deve ser objeto de análise deste 
Tribunal por ocasião da admissão de novos servidores.

3  Preparação interna do concurso público

1 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva. 2005, p. 585.
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Diz-se alhures que a defl agração de concurso público dependerá, antes de mais nada, da veri-
fi cação da necessidade de admissão de servidores.

Pois bem, a expressão necessidade há de ser interpretada com temperamentos: descabe o 
entendimento de que a necessidade deva ser imediata, não havendo qualquer óbice, desse 
modo, a que a Administração realize concurso público para formação de cadastro de reserva. 
No entanto, mesmo neste caso, a realização do certame deverá estar amparada em uma ne-
cessidade objetivamente verifi cável, a exemplo do caso de autarquia que inaugurará posto de 
atendimento ao cidadão dentro de alguns meses e que, portanto, precisará de mais servidores 
para atender no novo local.

Ou seja, a atuação da administração deve ser planejada, o que nos remete aos princípios que 
regem o Direito Orçamentário, destacando o princípio da legalidade da despesa pública — ou 
seja, a despesa pública deve ser precedida de autorização legal, da verifi cação de que o orça-
mento será capaz de comportar a majoração ou inclusão de novo gasto.

Vale pontuar que a Constituição da República, em seu art. 169, § 1°, incisos I e II, destaca, es-
pecifi camente, a necessidade de prévia dotação orçamentária para que seja realizado concurso 
público. É conferir:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em 
lei complementar.

§ 1° A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação 
de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem 
como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos 
e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituí-
das e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas

I — se houver prévia dotação orçamentária sufi ciente para atender às projeções 
de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II — se houver autorização específi ca na lei de diretrizes orçamentárias, ressal-
vadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (grifo nosso)

Além disso, a própria criação de cargos públicos, o que, em algumas hipóteses, antecede 
a realização de um certame, também não pode prescindir de previsão legal (art. 61 c/c 
art. 169 da CR/88).

Ressalva-se, nesse tocante, que em se tratando de quadro de empregos das empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do Estado, 
a determinação de que a criação dos cargos de seus quadros se dê por meio de lei deverá ser 
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mitigada. É o que decidiu recentemente o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, reven-
do entendimento anterior, na oportunidade do julgamento do Recurso Ordinário n. 772.587, de 
relatoria do Conselheiro Eduardo Carone Costa. A nova interpretação do tema está bem deline-
ada no parecer do Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Cláudio Couto 
Terrão, cujo trecho pede-se vênia para aqui transcrever:

É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal — STF vem decidindo, há 
muito, que as empresas estatais prestadoras de serviço público — embora 
formalmente criadas sob a roupagem de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista — têm em regra natureza jurídica de autarquia e, por isso, 
sofrem maior incidência do regime jurídico administrativo, submetendo-se 
mais sensivelmente à infl uência dos princípios e regras de direito público, a 
exemplo da afetação especial de seus bens, da submissão a regime especial 
de execução dos bens afetados, da obrigação de manter serviço adequado, da 
política tarifária, etc. 

Também é verdade, conforme doutrina do Ministro Eros Grau2, que tanto as 
empresas prestadoras de serviço público como as que intervêm na atividade 
econômica em sentido estrito submetem-se mais rigidamente a regras e princí-
pios próprios do regime jurídico administrativo, no que tange ao regime estru-
tural e funcional interno. Ou seja, apenas quanto ao regime funcional externo 
da empresa estatal exploradora de atividade econômica estrito senso é que ha-
veria maior fl exibilidade para sua atuação, em virtude da incidência necessária 
de outros princípios constitucionais, entre eles o da livre concorrência que se 
impõe à atividade privada, como aliás determina o § 1° do art. 173 da CF. 

Dessas duas considerações, consolidadas no precedente fi rmado pelo STF no jul-
gamento da ADI n. 1.642-3, podemos afi rmar então que cabe ao Executivo defl a-
grar, através da iniciativa privativa de lei, o processo que irá se consubstanciar 
no regime jurídico estrutural das sociedades de economia mista, ou seja, naquilo 
que tange à delimitação de seu formato institucional, seja prestadora de serviço 
público, ou não, e ainda atuante em posição de supremacia sobre demais acio-
nistas no âmbito do regime jurídico funcional interno dessas empresas, pois tais 
matérias situam-se no espaço restrito de sua prerrogativa constitucional. 

Ademais, sem embargo de as recorrentes serem empresas prestadoras de ser-
viços públicos (art. 175, CF) e não empresas exploradoras de atividade econô-
mica em sentido estrito (art. 173, § 1°, CF), quadra salientar mais uma vez 
que os serviços a serem por elas prestados não são de competência exclusiva da 
entidade política que as instituiu, uma vez que tais serviços são de competên-
cia municipal e não de competência estadual. Não se trata, portanto, de opção 
política do Estado de Minas Gerais pela prestação direta ou indireta de um 

2 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 152.
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serviço público de sua competência, mas de uma opção político-administrativa 
desse Estado por concorrer com a iniciativa privada na obtenção de concessão 
para prestação de serviço público municipal. 

Por tal razão, embora prestem serviços públicos, entendemos estarem presentes 
dois elementos fundamentais à submissão dessas empresas a um regime jurídico 
mais fl exível: a não dependência econômico-fi nanceira da entidade política a 
qual se vincula e o fato de que elas precisam concorrer com empresas privadas 
para a obtenção da concessão pública a ser conferida pelos Municípios. 

Assim, a instituição do quadro de empregos das empresas públicas, sociedades 
de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do Esta-
do, por lei ordinária, deve se restringir aos casos em que essas entidades forem 
dependentes do Estado, pouco importando, portanto, que sejam prestadoras de 
serviço público ou que intervenham na atividade econômica em sentido estrito, 
porque nesse caso estaremos diante de verdadeiras entidades autárquicas, refl e-
tindo simetricamente o modelo federal instituído para essas entidades. 

Resta claro, portanto, em virtude do espaço de interpretação até aqui deline-
ado, que o art. 61, X, da Constituição do Estado de Minas Gerais comportaria 
ao menos duas interpretações possíveis, dentre as quais uma que pode ser 
considerada inconstitucional, embora as outras possam ser consideradas cons-
titucionais. Dessa forma, entendemos razoável a aplicação da técnica da inter-
pretação conforme a Constituição, sem redução de texto, a fi m de preservar as 
interpretações que sejam compatíveis e evitar uma desnecessária ou imprópria 
declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. 

Nesse sentido, a norma deve ser interpretada de modo a não alcançar as em-
presas independentes, ou seja, aquelas que não são subvencionadas pelo Poder 
Público para as despesas de custeio, pois para isso são adequadamente remu-
neradas pelas tarifas decorrentes dos serviços prestados, embora possam rece-
ber da entidade a qual se vinculam recursos do orçamento de investimento. 

Portanto, independentemente da existência de lei instituidora do quadro de 
pessoal das ora recorrentes, parece-nos sufi ciente para validar a instituição do 
concurso público defl agrado o ato de governo consubstanciado na autorização 
da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento e Gestão, porque pautado na 
delegação operada pelo Decreto n. 43.227, de 24 de março de 2003. 

Ressalte-se, por óbvio, que essa interpretação não retira do Tribunal de Contas 
o poder de aferir a adequação dessas contratações com as necessidades da en-
tidade, especialmente no que tange ao número de empregos criados, embora 
não se trate mais de controle da legalidade formal, restrito a simples subsun-
ção do total de vagas oferecidas ao quantitativo defi nido pela lei. Trata-se 
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evidentemente de controle muito mais complexo porque volvido à apreciação 
da legitimidade dos atos, o qual juntamente com a tutela exercida pelo Poder 
Executivo sobre os atos da administração indireta, deverá contê-los nos exatos 
limites autorizados pelo ordenamento.3

Ainda no tocante à fase interna do concurso, a Administração pode optar por realizá-lo por 
seus próprios meios ou por intermédio de empresa especializada na elaboração e condução de 
processos seletivos dessa natureza.

A respeito disso, entende-se que a contratação de empresa poderá contribuir para a lisura do 
certame, evitando infl uências nefastas de algumas autoridades. Contudo, necessário ter-se 
em conta que tal contratação deverá, via de regra, obedecer à obrigatoriedade de licitação, 
nos termos da Lei n. 8.666/93, a não ser em caso de estar confi gurada alguma hipótese de 
dispensa de licitação. A respeito do tema, cita-se a Decisão n. 569/2005 do Tribunal de Contas 
da União:

25. No caso específi co de concurso público, para traçar a correlação do obje-
to contratado com o desenvolvimento institucional, a Administração Pública 
contratante deve demonstrar de forma inequívoca a essencialidade do preen-
chimento dos cargos para o seu desenvolvimento institucional. Nesse sentido, 
há de constar do próprio plano estratégico, ou de instrumento congênere, da 
administração pública contratante essa demonstração que deve ser estipulada 
com base em critérios objetivos capazes de revelar a contribuição direta das 
atividades inerentes aos cargos objetos do concurso público que se pretende 
realizar no desenvolvimento da organização.

26. Dessa forma, o ato de dispensa da licitação estaria vinculado à essencia-
lidade do cargo ou das respectivas atividades para o desenvolvimento institu-
cional, noutras palavras, se não restar demonstrada essa conexão entre essen-
cialidade e desenvolvimento institucional no plano estratégico ou instrumento 
congênere da administração contratante como indispensável ao atingimento 
dos objetivos institucionais da organização, então a dispensa de licitação não 
tem base legal no inciso XIII do art. 24. Portanto, não se enquadrando o cargo 
objeto do concurso público nessa moldura, a Administração contratante deve 
promover licitação, deixando de aplicar a norma do art. 24, inciso XIII, haja 
vista não restar demonstrada a correlação do objeto contratado — concurso 
público para preenchimento de determinado cargo — com o desenvolvimento 
institucional da contratante.

27. Demais, importa anotar que a inserção dessas especifi cações sobre a essen-
cialidade dos cargos no citado plano estratégico permitirá a posterior atuação 

3 Parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Procurador Cláudio Couto Terrão. Autos do Recurso Ordinário n. 772.587 
— Copasa. Relator: Conselheiro Eduardo Carone Costa. Sessão: 15/07/2009 (ver p. 196 desta Revista)
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dos sistemas de controle existentes com vistas a verifi car se a dispensa de lici-
tação, fundamentada no multicitado art. 24, inciso XIII, é ou não legítima.

28. Para fi nalizar este tópico, pode-se, então, concluir, com base na jurispru-
dência mencionada (Decisão n. 470/1993 — Plenário; Acórdãos n. 105/1998 e 
710/1994 — Plenário; Decisão n. 282/1994 — Plenário), que é possível tercei-
rizar a realização de concurso público com e sem licitação (FERNANDES. Jor-
ge Ulisses Jacoby. Contratação direta sem licitação: modalidades, dispensa e 
inexigibilidade de licitação. 5. ed. Brasília Jurídica. 2000. p. 416): a licitação 
continua sendo a regra geral, e a contratação direta, como norma de exceção, 
deve ser empregada somente quando houver o preenchimento dos requisitos 
do art. 24, inciso XIII, devendo a Administração contratante deixar evidencia-
da também a correlação entre o objeto contratado e o seu desenvolvimento 
institucional.4

Compartilha-se, pois, do entendimento de Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz:

No contexto da fase interna do procedimento, a Administração decidirá se o 
concurso público será realizado por seus próprios meios (execução direta) ou 
por intermédio de outro órgão ou entidade (execução indireta). Nesse último 
caso, a Administração Pública deverá valer-se, em regra, do prévio processo 
licitatório para contratação dos serviços relativos à execução do concurso pú-
blico, a não ser quando for o caso de dispensa, como na hipótese do art. 24, 
VIII, da Lei n. 8.666/93. (...)

Em realidade, para se evitar a ingerência direta da administração no processo 
de recrutamento e seleção de seu pessoal, o Poder Público, em regra, deveria 
delegar sua execução para órgão distinto da repartição interessada, em ordem 
a garantir maior imparcialidade na sua realização.5 

Outro, portanto, não tem sido o posicionamento desta Corte de Contas que, reiteradamente 
tem solicitado às entidades organizadoras do certame que enviem comprovação da forma como 
se deu a contratação das empresas organizadoras dos concursos, não somente para verifi cação 
da legalidade do ato de tais contratações, mas, também, para aferição da razoabilidade dos 
valores cobrados a título de taxa de inscrição:

1 — Não constam dos autos informações sobre o custo total do concurso e o cál-
culo de valor da fi cha de inscrição, o que impede verifi car se esta foi fi xada de 
modo apenas a cobrir os custos do certame. Também não foram apresentados 
os parâmetros utilizados para estabelecer os valores da aludida taxa, referen-

4 Plenário — Sessão: 04/12/08. Relator: Ministro Augusto Sherman Cavalcanti. Representação. Processo n. 011.348/2002-5. Comis-
são Nacional de Energia Nuclear — Cnen. 
5 MAIA, Márcio Barbosa; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro. O regime jurídico do concurso público e o seu controle jurisdicional. São Paulo: 
Saraiva. 2007, p. 82.    
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tes a cada cargo, uma vez que há cargos de mesmo nível de escolaridade com 
valores diferenciados.6

4 — Apontou, ainda, o Órgão Técnico, a necessidade de se anexar planilha de-
monstrativa das despesas com os concursos para se aferir a proporcionalidade 
dos gastos e a consequente razoabilidade das taxas de inscrição.

Segundo o Ministério Público, os valores das taxas de inscrição — R$50,00 
para nível superior e R$30,00 para nível médio — são razoáveis se compa-
radas com as remunerações estipuladas nos editais. Pondera, ainda, que a 
sugestão do Órgão Técnico é inviável do ponto de vista prático, pois, para 
a elaboração de tal planilha seria fundamental saber de antemão o número 
de inscritos no certame.

Porém, entende o Ministério Público que os editais incorrem em omissão ao 
não descreverem as hipóteses em que se impõe a devolução das taxas de inscri-
ção, além de serem omissos quanto à sua isenção.

Para o órgão ministerial tais omissões ofendem as disposições do art. 5°, caput, 
e art. 37, I, da Constituição Federal de 1988, porque não garantem condições 
reais de concorrências aos que não têm condições fi nanceiras para suportar o 
custo da participação no certame.

Voto: acolho o parecer do Ministério Publico e voto por determinação ao Pre-
sidente da COPASA para que insira nos editais cláusula que disponha sobre a 
hipótese de devolução da taxa de inscrição, bem como sobre sua isenção, em 
consonância com o que dispõe o art. 1° da Lei Estadual n. 13.801, de 26 de 
dezembro de 2002.7 8

4  Publicidade e desenvolvimento do concurso

Uma vez verifi cadas as condições e atendidas as exigências legais para a realização de um con-
curso público, é necessário formalizar o edital do certame, que garantirá a sua publicidade e 
estabelecerá as regras de sua execução.

Tendo em vista que o objetivo precípuo deste trabalho é abordar de forma ampla os principais 

6 Primeira Câmara — Sessão: 04/12/08. Relator: Conselheiro Eduardo Carone Costa. Edital de Concurso Público n. 765.462. Prefei-
tura Municipal de Fernandes Tourinho.
7 Art. 1° A taxa de expediente relativa a inscrição em concurso público para investidura em cargo ou emprego público da adminis-
tração direta ou indireta do Estado será devolvida ao candidato na hipótese de cancelamento ou suspensão do processo seletivo.
§ 1° A devolução ocorrerá no prazo de até sessenta dias contados da publicação, no órgão ofi cial dos Poderes do Estado, do ato de 
cancelamento ou suspensão do concurso.
§ 2° Sobre o valor a ser devolvido incidirá correção monetária a partir de seu desembolso pelo candidato.
§ 3° É facultado ao candidato o aproveitamento do valor da taxa de que trata o caput deste artigo ao se inscrever em concurso que 
substitua o cancelado ou suspenso.
8 Primeira Câmara — Sessão: 11/02/2008. Relator: Conselheiro Presidente Wanderley Ávila. Edital de Concurso Público n. 760.190 
— Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais.
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aspectos dos editais de concurso público, passa-se, agora, a comentá-los, contrapostos à juris-
prudência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

5  Publicidade do edital

A publicidade do edital visa a que o maior número de candidatos possa tomar conhecimento do 
certame. Além disso, a publicidade do ato convocatório e de suas regras garantem, por via refl e-
xa, a objetividade e a isonomia, vez que, antecipadamente, todos os interessados terão acesso às 
condições de participação, critérios de julgamento e o modo como ele será executado. 

Entretanto, não só a divulgação de resultados deverá ser feita amplamente, mas todos os atos 
relativos ao concurso deverão ser publicizados de forma a que as informações possam chegar a 
todos os interessados. É o que restou assentado na seguinte decisão:

No tocante à publicidade, tratada no subitem 2.7 do relatório técnico (fl s. 118), 
pode-se afi rmar que todo e qualquer certame realizado pela administração re-
quer prévia e ampla divulgação, não só do ato convocatório, mas de todos os 
atos dele decorrentes. Assim, além da afi xação no quadro de avisos da Câmara 
Municipal, os atos do procedimento devem ser divulgados no site da empresa 
realizadora do concurso, sem prejuízo da publicação em jornal de grande cir-
culação na região, que, obviamente, está alcançada pelo Minas Gerais por ser 
esta uma publicação que percorre todo o Estado com vistas a convocar o maior 
número possível de interessados e, consequentemente, selecionar os mais qua-
lifi cados para exercer as atribuições dos cargos ofertados no edital.

A observância do princípio da publicidade, insculpido no caput do art. 37 da 
Carta Magna, é dever do qual a Administração não pode declinar, propiciando a 
todos acesso às informações de seu interesse para que possam, também, exer-
cer outras garantias constitucionais como a ampla defesa e o contraditório, as 
quais abarcam o direito de recorrer e, sobretudo, para possibilitar a transpa-
rência e o controle dos atos do procedimento.

Não é sufi ciente, pois, a alteração produzida pela Câmara Municipal no subi-
tem 5.4.1 do edital retifi cado (fl s.101), referente à divulgação dos resultados, 
provisório e fi nal, bem assim do gabarito ofi cial. É necessário ampliar o alcan-
ce do princípio da publicidade ao máximo e não só nas hipóteses assentadas 
nos subitens 6.6 e 9.10 (fl s. 102 e 103), os quais não foram corrigidos, mas, 
também, em outras cláusulas como, por exemplo, a do subitem 6.2 (fl s.101), 
que condiciona a contagem do prazo recursal à divulgação do gabarito ofi cial 
no quadro de aviso da Câmara, o que reduz, sensivelmente, a interposição de 
apelos de candidatos de outras localidades. Esse mesmo problema ocorre no 
subitem 9.11 (fl s. 104), que restringe a contagem de qualquer prazo à publica-
ção no mencionado quadro de aviso.
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Frisa-se, ainda, que não pode o edital reservar à comissão supervisora do con-
curso “o direito de utilizar-se de qualquer outro meio de comunicação que 
julgar necessário, independente de prévio aviso”, como consta no subitem 9.10 
porquanto traduz arbitrariedade da empresa organizadora e da administração 
contratante, fulminando os princípios da transparência e da ampla defesa e 
contraditório até porque, consoante se vê na primeira parte da cláusula, o 
preceito alcança todo e qualquer ato referente ao concurso, estando, ainda, 
em contradição com outras condições do edital atinentes à publicidade.9

Esclarece-se, por oportuno, que a publicação feita somente via internet não é sufi ciente para 
dar azo ao princípio da publicidade. Tanto a internet quanto a publicação no átrio da prefeitura 
ou por outros meios devem ser entendidos como um plus ao cumprimento do princípio consti-
tucional da publicidade, que somente será tido por efetivamente cumprido com inserções em 
órgão da imprensa ofi cial, além das inserções em jornais de grande circulação. 

Recentemente, o Tribunal de Contas respondeu à Consulta n. 742.473, cuja relatoria coube ao 
Conselheiro Antônio Carlos Andrada, por meio da qual se questionava se a divulgação em site 
da internet supriria a publicação em jornal ofi cial. É de se ver:

Primeiramente, partindo da premissa que, via de regra, a publicidade é re-
quisito de efi cácia de atos administrativos, para que desse modo possam sur-
tir efeitos, necessário perquerir em que momento aperfeiçoa-se o preceito 
constitucional. 

Para melhor análise do tema, indispensável destacar os ensinamentos de Hely 
Lopes Meirelles, que entende que a “publicidade é a divulgação ofi cial do ato 
para conhecimento público e início de seus efeitos externos”.10 (MEIRELLES, 
2003, p.92)

No mesmo sentido, o ensinamento de Cármen Lúcia Antunes Rocha, versa acer-
ca da fi nalidade da publicação, qual seja, divulgar “pela forma escrita e nos 
meios ofi cialmente determinados”11 (ROCHA, 1994, p. 246). Nesses termos, a 
ideia que subjaz à colocação da ministra é a necessidade de obediência a requi-
sitos formais para assegurar a completa abrangência do princípio, o que leva à 
ideia de que o ato seja publicado de modo induvidoso, fi cando disponível para 
que chegue ao conhecimento do particular.

Com essas considerações, salutares são as colocações de Diógenes Gasparini, 
in verbis:

9 Primeira Câmara — Sessão: 17/03/09. Relator: Conselheiro Gilberto Diniz. Edital de Concurso Público n. 771.232. Câmara Muni-
cipal de Manga.
10 Direito Administrativo brasileiro. 28. ed., atualizada por Eurico Andrade Azevedo, Deoclécio Balestero Aleixo e José Emmanuel 
Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 92.
11 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 246.
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“A publicação legal para sua plena realização é a do jornal ofi cial de divulgação 
ou imprensa ofi cial, não sendo assim considerada a simples notícia veiculada 
pela mídia, mesmo que ocorra em programa radiofônico ou televisivo destina-
do a noticiar os atos ofi ciais da administração pública, conforme já decidiu o 
STF ao julgar o RE 71.652 (RDA 111: 145).

(...) 

A regra é a publicidade dos atos, contratos e outros instrumentos jurídicos da 
responsabilidade da administração pública no diário ofi cial (...)”12

Nessa mesma linha de entendimento, Hely Lopes Meirelles reconheceu, focado 
nessa mesma decisão do STF (RE 71.652), que a publicação adequada aos atos 
da administração deve ser feita no órgão ofi cial, não valendo a veiculação 
somente na imprensa privada, no rádio ou na televisão, enfatizando o mesmo 
autor que devem ser compreendidos na expressão órgão ofi cial, além do Diá-
rio Ofi cial, os jornais contratados pelas entidades públicas para efetivação das 
publicações ofi ciais.13

Dessa forma, em síntese, tem-se que o princípio da publicidade resta indubi-
tavelmente atendido quando houver publicação do ato em órgão ofi cial. Insta 
salientar que, com a inexorável tendência à incorporação da tecnologia da 
informação em todos os domínios da administração pública, afi gura-se perfei-
tamente possível que as publicações ofi ciais de poderes ou órgãos públicos seja 
feita por meio eletrônico (internet), a exemplo do TJMG e da iniciativa deste 
Tribunal, desde que haja amparo legal, situação diversa de uma publicação 
pura e simples na Internet, como parece perquerir o consulente.14

Assim, em resposta à indagação, tenho que a divulgação de prestação de contas 
somente em site da internet não supre a necessidade de publicação em diário 
ofi cial. E isso, uma vez que a simples publicação em site da internet mitiga a 
plena observância do princípio da publicidade.

Assim, para atender à ampla divulgação dos atos relativos ao concurso público, deverá a admi-
nistração disponibilizar informações no quadro de avisos da prefeitura, em sites próprios e outros 
meios — o que, reforça-se, não afasta a obrigação da publicação em órgão da imprensa ofi cial. Tais 
medidas visam ampliar a garantia dos princípios da competitividade e da publicidade, inerente 
aos concursos públicos, não se tratando, pois, de meros atos discricionários da administração. 

12 Informativo de Licitações e Contratos, fev/2004, p. 10-120. Curitiba: Ed. Zênite, 2002. 
13 MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Ed. Malheiros, 2003, p. 93, nota de rodapé n. 58.
14 Por oportuno, deve-se ressaltar que, com o advento da Lei n. 11.419/06, que, por sua vez, alterou o art. 154 do CPC, é facultado 
aos órgãos do Judiciário informatizar integralmente o processo judicial, para torná-lo acessível por meio da internet; Tem-se que o 
código passou a admitir a possibilidade dos meios eletrônicos para dar ciência a alguém dos termos e atos do processo. Isso posto, 
foi autorizada aos tribunais a criação de diários eletrônicos, com o intuito de servirem de meio para publicação de atos judiciais e 
administrativos, através de site na internet (art. 4° da Lei n. 11.419/06). 
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Importante comentário diz respeito, ainda, ao prazo a ser estabelecido entre a publicação do 
edital e a realização das provas, que deve, por óbvio, assegurar tempo mínimo a fi m de que 
os candidatos preparem-se para as avaliações15. Por ocasião desse comentário, noticia-se que, 
recentemente, foi editado o Decreto Federal n. 6.944/09, que dispõe sobre normas gerais 
relativas a concursos públicos da administração pública federal e estabelece, em seu art. 18, 
inciso I, que o edital deverá ser publicado com antecedência mínima de sessenta dias antes da 
realização das provas.

6 Inscrições

De igual modo, as inscrições deverão ser disponibilizadas durante período razoável, viabilizando 
aos candidatos, sempre que possível, diversidade de meios para executá-la, além da inscrição 
presencial, consoante decisão nos autos do Processo de Edital de concurso público n. 766.000:

2) Das inscrições — Está previsto, no subitem 2.1.11, que não haverá devolução 
do valor da taxa de inscrição em hipótese alguma.

Embora não haja legislação específi ca sobre a matéria, entendo que deve estar 
prevista, no corpo do edital, a devolução do valor da inscrição em frente das 
situações inesperadas como o cancelamento do concurso, a exclusão de algum 
cargo relacionado no edital, devendo, pois, haver condições explícitas no edi-
tal quanto à devolução do valor pago referente à inscrição do candidato.

Indaga-se a razão pela qual o subitem 2.1.5.2 estabelece que o pagamento da 
taxa de inscrição somente poderá ser efetuado diretamente no caixa uma vez 
que o procedimento usual é a utilização de terminais de caixa rápido e também 
o motivo de as inscrições ocorrem, somente, por meio presencial, em um único 
local do Município, conforme estabelece o subitem 2.1.1.16

Embora não haja lei geral que discipline a realização de concursos públicos pelos órgãos da 
administração pública, é necessário ter sempre em conta, quando da elaboração de edital, os 
princípios da razoabilidade e efi ciência.

Nessa linha, seguindo os mencionados princípios, o prazo de apenas três dias entre a publicação 
do ato convocatório e o encerramento das inscrições, por exemplo, mostrar-se-ia absoluta-
mente inexequível, além de impedir que um sem número de candidatos se inscrevesse para as 
provas simplesmente porque não tomaram conhecimento do edital.

15 A propósito da questão, Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz defendem que este prazo mínimo deveria ser de 45 
dias, aplicando-se, analogamente, o prazo previsto para a modalidade de licitação concurso pela Lei n. 8.666/93 (art. 21, § 2°, I). 
MAIA, Márcio Barbosa e QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. O regime jurídico do concurso público e o seu controle jurisdicional. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 97.
16 Primeira Câmara — Sessão: 04/12/08. Relator: Conselheiro substituto Gilberto Diniz. Edital de Concurso Público n. 766.000. 
Prefeitura Municipal de Planura.
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Entre as ilegalidades verifi cadas, salta aos olhos a insufi ciência dos prazos me-
diados entre a divulgação do certame, a abertura das inscrições e a realização 
das provas, o que, certamente, difi culta o acesso dos potenciais interessados 
às informações editalícias, restando, pois, prejudicados os princípios da razo-
abilidade, publicidade e universalidade. Vejamos.

Pela forma com que foi dada publicidade às disputas, evidencia-se a prática 
de duas irregularidades, quais sejam, prazo insufi ciente de divulgação e inade-
quação do meio, uma vez que a publicação dos editais ocorreu apenas no qua-
dro de avisos da Prefeitura de Bambuí, não tendo sido comprovada, nos autos, 
a mais ampla divulgação que deveria ser conferida aos concursos, conforme 
informado no ofício remetido pelo prefeito, com a publicidade na imprensa 
ofi cial escrita ou mesmo de grande circulação, o que atrairia, sem dúvida algu-
ma, o maior número de concorrentes. 

Os meios de divulgação citados pelo gestor municipal, quais sejam, anúncios 
no rádio, na rua através de propaganda volante e faixas, bem assim na inter-
net, os quais também não foram comprovados, embora complementares, não 
substituem a publicação em jornal, conforme mencionado, a qual pressupõe a 
universalização das informações para além da comunidade local, procedimento 
este condizente com a magnitude do certame que disponibiliza mais de seis-
centas vagas em diversas áreas.

Demais disso, para o primeiro certame, decorreram apenas dois dias entre a di-
vulgação do edital e o início das inscrições, sendo que, para a segunda disputa, 
o interstício foi somente de quatro dias. Tais prazos, por serem extremamente 
exíguos, comprometem, no meu juízo, a lisura dos procedimentos porquanto 
impedem o alcance do objetivo da disputa, que é justamente a escolha de can-
didatos aptos a desempenhar a função pública.17

Inicialmente, cumpre salientar que o prazo estabelecido nos termos do art. 5° 
da Instrução Normativa TC 05/2007 — “(...) antecedência mínima de noventa 
dias”, para comunicação a este Tribunal da realização do concurso e encami-
nhamento, para análise do respectivo edital e demais documentos ali exigidos 
— não foi fi elmente cumprido, haja vista as datas previstas no instrumento 
para a inscrição dos interessados — de 24 a 28/11/08, item 4.1.3, e da realiza-
ção das provas, 14/12/08, item 6.1 — e a da apresentação da documentação, 
esta protocolizada neste Tribunal em 23/10/08. Todavia entendo que o citado 
dispositivo normativo merece ajuste para defi nir, com precisão, o marco inicial 
da contagem do prazo para envio dos atos convocatórios ao Tribunal.

A propósito, convém destacar que o prazo de quinze dias, contados desde o 

17 Primeira Câmara — Sessão: 03/03/09. Relator: Conselheiro, em exercício, Gilberto Diniz. Edital de Concurso Público n. 769.709. 
Prefeitura Municipal de Bambuí.  
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encerramento das inscrições (28/11) até a data prevista para realização das 
provas (14/12) é exíguo, podendo vir a prejudicar o candidato.

A esse respeito, no âmbito estadual, o Decreto n. 42.899/02, alterado pelo de 
n. 44.388, de 21/9/06, dispõe no art. 17 que as provas deverão realizar-se no 
prazo mínimo de trinta dias após a data de encerramento das inscrições.

É também exíguo o prazo de cinco dias para as inscrições (de 24 a 28/11), fi xa-
do no item 4.1.2, o que, como bem observado pelos técnicos desta Casa a fl s. 
23, pode ser fator determinante para não se alcançar o objetivo de garantir o 
amplo acesso a todos os interessados.18

A cobrança da taxa de inscrição, igualmente, não pode transbordar o limite da razoabilidade, 
sendo certo que ela há de corresponder ao valor necessário para cobrir os gastos com a realiza-
ção do concurso19, como, aliás, já se viu em trecho de acórdão referente ao Edital de Concurso 
Público n. 765.462, analisado por este Tribunal de Contas. O valor da taxa de inscrição pode 
variar entre um cargo e outro, já que alguns cargos demandam mais etapas de seleção, o que 
contribui para a elevação do custo total do certame. 

De outro lado, os editais não podem prescindir da hipótese de isenção da taxa de inscrição, vez 
que tal previsão vem concretizar o princípio da ampla acessibilidade aos cargos e empregos públi-
cos. Nessa esteira, segue decisão proferida nos autos do Processo n. 772.958, cuja relatoria coube 
ao Conselheiro substituto Licurgo Mourão:

A primeira questão crucial e merecedora de destaque refere-se à disposição in-
serta no subitem item 5.23, que, em afronta fl agrante ao princípio da isonomia 
e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, previu que “não serão aceitos 
pedidos de isenção total ou parcial do pagamento do valor da taxa de inscrição, 
seja qual for o motivo alegado”.

Não há dúvida de que tal previsão não pode prosperar. A isenção do pagamento 
de taxa de inscrição e os critérios para sua concessão para aqueles que por ra-
zões fi nanceiras não podem arcar com os custos têm amparo constitucional, e 
sua ausência contraria os princípios da isonomia e da ampla acessibilidade aos 
cargos, empregos e funções públicas previstos no caput do artigo 5° e inc. I do 
art. 37 da Constituição Republicana. 

Na jurisprudência pátria, é pacífi co o entendimento de que a omissão de previ-
são para concessão de isenção do pagamento de taxa de inscrição no edital de 
concurso público, ou sua vedação, contraria as normas legais regulamentadoras 
da matéria e fere de morte os preceitos da Constituição da República de 1988.

18 Primeira Câmara — Sessão: 20/11/08. Relator: Conselheiro substituto Gilberto Diniz. Edital de Concurso Público n. 765.220. Pre-
feitura Municipal de Diogo de Vasconcelos.
19 MAIA, Márcio Barbosa e QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. O regime jurídico do concurso público e o seu controle jurisdicional. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 97.
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Vale ressaltar que na ausência de lei no âmbito municipal sobre a matéria, a 
lei estadual ou federal tem o condão de determinar os parâmetros a serem 
adotados para a hipótese de concessão da aludida isenção.

Assim, a Lei Estadual mineira n. 13.392/99 regulamenta a hipótese de isenção 
e traz no bojo do artigo 1° o critério a ser vislumbrado quando do requerimen-
to pelo cidadão:

Art. 1° Fica isento do pagamento da taxa de inscrição em concurso público do 
Estado o cidadão comprovadamente desempregado.

Por sua vez, a Lei Federal n. 8.112/99, em seu artigo 11, assim determina:

Art.11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado 
em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo pla-
no de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor 
fi xado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóte-
ses de isenção nele expressamente previstas.20

Saliente-se, contudo, que deverão ser devidamente esclarecidos quais os casos de concessão de 
isenção, bem como o rol de documentos comprobatórios da hipossufi ciência, como medidas ga-
rantidoras da isonomia e transparência inclusive entre aqueles que pleiteiam sobredita isenção.

Não existe óbice à verifi cação dos dados declarados pelos candidatos no ato de inscrição. No 
entanto, qualquer sanção em vista de dados falsos ou inexatos somente poderá ser aplicada se 
garantido o contraditório e a ampla defesa ao declarante (art. 5°, inciso LV, da CR/88). 

A previsão de devolução do valor da inscrição nos casos de cancelamento do concurso, ex-
clusão de algum cargo oferecido ou em razão de fato atribuível somente à administração 
pública deverá estar prevista no edital, sob pena de se admitir o locupletamento indevido 
pelo Poder Público:

O item 6.10 dispõe que efetivada a inscrição, não haverá devolução da impor-
tância paga em hipótese alguma.

A esse respeito tenho reiteradamente afi rmado que deve estar prevista, no 
corpo do edital, a devolução do valor da inscrição em face de situações ines-
peradas como o cancelamento do concurso ou a exclusão de algum cargo ofe-
recido, devendo, pois, haver condições explícitas quanto à restituição do valor 
pago referente a título de inscrição.21

20 Segunda Câmara — Sessão: 26/03/09. Relator: Conselheiro substituto Licurgo Mourão. Edital de Concurso Público n. 772.958. 
Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer — FUTEL.
21 Primeira Câmara — Sessão: 10/12/08. Relator: Conselheiro substituto Gilberto Diniz. Edital de Concurso Público n. 769.112. 
Câmara Municipal de Desterro do Melo.
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O edital não poderá conter, ainda, vedação à inscrição de candidatos que tenham sido demiti-
dos por quaisquer falhas graves comprovadas mediante processo administrativo e/ou sindicân-
cia. Sobre o tema, a Conselheira Adriene Andrade se pronunciou no Processo n. 769.107: 

Assim, quanto às condições necessárias à inscrição, verifi quei que o período 
fi nal do subitem 3.7 do edital traz exigência restritiva, qual seja:

3.7 — Não poderão se inscrever no presente concurso os ex-servidores públi-
cos de quaisquer esferas de poder (federal, estadual e municipal) demitidos 
em consequência de atos de improbidade ou qualquer outra falha grave 
comprovada através de sindicância e/ou inquérito administrativo. (grifos 
no original) 

Releva notar que o art. 12 da Lei n. 8.429/92 determina, em seu inciso I, que 
na hipótese de crime de improbidade administrativa, independentemente das 
sanções penais, civis e administrativas, será imputado ao sujeito, dentre ou-
tras penas, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, de 
oito a dez anos, a proibição de contratar com o Poder Público ou receber be-
nefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, pelo prazo de dez anos. Por conse-
guinte, o subitem 3.7 estaria em consonância com o mencionado dispositivo, no 
tocante à vedação de inscrição de demitidos, em consequência de improbidade 
administrativa.

Contudo, a questão deve ser analisada, ainda, à luz do art. 5°, inciso LVII, da 
Constituição da República, que estabelece serem todos iguais perante a lei e 
que ninguém pode ser considerado culpado, até o trânsito em julgado de sen-
tença penal condenatória. 

Nesse contexto, entendo que o período do subitem 3.7 do edital, acerca da 
vedação de inscrição daqueles que tenham sido demitidos por qualquer “outra 
falha grave comprovada através de sindicância e/ou inquérito administrativo”, 
mostra-se restritivo e ofende os princípios da presunção de inocência e da iso-
nomia, devendo, portanto, ser retirado do contexto.

Nesse espeque, entendeu a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no jul-
gamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 11.396, conforme 
excerto, a seguir: 

“Fere a Constituição Federal a recusa de nomear, por inidoneidade moral, o 
aprovado no concurso público que fi gura no pólo passivo de ação penal em 
curso. O princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade (art. 5°, 
LVII, da CF/1988) não se restringe ao âmbito exclusivamente penal e deve ser 
observado na esfera administrativa.”   
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(...)

Nesse contexto, entendo que o período do subitem 3.7 do edital, acerca da 
vedação de inscrição daqueles que tenham sido demitidos por qualquer “outra 
falha grave comprovada através de sindicância e/ou inquérito administrativo” 
mostra-se restritivo e ofende os princípios da presunção de inocência e da iso-
nomia, devendo, portanto, ser retirado do contexto.22

Além disso, a impossibilidade de candidato tomar posse ou participar de certame por conta de 
anterior demissão ou afastamento do serviço público caracteriza verdadeiro bis in idem.

A inscrição de estrangeiros poderá ser prevista, desde que observados os preceitos constitucio-
nais acerca da acessibilidade aos cargos públicos por não nacionais (art. 12, § 3°, incisos V e VI, 
da CR/88), além daquilo que estiver previsto em lei.

7  escolaridade mínima exigida para preenchimento dos cargos e 
exigência de tempo de experiência profi ssional

A escolaridade exigida deverá, por óbvio, guardar correspondência com as atribuições do cargo 
e estar prevista, além disso, nas normas que regulamentam o exercício das categorias profi ssio-
nais, sob pena de se ver restringido o princípio da ampla acessibilidade.

É possível, ainda, exigir comprovação de tempo de experiência pelo candidato, contudo, exi-
gência dessa espécie deverá estar amparada em lei, preferencialmente, na lei de criação do 
cargo. O Supremo Tribunal Federal tem sustentado o entendimento de que é constitucional a 
exigência no edital do certame de requisitos para acesso a determinado cargo público, desde 
que haja previsão legal. É de se ver:

AI 588768 AgR / BA 

Relator(a):  Ministro Joaquim Barbosa

Publicação 

DJ 03/08/2007

EMENTA: Agravo regimental. Administrativo. Concurso público para o cargo 
de policial militar do Estado da Bahia. Altura mínima exigida. Necessidade de 
previsão legal para defi nição dos requisitos para ingresso no serviço público. 
Inexistência de ofensa direta à Constituição. Agravo regimental a que se nega 
provimento.

22 Segunda Câmara — Sessão: 16/12/08. Relatora: Conselheira Adriene Andrade. Edital de Concurso Público n. 769.107. Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Lajinha.
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AI 662320 AgR / RR 

Relator(a):  Ministro Eros Grau

Publicação 

DJe 01/02/2008

EMENTA: Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso público. Prova 
de aptidão física. Previsão legal. Inexistência. Súmula 280. Óbice. 1. Somente 
lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou 
funções públicas. Precedentes. 2. Controvérsia afeta à interpretação de norma 
local, incidência do verbete da Súmula n. 280 do STF. 3. Agravo regimental a 
que se nega provimento.

RE 182432 / RS 

Relator(a):  Ministro Néri da Silveira

Publicação 

DJ 05/04/2002 

EMENTA: Recurso extraordinário. Limite mínimo de idade para inscrição em 
concurso público de auditor substituto de conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado. 2. Acórdão que entendeu ser ofensivo aos arts. 7°, XXX, e 39, § 2°, da 
Constituição Federal, estabelecimento de limite mínimo de idade para inscri-
ção em concurso público de auditor substituto. 3. Inexistência de expressa re-
ferência na lei a limite mínimo de idade para investidura em cargo de auditor. 
4. A lei orgânica limita-se a defi nir em quais situações os auditores substituirão 
os conselheiros. Incabível, na espécie, restringir, no edital do concurso, o que 
a lei não limitou. 5. Recurso extraordinário não conhecido.

Contudo, noticia-se que há decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, até mes-
mo não amparada em previsão de lei, a Administração Pública, ao realizar concurso público, 
pode exigir no edital requisitos que guardem equivalência com a natureza e complexidade das 
atividades inerentes ao cargo. É conferir:

REsp 801982 / RJ

Relator: Ministro José Delgado  

Data da Publicação/Fonte 

DJ 14/06/2007 p. 259  
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Ementa  

ADMINISTRATIVO. CONCURSO. EMPRESA PÚBLICA. EXIGÊNCIA MÍNIMA DE CINCO 
ANOS DE EXPERIÊNCIA, CONTIDA NO EDITAL DO CERTAME. LEGALIDADE. PRECE-
DENTES DESTA CORTE.

1. Recurso especial contra acórdão segundo o qual: a) “encontra-se prevista, 
expressamente, no edital do concurso, a exigência de, no mínimo, cinco anos 
de experiência profi ssional como requisito para que o candidato seja convocado 
para admissão, além da habilitação em provas objetivas e de conhecimento”; 
b) “No caso dos autos, mesmo antes das provas escritas, o candidato já tinha 
conhecimento de que haveria de satisfazer todas as exigências do edital, para 
que fosse considerado aprovado e viesse a ser convocado”; c) “inexiste compro-
vação de malferimento ao princípio da igualdade, não havendo indícios de dis-
criminação, privilégios, distinção de tratamento ou arbitrariedades nos itens e 
subitens do edital, casos que ensejariam a interferência do Judiciário”.

2. Inexiste previsão legal que impeça se estabelecerem, quando da realização 
de concurso com vistas à seleção de candidatos capacitados ao preenchimen-
to de vaga oferecida, determinados requisitos compatíveis com a natureza e 
complexidade das atividades inerentes ao cargo a ser ocupado. Defi nir o perfi l 
do candidato para ingresso em quadro funcional, de acordo com as atividades 
que serão exercidas pelo profi ssional, constitui prática rotineira adotada por 
qualquer pessoa jurídica que vá realizar uma contratação nos moldes da legis-
lação trabalhista.

3. É absolutamente razoável estabelecer-se um prazo mínimo de experiência no 
exercício das atividades a serem desenvolvidas pelo candidato aprovado, con-
quanto que não se fi xem critérios relativos a aspectos pessoais que difi cultem 
o acesso ao emprego público, como discriminação de condições estritamente 
pessoais como raça, cor, credo religioso ou político. O empregador tem o direito 
de estipular condições e requisitos que entender necessários, por se referirem 
diretamente à natureza e à complexidade das atividades inerentes ao cargo.

4. Ocorrência de previsão expressa no edital do concurso acerca da exigência 
de, no mínimo, cinco anos de experiência profi ssional para que o candidato 
seja convocado para admissão, além da habilitação em provas objetivas e de 
conhecimento.

5. “A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios 
de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, ten-
do, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e requisitos de ad-
missão dos concorrentes para melhor atendimento do interesse público” (Hely 
Lopes Meirelles, in Direito Administrativo brasileiro, 12. ed, p. 369 e 370).
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6. Precedentes desta Corte Superior.

7. Recurso não provido.

Em que pese a decisão acima colacionada, entendemos que a simples alegação de que o edital é 
a lei do certame — o que, num entendimento equivocado, permitiria que a Administração fi zes-
se, de forma discricionária, exigências de idade ou experiência profi ssional mínima para acesso 
aos cargos — mostra-se restritiva ao princípio da acessibilidade aos cargos públicos, afrontando, 
ademais, claras disposições constitucionais, a seguir enunciadas:

Art. 5°

(...)

XIII — é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profi ssão, atendidas as 
qualifi cações profi ssionais que a lei estabelecer; 

Art. 37.

(...)

I — os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 
na forma da lei. (grifou-se)

7.1 Vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais

As vagas destinadas aos portadores de defi ciência deverão observar os percentuais estabeleci-
dos em lei para o seu preenchimento, consoante se depreende do art. 37, VIII, da CR/88.

De se esclarecer, ainda, que a reserva para portadores de defi ciência deverá se dar não em 
relação ao cômputo geral das vagas do certame, mas levando em conta a existência de vagas 
para cada um dos cargos previstos no certame: 

Item 4.1 — Ausência de clareza quanto ao total de vagas oferecidas no concur-
so para cada cargo, para aferir a incidência do percentual de 10% do total das 
vagas a candidatos portadores de defi ciência.

Entende o Ministério Público que as regras editalícias devem ser corrigidas, 
prevendo-se a reserva de vagas para cada cargo isoladamente, conforme o dis-
posto no art. 1°, § 1°, c/c o art. 2°, parágrafo único, da Lei n. 11.867, de 28 
de julho de 1995, que prevê:

“Art. 1° Fica a administração pública direta e indireta do Estado obrigada a 
reservar 10% (dez por cento) dos cargos ou empregos públicos, em todos os 
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níveis, para pessoas portadoras de defi ciência. 

§ 1° sempre que a aplicação do percentual de que trata este artigo resultar em 
número fracionário, arredondar-se-á a fração igual ou superior a 0,5% (cinco 
décimos) para o número inteiro anterior.

Art. 2° (...)

Parágrafo único. O edital do concurso público deverá especifi car, em separa-
do, a habilitação necessária ao exercício da atividade e o número de vagas 
destinadas às pessoas portadoras de defi ciência, considerando-se o percentual 
defi nido no art. 1° desta lei.”

Voto: Acolho a manifestação do Órgão Técnico e o parecer do Ministério Pú-
blico e voto por determinação ao presidente da COPASA para que faça constar 
nos editais a reserva de vagas para defi ciente especifi cada para cada cargo 
discriminadamente e não sobre o total geral das vagas oferecidas no concurso, 
observando, no caso, o disposto no enunciado legal ora citado.23

Outra questão comumente verifi cável é que a maioria dos Municípios não dispõe de legislação 
que regulamente a reserva de vagas para portadores de defi ciência, sequer estabelecendo o 
percentual a ser observado. Logo, como a disposição constitucional não pode permanecer sem 
gerar efeitos, muitos Municípios recorrem à reserva de 5% das vagas, que é a mínima estabele-
cida pelo Decreto Federal n. 3.298/99, verbis:

Art. 37.  Fica assegurado à pessoa portadora de defi ciência o direito de se 
inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais can-
didatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 
defi ciência de que é portador.

§ 1° O candidato portador de defi ciência, em razão da necessária igualdade de 
condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percen-
tual de 5% em face da classifi cação obtida.

§ 2° Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte 
em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 
subsequente.

Precitado decreto regulamenta a Lei n. 7.853, de 24 de outubro de 1989, que, por sua vez, 
dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de defi ciência, consoli-
dando normas de proteção. Trata-se, portanto, de lei de normas gerais.

23 Primeira Câmara — Sessão: 18/09/08. Relator: Conselheiro Presidente Wanderley Ávila. Edital de Concurso Público n. 760.190. 
Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais.
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Todavia, a aplicação art. 37, § 2°, do Decreto n. 3.298/99 pode trazer distorções sérias à in-
tenção do legislador quando dispôs sobre a possibilidade de se reservarem vagas a portadores 
de defi ciência. É o que ocorre nos casos em que há apenas uma vaga em disputa: o arredonda-
mento do número fracionado resultará na reserva de 100% das vagas aos defi cientes. Mesmo na 
hipótese de existirem duas vagas, o arredondamento do número obtido a partir da aplicação do 
percentual de reserva redundará em reserva de 50%.

Nessa toada, em decisão recente e não unânime, os ministros do Supremo Tribunal Federal en-
tenderam que a reserva de vagas para portadores de defi ciência somente pode se dar quando 
possível, sob pena de se desrespeitarem os limites percentuais mínimos e máximos previstos 
em lei, in verbis:

CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATOS — TRATAMENTO IGUALITÁRIO. A regra é a 
participação dos candidatos, no concurso público, em igualdade de condições. 
CONCURSO PÚBLICO — RESERVA DE VAGAS — PORTADOR DE DEFICIÊNCIA — DISCI-
PLINA E VIABILIDADE. Por encerrar exceção, a reserva de vagas para portadores 
de defi ciência faz-se nos limites da lei e na medida da viabilidade consideradas 
as existentes, afastada a possibilidade de, mediante arredondamento, majora-
rem-se as percentagens mínima e máxima previstas.
(STF, Pleno. MS 26310. Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 20/09/2007, 
DJe 134 Divulgação 30/10/2007. Publicação 31/10/2007 DJ 31/10/2007, p. 78)

O problema que se apresenta na análise da maioria dos editais apreciados pelo Tribunal de 
Contas, contudo, é que a legislação do órgão ou ente realizador do concurso, via de regra, não 
estabelece o limite máximo de reserva, tal qual o fez a Lei n. 8.112/90, que trata do regime ju-
rídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, 
limite que foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para obstar o arredondamento, apesar 
da clara disposição contida no art. 37, § 2°, do Decreto n. 3.298/99.

Em que pese a observação aqui feita, a Corte de Contas mineira, por meio da maioria de seus 
conselheiros, tem decidido pela determinação de que seja utilizada a regra do arredondamen-
to. Todavia, a matéria, por apresentar diversos desdobramentos, certamente ainda será objeto 
de maiores estudos e discussões nesta Casa, como suscitado pelo Conselheiro Antônio Carlos 
Andrada, que divergiu do voto do Conselheiro substituto Gilberto Diniz na Sessão da Primeira 
Câmara do dia 25, no item relativo à reserva de vagas para portadores de defi ciência no edital 
de concurso da Prefeitura Municipal de Rio Casca (Processo n. 793.843), por ainda não ter con-
solidado entendimento defi nitivo sobre o tema.

7.2 Horário, local de realização de provas e sua publicidade

Não há nenhuma impropriedade na fi xação de data provável de realização das provas, bem 
como no fato de que os locais de prova e seus horários sejam posteriormente divulgados, desde 
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que tais informações restem disponibilizadas aos candidatos com prazo razoável de antecedên-
cia à realização das provas.

É salutar que quando da defi nição de todos esses dados — ou no caso de sua eventual alteração 
— os candidatos sejam comunicados via postal, além da publicação em jornal ofi cial e em jor-
nais de ampla circulação, bem como no site do órgão ou da empresa realizadora do certame.

7.3 Provas

As formas de avaliação utilizadas (provas objetivas, dissertativas, orais, de avaliação psi-
cológica, etc.) poderão ser aplicadas cumulativamente, desde que demonstrada a necessi-
dade de aferição das múltiplas habilidades dos candidatos, a ser parametrizada justamente 
pelo grau de responsabilidade e complexidade das atividades inerentes ao desempenho de 
determinada função. 

O edital deverá ser claro com relação a todas as etapas do certame, se prevista mais de uma 
prova, estabelecendo os critérios de correção, pontuação, etc. 

Neste ponto, insta esclarecer que o edital poderá limitar o número de candidatos que irão ser 
convocados a uma nova etapa do certame, independentemente do cumprimento de pontuação 
mínima exigida no edital, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

MS 13056 / DF

Relator(a) Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (1133)

Data da Publicação/Fonte DJe 26/05/2008

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO SUPERIOR À MÍ-
NIMA EXIGIDA NO EDITAL. NÃO CLASSIFICADO ENTRE OS 3.000 MELHORES COLO-
CADOS. DIREITO A REALIZAR A SEGUNDA FASE. INEXISTENTE. EXIGÊNCIA DO EDI-
TAL. NOTA MÍNIMA E CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
SEGUNDA FASE JÁ REALIZADA. PERDA DO OBJETO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO 
REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. A Administração tem liberdade para a fi xação dos critérios e normas pre-
vistas no edital, especialmente em relação ao número máximo de candidatos 
convocados para participar das fases subsequentes do certame.

2. Na hipótese dos autos, o edital exigia, para a aprovação à segunda fase, a 
realização da pontuação mínima (32,00) e a classifi cação entre os 3.000 me-
lhores colocados.
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3. O impetrante atingiu a pontuação mínima exigida para passar à etapa se-
guinte do concurso, mas não se classifi cou entre os 3.000 melhores colocados, 
daí decorrendo sua eliminação no certame. Ausente, portanto, seu direito lí-
quido e certo.

4. Ordem denegada. Prejudicada a apreciação do agravo regimental.

Além disso, o conteúdo de todas as provas deverá estar claramente estabelecido no edital, 
sendo facultado à administração adotar, ou não, bibliografi a, o que vinculará a elaboração das 
questões de provas dentro do espectro programático previsto. 

De modo geral, as provas objetivas deverão atender aos parâmetros da proporcionalidade e da 
seletividade, evitando-se, para tanto, questões que privilegiem o conhecimento meramente 
fundado em memorização, vez que se pretendem selecionar os candidatos mais aptos ao de-
sempenho daquelas determinadas funções.

No que tange às provas dissertativas, muito embora se trate de modalidade de avaliação que, 
em tese, resvala em avaliação subjetiva e casuística, o edital deverá conter critérios minima-
mente objetivos sobre os quais se pautará a correção, recomendando-se, por exemplo, a escala 
de descontos para cada erro por inobservância dos padrões da Língua Portuguesa.

As provas orais demandam o prévio conhecimento sobre a banca examinadora, a fi m de que, 
quando da realização das avaliações, evitem-se favorecimentos e/ou constrangimentos a qual-
quer candidato. Em homenagem ao princípio da publicidade, devem ser feitas em sessão pú-
blica, sendo recomendável, ainda, sua gravação24, a fi m de que os candidatos tenham meios 
materiais para o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.25

As provas de avaliação física não poderão ser exigidas ao alvedrio da administração, sem que 
estejam claras as justifi cativas a amparar tal exigência26. As datas prováveis bem como os cri-
térios de avaliação a serem exigidos na prova física deverão estar contidos no edital. Destaca-
se que não existe óbice à previsão, diante de casos excepcionalíssimos e temporários, de que 
algum candidato realize sua avaliação física em data diferente da prevista no edital, desde que 
haja justifi cativa plausível e razoável para tanto27, sujeita à análise da comissão responsável 
pelo concurso.28

24 MAIA, Márcio Barbosa e QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. O regime jurídico do concurso público e o seu controle jurisdicional. São 
Paulo: Saraiva 2007, p. 116.
25 Nesse sentido, noticia-se que o Decreto Federal n. 6.944/2009, publicado em 24 de agosto de 2009, já dispõe sobre a exigência 
de que as provas orais sejam gravadas e realizadas em sessão pública (art. 13, § 3°).
26 MAIA, Márcio Barbosa e QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. O regime jurídico do concurso público e o seu controle jurisdicional. São 
Paulo: Saraiva 2007, p. 117.
27 MAIA, Márcio Barbosa e QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. O regime jurídico do concurso público e o seu controle jurisdicional. São 
Paulo: Saraiva 2007, p. 120-1.
28 Anote-se que a jurisprudência, em alguns casos, tem concedido o direito a candidatos para que realizem testes de aptidão fí-
sica em novas datas, amparando-se, sobretudo, na verifi cação da existência de caso fortuito. Vale conferir a seguinte decisão do 
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As provas de habilidade específi ca somente se mostram necessárias quando têm o objetivo de 
aferir a habilidade dos candidatos para as atividades inerentes e imprescindíveis ao satisfatório 
desempenho de um cargo, a exemplo da exigência para o cargo de professor: os candidatos 
elaboram um plano de aula e ministram a uma banca de examinadores.

O psicoténico, por seu turno, não pode ser realizado de forma sigilosa, negando-se aos candi-
datos acesso aos laudos emitidos. Descabe que ele seja previsto como avaliação irrecorrível e 
amparada, simplesmente, em critérios subjetivos, desacompanhados dos parâmetros científi -
cos de avaliação que serão utilizados pelo avaliados e que deverão ser previamente divulgados 
aos candidatos, a fi m de que eles exerçam o seu direito de impugnação29 aos termos do edital 
nesse tocante30. Nesse sentido, veja-se a seguinte jurisprudência:

Entendo que a avaliação psicológica prevista no item 12 do edital confi gura-se 
como grave irregularidade, devendo ser eliminada, por ausência de previsão 
na Lei Complementar Estadual n. 65/2003, consoante apontamento do item 42 
de meu relatório. 

Supremo Tribunal Federal:
RE 527964 / RJ 
Relator: Ministro Joaquim Barbosa
Publicação: 09/06/2009
Despacho
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário (art. 102, III, a, da Constituição) interposto de acórdão proferido pelo Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, cuja ementa tem o seguinte teor (fl s. 180): “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 
POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. REPROVAÇÃO. ENFERMIDADE. CASO FORTUITO. NOVA OPORTUNIDADE. 
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. — O edital é a lei do concurso e, como tal, vincula as partes. — As disposições editalícias inserem-se no 
âmbito do poder discricionário da administração, o qual não está, porém, isento de apreciação pelo Poder Judiciário, se comprovada 
ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de oportunidade e conveniência. — O impetrante foi aprovado na prova intelectual, de 
conhecimentos, no exame psicotécnico e no exame médico, mas não obteve êxito na prova de capacidade física, alegando para sua re-
provação a ocorrência de caso fortuito, eis que não estaria em plena forma física por acometido de lesão lombar intensa, enfermidade 
comprovada documentalmente (fl s. 21), situação que, no entanto, é expressamente desprezada nos termos do edital do concurso. 
— Ao Poder Judiciário é permitido proceder à verifi cação da legalidade e constitucionalidade do processamento de concurso público, 
seu aspecto formal, sendo-lhe vedada a verifi cação de critérios subjetivos de avaliação dos candidatos, em respeito ao princípio da 
independência dos poderes, inserto no art. 2° da Constituição Federal. — Considerando-se que o candidato submeteu-se ao exame 
físico na data aprazada, não cabe ao Judiciário avaliar se a limitação de seu desempenho físico, que o levou à reprovação, advinha de 
alegada enfermidade, a garantir-lhe a realização de novo teste, mormente quando o edital do concurso descarta expressamente tal 
possibilidade .— A possibilidade de realização do teste físico pela segunda vez, após reprovação, macularia o certame, por violação 
ao princípio da isonomia, eis que nenhum outro candidato teve tal oportunidade, além de malferir os termos editalícios, que não pre-
vêem, sequer, a realização, em data posterior, de um único teste, que não fora realizado por caso fortuito.” No recurso extraordinário, 
aponta-se violação do disposto nos arts. 1°, III; 3º IV; 5º, caput, I e XXXV; e 37, caput, I, II e IV, da Carta Magna. Argumenta-se que 
houve desrespeito aos princípios da igualdade, “pelo que se permite que todos os interessados em ingressarem no serviço púlbico dis-
putem a vaga em condições idênticas para todos” (fl s. 190), da isonomia, da moralidade administrativa, dentre outros. A jurisprudên-
cia do Supremo Tribunal Federal fi rmou-se, por ocasião do julgamento do RE 179.500 (Relator Ministro Marco Aurélio, DJ 15/10/1999), 
no sentido da possibilidade de, por motivos de força maior, os testes de aptidão física serem refeitos: “CONCURSO PÚBLICO — PROVA 
DE ESFORÇO FÍSICO — FORÇA MAIOR — REFAZIMENTO — PRINCÍPIO ISONÔMICO. Longe fi ca de implicar ofensa ao princípio isonômico 
decisão em que se reconhece, na via do mandado de segurança, o direito de o candidato refazer a prova de esforço, em face de motivo 
de força maior que lhe alcançou a higidez física no dia designado, dela participando sem as condições normais de saúde.” No mesmo 
sentido, em decisão monocrática, o AI 315.870 (Relator Ministro Celso de Mello, DJ 19/10/2005) e o RE 376.607 (Relator Ministro Eros 
Grau, DJ 08/08/2005). No caso dos autos, caracterizam-se motivo de força maior a justifi car a realização de novo exame os problemas 
temporários de saúde do recorrente comprovados por atestado médico. Do exposto, nos termos do art. 557, § 1° — A, do Código de 
Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário, para restabelecer a sentença proferida a fl s. 127-129. Publique-se. Brasília, 
26 de maio de 2009. Ministro Joaquim Barbosa.
29 MAIA, Márcio Barbosa e QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. O regime jurídico do concurso público e  o seu controle jurisdicional. São 
Paulo: Saraiva 2007, p. 131-132.
30 A realização do exame psicotécnico está condicionada, pelo mesmo Decreto Federal n. 6.944/2009, à existência de previsão legal 
expressa específi ca e deverá estar prevista no edital (art. 14).
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Cabe-me ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da 
impossibilidade de previsão de psicotécnico quando não houver lei autorizati-
va anterior, consubstanciada no Agravo Regimental em Mandado de Segurança 
n. 2007/0261958-7, publicado em 18/08/2008, segundo o qual o psicotécnico 
só tem sua legalidade subordinada a três pressupostos: previsão legal, cien-
tifi cidade dos critérios adotados e poder de revisão. Nessa mesma esteira de 
entendimento é a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, em 
sua Súmula n. 686.31

Ainda no tocante à avaliação psicológica, consoante esposado alhures, sua realização somente 
será possível se existente a previsão legal32, além do que, por óbvio, este tipo de avaliação 
somente poderá ser cogitada como de caráter eliminatório, dada sua evidente fi nalidade de ve-
rifi car a aptidão, ou não, do candidato ao exercício de determinado cargo. Incabível, portanto, 
falar-se em avaliação psicológica com objetivo classifi catório. Nesse sentido:

3. Todavia, no que diz respeito à previsão de avaliação psicológica para os car-
gos de agente patrimonial, educador infantil e professor de pré a quarta sem 
respaldo legal, trata-se de vício grave, contrário à ordem constitucional.

Com efeito, dispõe o inciso I do art. 37 da CR/88:

“I — os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei;”

Do dispositivo legal transcrito, surge a possibilidade de aferição da situação 
individual de cada concorrente mediante exames específi cos de acordo com a 
necessidade da administração, como o médico, o físico e o psicotécnico. 

Entretanto, o requisito deve estar expresso na lei que regula o certame ou 
na que fi xa os pressupostos de preenchimento do cargo, sendo inadmissível a 
imposição meramente editalícia, em resoluções e demais atos regulamentares 
infralegais.

Este é o entendimento preconizado pelo Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIO-
NAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. Esta Corte fi rmou entendi-
mento no sentido de que somente lei em sentido formal pode exigir o exame 
psicotécnico. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgR 
no RE 342405/RN, Relator Ministro Eros Grau, DJ 22/04/05)

31 Segunda Câmara — Sessão: 02/12/08. Relatora: Conselheira Adriene Andrade. Edital de Concurso Público n. 760.740. Defensoria 
Pública do Estado de Minas Gerais.  
32 MAIA, Márcio Barbosa e QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. O regime jurídico do concurso público e o seu controle jurisdicional. São 
Paulo: Saraiva 2007, p.127-128.
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No mesmo sentido, também decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. 
EXAME PSICOLÓGICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. 
RECORRIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Admite-se a exigência de aprovação em exame psicológico para provimento 
de certos cargos públicos, com vistas à avaliação pessoal, intelectual e profi s-
sional do candidato. No entanto, tal exigência deve estar prevista legalmente, 
ser pautada por critérios objetivos e permitir a interposição de recurso pelo 
candidato que se sentir lesado, requisitos presentes na hipótese.

2. Recurso ordinário improvido.” (RMS 23163/MT, Ministro Arnaldo Esteves de 
Lima — 5ª Turma — DJ 19/05/2008).

Dessa forma, não resta dúvida de que é possível a inclusão do exame psicológi-
co no edital de concurso público, para certos cargos que demandem a aferição 
de certos traços individuais do candidato, desde que previsto em lei.33

Finalmente, com relação à prova de títulos, tem-se que ela não poderá ser o único critério de 
seleção, de acordo com a clara previsão constitucional de que o acesso aos cargos e empregos 
públicos deverá se dar por meio de aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos.

Assim, em se optando por também pontuar os candidatos de acordo com os títulos que eles apre-
sentarem, a Administração Pública deverá estabelecer objetivamente o que será considerado 
como título, sua respectiva pontuação e o máximo de pontos atribuíveis pela cumulação de cada 
tipo de título apresentado. Caberá, contudo, a atribuição de pontuação por cada título, tendo 
como parâmetro espectro de notas possíveis, haja vista que a avaliação de produção científi ca 
não pode se dar totalmente apartada da análise do conteúdo de artigos e publicações. 

De se destacar, todavia, que a nota fi nalmente aplicada deverá estar justifi cada e amparada 
em critérios minimamente objetivos que hajam sido traçados e publicizados com antecedência 
pela própria administração. Neste sentido, asseverou o Conselheiro substituto Gilberto Diniz:

Compulsado o ato convocatório retifi cado, verifi ca-se que foi atendida a de-
terminação do Tribunal, com o estabelecimento de critérios para avaliação dos 
títulos dos candidatos ao concurso sob exame. Para os títulos mencionados nos 
itens I, II e III, foi fi xado critério objetivo para avaliá-los, com notas individua-
lizadas, limitadas a 25 pontos. À guisa de exemplo, o diploma de doutorado, na 
área do concurso, vale 25 pontos, sendo que, em área afi m, vale 20 pontos.

33 Primeira Câmara — Sessão: 16/06/09. Relator: Conselheiro Antônio Carlos Andrada. Edital de Concurso Público n. 770.584. Pre-
feitura Municipal de Uberlândia.
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Impressionam, entretanto, os critérios fi xados no item IV, letras a, b e c, e nos 
itens VI e VII do quadro que compõe o subitem 7.3.1.1 porquanto conferem 
discricionariedade na pontuação dos títulos neles especifi cados, o que enseja 
subjetivismo na avaliação a ser feita pela banca. 

É que fi caria a cargo da comissão examinadora atribuir ponto, dentro de uma 
faixa estabelecida, às produções científi cas, fi losófi cas, tecnológicas, literárias 
e artísticas, bem como às publicações de escritos, às atividades de extensão 
universitária e às outras atividades que demonstram experiência científi ca, 
técnica ou artística.

Exemplifi cando, a publicação de artigo científi co completo em periódico inde-
xado, nacional e internacional de nível A, poderá receber de 4 a 10 pontos por 
trabalho, a critério da banca examinadora.

Para justifi car a fi xação desse critério para tais itens, depreende-se das razões 
apresentadas pela UEMG que, em se tratando de criação intelectual, não basta 
a simples comprovação do título, há necessidade de a banca avaliar, sobretudo, 
a qualidade e relevância do trabalho, a regularidade da produção e se está 
relacionada à área fi m ou meio.

Após refl etir, com mais vagar, sobre a matéria, sopesando até as peculiaridades 
dos trabalhos que poderão ser apresentados, parecem-me plausíveis as razões 
da entidade.

É que tais quesitos dizem respeito, entre outros, à publicação e à produção de 
trabalhos fi losófi cos, tecnológicos, científi cos, artísticos, coordenação de pro-
gramas, que incluem, concertos, como solista ou regente, composição de obra 
musical, produção de trilha sonora. De fato, seria temerário atribuir pontuação 
exata pela simples comprovação de títulos dessa natureza, sob pena de nivelar 
os candidatos por baixo ou para cima, pois não seriam considerados e avaliados 
o conteúdo do trabalho, a periodicidade de produção a repercussão, até inter-
nacional, nos meios científi co, acadêmico e artístico conforme o caso.

Sensível a essas questões e visando a compatibilizar o critério eleito pela UEMG 
para valorar os trabalhos descritos nesses itens com o comentado princípio da 
impessoalidade, entendo que deva ser inserida, no edital, cláusula especifi -
cando que, nos casos em que há discricionariedade da banca examinadora para 
valorar os títulos apresentados pelos candidatos, a pontuação por ela atribuída 
deverá ser expressamente motivada.

A motivação nesse caso é perfeitamente possível e constitui elemento indis-
pensável para validade do ato, tendo em vista que a discricionariedade da 
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banca examinadora não deve decorrer da razão pura, ou seja, da noção de 
verdade pela simples intuição, mas sim da técnica. Equivale dizer, nos concur-
sos públicos, a liberdade de escolha da banca examinadora deve sempre ser 
balizada pela ciência e pela técnica, daí porque a sua atuação pode e deve ser 
motivada.34

A atribuição de pontos por títulos deverá ser equivalente ao grau de difi culdade para obtenção 
do mesmo, devendo ser, por exemplo, os pontos atribuídos a títulos de pós-graduação stricto 
sensu superiores àqueles que se atribuem a uma pós-graduação lato sensu. 

4) Dos títulos — O subitem 3.2.1 atribui a mesma pontuação aos títulos de es-
pecialização, mestrado e doutorado — 1 (um) ponto para cada, até o máximo 
de 3 (três), valendo essa regra para todos os cargos.  

Existe, porém, a possibilidade de escalonar a pontuação dos títulos de acordo 
com a complexidade para obtê-lo, isto é, alcançar um título de doutorado é, 
sem dúvida, mais complexo que um de especialização.

Assim, entendo que deveria ser alterada a pontuação dos títulos no referido 
item, valorizando, em ordem decrescente de pontos, o doutorado, o mestrado 
e a especialização.35

A apresentação dos documentos comprobatórios dos títulos poderá se dar quando do momento 
da inscrição, sendo mais interessante, contudo, a previsão de que a entrega desses comprovan-
tes ocorra em época própria, após a realização das provas. A intenção, com tal medida, é não 
prejudicar aqueles, por exemplo, que à época das inscrições estavam a poucos dias de concluir 
curso de especialização.

7.4 Critérios de desempate

Tendo em vista a possibilidade de empate, isto é, de dois ou mais candidatos obterem notas 
iguais, o edital deverá estabelecer critérios de desempate como o faz a Lei n. 10.741/03 (Esta-
tuto do Idoso). Sobre o tema, já se pronunciou o Tribunal de Contas da União, quando apreciou 
a Representação TC-007.232/2005-8:

A partir da entrada em vigor do Estatuto do Idoso, a discricionariedade do 
administrador para a adoção de critérios de desempate em concursos públicos 
foi mitigada. O Estatuto do Idoso, consignado na Lei n. 10.741, de 01/10/2003, 
regulamenta os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 
sessenta anos. A própria Constituição Federal, no art. 230, impõe como dever 

34 Primeira Câmara — Sessão: 11/09/08. Relator: Conselheiro substituto Gilberto Diniz. Edital de Concurso Público n. 757.091. Uni-
versidade do Estado de Minas Gerais — UEMG.
35 Primeira Câmara — Sessão: 04/12/08. Relator: Conselheiro substituto Gilberto Diniz. Edital de Concurso Público n. 766.000. 
Prefeitura Municipal de Planura.
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do Estado o amparo diferenciado às pessoas idosas.

Nesse diapasão, o parágrafo único do art. 27 da Lei n. 10.741/2003, é crista-
lino ao estabelecer — como privilégio ao cidadão brasileiro com sessenta anos 
ou mais — a idade como primeiro critério de desempate em concurso público, 
dando-se preferência ao de idade mais elevada. Assim, quando um idoso parti-
cipar de concurso público e fi zer o mesmo número de pontos de um candidato 
menor de sessenta anos, aquele terá preferência a esse independentemente 
de quaisquer outros critérios de desempate. O mesmo privilégio deve ser dado 
para o idoso com idade mais avançada do que outro idoso.36

Quanto à ordem de consideração dos critérios de desempate, quando estiver também em ques-
tão o critério idade, tem-se o seguinte pronunciamento do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais:

5) Dos critérios de desempate — O subitem 5.3.1 que dispõe sobre os critérios 
de desempate considera como primeiro item o mais idoso, sobrepondo-se aos 
outros critérios que tratam das notas obtidas nas provas do concurso. 

Segundo os apontamentos do Órgão Técnico, tal disposição encontraria amparo 
na Lei Federal n. 10.741/2003, Estatuto do Idoso, que estabelece:

“Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a 
discriminação e a fi xação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, 
ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.

Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a 
idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada”. 

Frisa-se, porém, que o mesmo texto legal regulamenta no primeiro artigo:

Art. 1° É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegu-
rados às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos. 

Depreende-se que o critério de desempate adotado no edital em exame só 
teria efeito para candidatos idosos que obtiverem notas iguais, o que, obvia-
mente, não deve ser considerado como regra.

Dessa forma, se o critério de idade passa a sobrepor-se à pontuação alcançada 
nas provas, ocorre prejuízo para os candidatos que, efetivamente, apresenta-
ram maior nível de conhecimento.

Deve-se, portanto, inverter no texto editalício as condições do subitem 5.3.1, 
impondo, como último critério defi nidor do desempate, a preferência pelo 
candidato de idade mais avançada. 

36 Plenário — Sessão: 25/05/2005. Relator: Ministro Ubiratan Aguiar. Representação n. TC-007.232/2005-8. Advocacia Geral da União.
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Sobre a matéria cabe citar o posicionamento do Procurador do Ministério Públi-
co junto ao Tribunal, Glaydson Santo Soprani Massaria, no Processo n. 759.625, 
Edital de Concurso Público do Município de Papagaios:

“(...) na hipótese de ocorrer empate entre dois candidatos que não se enqua-
dram no conceito legal de idoso, deverão ser aplicados os critérios previstos 
nas alíneas �b� a �d� do item 7.3 para que, só ao fi nal, se persistir o empate, 
seja utilizado o critério da idade como defi nidor da preferência.37”

Entretanto, a previsão da idade como critério de desempate não está adstrita somente aos casos 
em que estejam competindo candidatos tidos como idosos nos termos da Lei n. 10.741/2003, 
como se pode ver na seguinte decisão, da relatoria do Conselheiro Antônio Carlos Andrada:

Por fi m, em relação ao critério de desempate entendeu o Órgão Técnico (fl s. 
168 e 169) que, nos termos da Lei Federal n. 10.741/03, Estatuto do Idoso, 
esse critério somente pode ser aplicado no caso do candidato idoso, segundo 
defi nição da referida lei.

Entretanto, o fato de se estabelecer explicitamente este critério para idosos, 
não quer signifi car sua vedação para os não idosos, exatamente pelo fato de 
que não há diploma legal que impeça tal critério.

Nesse sentido, menciona-se decisão prolatada pelo Ministro José Delgado no 
Processo Administrativo n. 19.790, do Tribunal Superior Eleitoral, na qual faz 
menção ao entendimento também adotado pelo Conselho Nacional de Justiça 
— CNJ, verbis:

“(...)

3 — A respeito do uso do critério de idade, destaco excerto do parecer da As-
sessoria Jurídica (ASJUR):

“Consoante o entendimento do CNJ, no caso de paridade de notas entre can-
didatos aprovados em concurso público, de modo a confi gurar situação de em-
pate, não há espaço para a adoção de regras que possam conduzir à avaliação 
subjetiva em cada caso concreto. Ainda segundo o conselho, a idade como fator 
de desempate representa critério objetivo de aferição e afasta, de vez, o ar-
bítrio do administrador.”

O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou sobre o assunto, 
quando aceitou o critério de idade para desempate na promoção por me-
recimento de magistrado, que, embora não se trate de edital de concurso 
público, pode ser aplicado na presente hipótese em razão do fundamento 

37 Primeira Câmara — Sessão: 04/12/08. Relator: Conselheiro substituto Gilberto Diniz. Edital de Concurso Público n. 766.000. 
Prefeitura Municipal de Planura.



REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
julho | agosto | setembro 2009 | v. 72 — n. 3 — ano XXVII

240 Comentando a Jurisprudência

jurídico adotado, verbis:

“Não ofende a Constituição a norma regimental de TRF de que, após sucessivos 
empates na composição da lista de juízes para a promoção por merecimento, 
prescreve o desempate em favor do mais idoso: não se trata — ao contrário dos 
precedentes do STF, que o rejeitaram, da adoção do critério objetivo de anti-
guidade para desempate na promoção por merecimento, mas, sim, de um dado 
subjetivo dos candidatos, a idade, que se reputou — sem ofensa ao princípio 
da razoabilidade — se devesse seguir a avaliação dos méritos dos candidatos, 
reputados equivalentes pela votação idêntica obtida, em sucessivos escrutínios” 
(Mandado de Segurança n. 24.509/DF, Relator Ministro Sepúlveda Pertence).

Cite-se, ainda, a título de exemplo, que diversos editais de concurso estabele-
cem como primeiro critério de desempate o candidato que tiver maior idade, 
como o concurso público para docentes de 3° grau, da Universidade Federal de 
Alagoas, Edital n. 27, de 20/03/2009:

“7.11. Havendo empate após o cômputo de todas as notas, o desempate será 
feito considerando a idade de cada candidato, restando melhor classifi cado 
aquele mais velho.”

Ainda, no Edital de Concurso Público n. 001/08 foi realizada uma retifi cação, 
errata, em 22/08/08, incluindo o critério idade em primeiro lugar para o de-
sempate, verbis:

“11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

11.1 Em caso de igualdade na pontuação fi nal do concurso, o desempate se 
dará adotando-se os critérios a seguir, pela ordem e na sequência apresentada, 
obtendo melhor classifi cação o candidato que:

(A) tiver maior idade.

(B) maior tempo de serviços prestados ao Município;

(C) tiver obtido a maior pontuação em legislação municipal — lei orgânica;

(D) tiver obtido a maior pontuação em Língua Portuguesa;

(E) tiver obtido a maior pontuação na prova prática;”

Destarte, não se vislumbra irregularidade ou vedação legal no fato de o edital 
incluir o critério idade como primeira forma de desempate.38

38 Primeira Câmara — Sessão: 04/12/08. Relator: Conselheiro Antônio Carlos Andrada. Edital de Concurso Público n. 770.550. Pre-
feitura Municipal de Santana da Vargem.
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7.5 Divulgação dos resultados provisórios

Deverá estar disciplinada a forma de divulgação dos resultados parciais, à medida que forem 
realizadas cada uma das etapas do certame — se for o caso — com a relação e classifi cação 
provisória dos candidatos.

É certo, ainda, que a ampla publicidade deve ser perseguida também nessa fase, a fi m de que os 
interessados possam manejar, tempestivamente, recursos administrativos e medidas judiciais.

7.6 recursos

O edital deverá mencionar a previsão de recursos administrativos em todas as fases do concur-
so, prazo para sua interposição, cabendo, inclusive, prazo para que a Administração profi ra sua 
decisão. A forma de interposição do recurso poderá estar disciplinada no edital, desde que não 
seja restritiva ao exercício desse direito.

A título de exemplo, a limitação do candidato a uma única instância recursal afronta o princípio 
da ampla defesa. Nesse sentido, é a seguinte decisão:

Item 8 — Restringe a interposição de recursos a duas condições: questões de 
prova, erros de omissões nas atribuições de notas e limita, ainda, a sujeição do 
candidato a uma única instância recursal, ferindo o princípio da ampla defesa.

O Ministério Público, em sua manifestação, entende que “a apreciação dos re-
cursos numa única instância a título de pedido de reconsideração é sufi ciente à 
tutela do inconformismo dos candidatos. Por outro lado, a limitação dos recur-
sos a somente duas hipóteses restringe a ampla defesa e pode traduzir-se em 
prejuízo à classifi cação dos candidatos, razão pela qual a jurisdicionada deve 
ampliar os casos de interposição de recursos.”

Voto: Acolho a manifestação do Ministério Público e recomendo à COPASA que 
ajuste os editais de maneira a ampliar as hipóteses recursais.39

10) Por remate, deverá ser acrescentada no item correspondente (8. Dos Re-
cursos), a possibilidade e o prazo para interposição de recurso acerca de outras 
decisões, tais como, indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscri-
ção, do exame médico, ao qual serão submetidos os portadores de defi ciência 
para verifi cação da compatibilidade da defi ciência com os parâmetros legais e 
com as atribuições do cargo (item 9.10), bem como  outras questões pertinen-
tes, haja vista a previsão constitucional do exercício de tal direito.40

39 Primeira Câmara – Sessão: 18/09/08. Relator: Conselheiro Presidente Wanderley Ávila. Edital de Concurso Público n. 760190. 
Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais.
40 Primeira Câmara — Sessão: 20/11/08. Relator: Conselheiro substituto Gilberto Diniz. Edital de Concurso Público n. 765.220. Pre-
feitura Municipal de Diogo de Vasconcelos.
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E mesmo que, porventura, o edital não estabeleça a possibilidade de interposição de recur-
sos, cediço que o recurso administrativo tem assento constitucional, decorrendo do art. 5°, 
LV, da CR/88.

7.7 resultado fi nal e homologação do certame

Somente após a interposição de todos os recursos administrativos cabíveis e a emissão de deci-
são pela administração é que poderá ser elaborada a lista fi nal de candidatos classifi cados41. 

A homologação do concurso é o momento a partir do qual poderá ocorrer a nomeação e posse 
dos candidatos aprovados42. No caso de pendência de questionamentos judiciais que impliquem 
incertezas quanto à classifi cação fi nal dos candidatos a determinados cargos, poder-se-á proce-
der à homologação do concurso no tocante aos cargos não questionados, restando pendente a 
homologação daqueles que estejam sendo discutidos judicialmente.

7.8 nomeação

Recentemente, os tribunais superiores vêm revendo entendimento acerca da expectativa de 
nomeação, no sentido de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas têm direito 
subjetivo à nomeação. Neste sentido vem decidindo o Tribunal de Contas, como se vê nas deci-
sões da lavra do Conselheiro Presidente Wanderley Ávila e da Conselheira Adriene Andrade:

O subitem 10.1 (fl s.32) estabelece que a aprovação no concurso não assegura 
ao candidato direito à nomeação. Contudo, é pacífi co no STJ (RMS 25957/MS, 
RMS 15034—RS e RMS 10817—RS) o direito subjetivo à nomeação para o cargo, 
quando o candidato é aprovado no limite do número de vagas defi nido no edi-
tal. Entende aquela egrégia Corte que não é lícito à administração, no prazo 
de validade do concurso público, simplesmente omitir-se na prática dos atos 
de nomeação dos aprovados no limite das vagas ofertadas, em respeito aos 
investimentos realizados pelos concursantes, em termos fi nanceiro, de tempo 
e emocionais, bem como às suas legítimas expectativas quanto à assunção do 
cargo público. Dessa forma esta disposição deve ser excluída do certame.43

O subitem 1.7 do edital dispõe que, na eventual existência de candidatos apro-
vados e classifi cados em concurso público anterior realizado pela Prefeitura 
Municipal de Pouso Alegre, para os cargos disponibilizados no edital, estes 
terão prioridade quando da convocação para a comprovação de requisitos de 
posse, com relação aos candidatos aprovados e classifi cados no concurso públi-

41 MAIA, Márcio Barbosa e QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. O regime jurídico do concurso público e o seu controle jurisdicional. São 
Paulo: Saraiva 2007, p. 135.
42 MAIA, Márcio Barbosa e QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. O regime jurídico do concurso público e o seu controle jurisdicional. São 
Paulo: Saraiva 2007, p. 136.
43 Primeira Câmara — Sessão: 23/10/08. Relatora: Conselheiro Presidente Wanderley Ávila. Edital de Concurso Público n. 763.815. 
Câmara Municipal de Belo Horizonte.
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co, o que está em desconformidade com o art. 12 do Estatuto dos Servidores 
Públicos de Pouso Alegre, Lei Municipal n. 1.042/71, in verbis: 

A nomeação, para cargo que deva ser provido em caráter efetivo, depende da 
habilitação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, res-
peitada a ordem de classifi cação dos candidatos aprovados e vedadas quaisquer 
vantagens entre os concorrentes.44

7.9 Documentos necessários para a posse

Como já brevemente se pontuou alhures, para alguns cargos os candidatos devem comprovar 
os requisitos para investidura já no ato de inscrição para o concurso, por força de disposição 
legal. A respeito de tal exigência, vale destacar o caso da ADI n. 3.460, oportunidade em que 
o Supremo Tribunal Federal entendeu constitucional a exigência de que a comprovação de três 
anos de prática jurídica se desse quando da realização da inscrição. Verbis:

ADI 3460 / DF 

Relator: Ministro Carlos Britto

Publicação 15/06/2007

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 
7°, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 35/2002, COM A REDAÇÃO 
DADA PELO ART. 1° DA RESOLUÇÃO N. 55/2004, DO CONSELHO SUPERIOR DO MI-
NISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A norma impugnada 
veio atender ao objetivo da Emenda Constitucional 45/2004 de recrutar, com os 
mais rígidos critérios de seletividade técnico-profi ssional, os pretendentes à car-
reira ministerial pública. Os três anos de atividade jurídica contam-se da data 
da conclusão do curso de Direito, e o fraseado atividade jurídica é signifi cante 
de atividade para cujo desempenho se faz imprescindível a conclusão de curso 
de bacharelado em Direito. O momento da comprovação desses requisitos deve 
ocorrer na data da inscrição no concurso, de molde a promover maior segurança 
jurídica tanto da sociedade quanto dos candidatos. Ação improcedente.

De outro lado, merece especial tratamento o caso em que o edital enumera o diploma de curso 
superior como documento a ser apresentado no ato de posse.

Tal previsão, entretanto, pode ser mitigada, exigindo-se o diploma ou o certifi cado de conclu-
são de curso superior em instituição reconhecida pelo MEC, tendo em vista que o processo para 
expedição de diploma é demorado e não se pode prejudicar o candidato que, por outros meios 
legalmente cabíveis, comprove atender aos requisitos para o exercício do cargo. Nesse sentido, 

44 Segunda Câmara — Sessão: 11/11/08. Relatora: Conselheira Adriene Andrade. Edital de Concurso Público n. 761.390. Prefeitura 
Municipal de Pouso Alegre.
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colacionam-se os seguintes excertos jurisprudenciais, que de modo bastante claro e sintético 
denotam a razoabilidade que deve balizar as exigências feitas no edital bem como pela comis-
são do concurso:

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Número do processo: 1.0704.08.116792-3/002(1) Precisão: 8 

Relatora: Vanessa Verdolim Hudson Andrade  

Data da Publicação: 16/06/2009 

Ementa: 

MANDADO DE SEGURANÇA — CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO — 
EDITAL QUE EXIGE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA — APRESENTAÇÃO DE CERTIFICA-
DO DE CONCLUSÃO DE CURSO PELO IMPETRANTE — SUPRIMENTO DA EXIGÊNCIA 
EDITALÍCIA. A exigência de apresentação do diploma, consoante previsão do 
edital, tem o único fi to de comprovar a habilitação técnico-acadêmica do can-
didato aprovado. A apresentação de quaisquer outros documentos que atinjam 
a mesma fi nalidade, como o certifi cado de conclusão de curso, por exemplo, 
cumpre os fi ns do edital e é sufi ciente para habilitar o candidato.

Tribunal Regional Federal da 1a Região

Processo: REOMS 2006.34.00.023058-3/DF

Relator: Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro   

Publicação: 14/04/2008 e-DJF1 p.161 

Ementa: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. APRESENTAÇÃO DE CER-
TIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR, ENQUANTO PENDENTE O PROCES-
SO DE REGISTRO DO DIPLOMA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. POSSIBILIDADE.

1. O certifi cado de conclusão de curso é documento hábil a comprovar a 
conclusão do curso superior, podendo ser utilizado, em substituição ao di-
ploma de conclusão do curso superior, enquanto este é confeccionado pela 
universidade.

2. Não pode o candidato que cumpriu os requisitos do edital ver-se penalizado 

por entraves burocráticos para os quais não deu causa.

3. Sentença confi rmada.

4. Remessa ofi cial desprovida.
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7.10  Prazo de validade do concurso

De acordo com expressa previsão constitucional, o prazo de validade de um concurso público po-

derá ser de até dois anos, prorrogável, uma vez, por igual período (art. 37, inciso III, da CR/88).

Assim, quando da elaboração do edital, a administração deverá considerar com segurança qual 

o prazo a ser fi xado para validade do concurso, o qual, por óbvio, guardará respeito aos princí-

pios da razoabilidade e da efi ciência.

Deste modo, afi gura-se desarrazoado que a administração fi xe prazo de validade demasiado 

exíguo, porque o concurso somente poderá ser prorrogado por este mesmo prazo. 

Além disso, como cediço, a realização de um certame demanda gastos por parte da administra-

ção, fato que corrobora o entendimento de que um concurso para provimento de cargos deverá 

ter duração razoável, a fi m de que se evitem gastos continuados com a realização de novos cer-

tames para provimento dos cargos, especialmente nos casos em que há candidatos classifi cados 

em concurso anterior e que poderiam ser convocados para ocupar as vagas que eventualmente 

surgem ao longo do tempo.

8  Conclusão

Estes são, em linhas gerais, os principais aspectos que têm sido analisados pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais quando da apreciação de editais de concursos públicos.

Esclarece-se, contudo, que os breves comentários aqui tecidos não refl etem posicionamento 

unânime deste Tribunal, confi gurando-se, em verdade, como breves comentários às primeiras 

decisões desta Corte sobre o tema.

De todo modo, verifi ca-se que as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais 

encontram guarida na doutrina autorizada45, bem como em outras decisões de tribunais pátrios, 

como o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais.

Caberá, portanto, a cada um dos jurisdicionados acompanhar a evolução do entendimento 

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a fi m de que, quando da elaboração de seus 

respectivos atos convocatórios de concurso público, balizem o posicionamento mais atualizado 

acerca do tema, que sempre buscará traduzir a correta aplicação dos princípios e normas que 

regem a administração pública.

45 A título de exemplo, ver a recomendável obra de Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz citada.
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outorga de concessão, em caráter de 
exclusividade, de serviços de limpeza 
pública para desativação de lixão*

Tratam os autos de denúncia formulada a esta Corte pela empresa Empreendimentos Gerais de 
Engenharia S/A — EGESA, à vista do Procedimento Licitatório, realizado pela Prefeitura Muni-
cipal de Ubá, n. 04/2008, na modalidade concorrência, para outorga da concessão à empresa 
especializada em serviços de engenharia, com registro no órgão competente, em caráter de 
exclusividade, dos serviços de limpeza pública para desativação do atual lixão, transforman-
do-o em aterro controlado até a liberação do novo aterro sanitário; implantação, operação e 
manutenção do sistema aterro sanitário de resíduos sólidos (em nova área incluindo a aquisi-
ção da mesma), abrangendo qualquer projeto de licenciamento, estudos técnicos, serviços, 
obras e equipamentos; recuperação de usina para triagem e/ou reciclagem de resíduos sólidos 
seletivos (papel, vidros, plásticos, metais e outros), destino fi nal e r.s.s. (resíduos sólidos de 
saúde) através de valas sépticas, equipamentos, mão de obra e demais insumos, obedecendo 
às especifi cações técnicas constantes do Anexo IV do edital — projeto básico, no valor estimado 
de R$ 47.125.820,94.

A denunciante alega que verifi cou a existência de irregularidades no conteúdo do edital. 

O Conselheiro Presidente Elmo Braz, conforme despacho de fl s. 46, determinou a autuação da 
documentação como denúncia, nos termos do art. 70, § 3°, da Lei Complementar n. 102/2008, 
e a sua distribuição, com a devida urgência, nos termos regimentais. 

Foi procedida a distribuição dos autos ao Conselheiro Antônio Carlos Andrada, que, conforme 
despacho de fl s. 48, em pesquisa ao SGAP, verifi cou que o objeto do referido edital já foi exa-
minado por esta Corte nos autos da Denúncia n. 751.534, de relatoria do Conselheiro Eduardo 
Carone Costa, e, assim, remeteu-os à presidência para exame da conveniência da distribuição 
por prevenção àquela relatoria. 

O Presidente Conselheiro Elmo Braz, então, a fl s. 49, determinou a redistribuição dos presentes 
autos, por prevenção, ao Conselheiro Eduardo Carone Costa, nos termos do artigo 56 do Regi-
mento Interno do TCEMG. 

Assim, o conselheiro relator manifestou-se, informando que o objeto de que trata o Edital n. 

* Denúncia n. 761.150, interposta em face do Procedimento Licitatório na Modalidade Concorrência n. 04/2008 defl agrado pelo 
Município de Ubá, de relatoria do Conselheiro Eduardo Carone Costa, que acolheu o entendimento esposado pelo Órgão Técnico.
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04/2008, ora em análise, refere-se ao objeto anteriormente licitado sob o n. 03/2008, cuja 
análise desta Corte fi cou adstrita ao item impugnado pela denunciante nos Autos de n. 751.534, 
relativa à comprovação da qualifi cação econômico-fi nanceira. Disse que naquela oportunidade, 
esta Casa decidiu que a exigência cumulativa referente à habilitação econômico-fi nanceira e 
garantia para licitar afrontava o disposto no § 2° do art. 31 da Lei de Licitações, o que levou a 
Prefeitura de Ubá a anular o certame e publicar novo edital sem a exigência, então, impugna-
da. Ressaltou que em 07/08/2008, o Tribunal de Contas entendeu que a prefeitura procedeu à 
adequação do edital no que tange à comprovação da qualifi cação econômico-fi nanceira. 

Entendeu o conselheiro relator, prejudicado o pedido de suspensão do certame, considerando a 
necessidade de se complementar a documentação instrutória, para formação da sua convicção. 
Deste modo, determinou que o prefeito municipal de Ubá, bem como o presidente da comissão 
de licitação fossem intimados para que, no prazo de cinco dias, encaminhassem a esta Casa de 
Contas a documentação pertinente às fases interna e externa da Concorrência n. 04/2008. 

Devidamente intimada, a Administração municipal apresentou documentos (fl s. 61 a 230).

A denunciante, a fl s. 232 a 244, apresentou novos documentos, com o fi m de, segundo ela, 
aclarar e atualizar o panorama incidente sobre a questão sub examine e renovou o pedido de 
suspensão liminar do certame.

A fl s. 246, o conselheiro relator determinou o envio dos autos a esta coordenadoria, para que 
se manifeste em 48 horas, considerando a urgência que o caso requer, acerca da documentação 
juntada aos autos pela Prefeitura Municipal de Ubá, a fl s. 61 a 230, bem como da documen-
tação da Egesa Engenharia, em atendimento à determinação contida no despacho datado de 
17/09/2008, a fl s. 51 a 54. 

Em cumprimento à determinação, passa este Órgão Técnico à análise: 

1  Da aplicação da lei de Concessões n. 8.987/95 ou da lei de licita-
ções n. 8.666/93

Alegou a denunciante que o edital se origina de uma confusão entre o regime jurídico de con-
cessão e a simples contratação de prestação de serviços de engenharia, que poderia estar res-
trita aos ditames da Lei n. 8.666/93. 

Arguiu que, em se tratando de concessão, necessário seria tratar o Edital 

com segurança e propriedade, de maneira a assegurar os recursos do erário, 
critérios e composições de preços considerando as tarifas como fonte de recei-
ta para fazer face aos custos dos serviços concedidos, o que objetivamente não 
existe in casu, despindo completamente a confi guração adotada no edital em 
relação à cobertura legal pela lei própria, trazendo a consequência de um am-
biente propício a todo tipo de vicissitudes nos aspectos jurídicos e fi nanceiros 
para o Poder Público.
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1.2  análise

Compulsando o edital, verifi cou este Órgão Técnico que o Município de Ubá pretende contratar 
os serviços objeto do edital por meio de concessão regida pela Lei n. 8.987/95. Cumpre infor-
mar que a concessão de serviço público regida pela Lei n. 8.987/95 é o contrato administrativo 
pelo qual a Administração Pública transfere à pessoa jurídica ou a consórcio de empresas a 
execução de certa atividade de interesse coletivo, remunerada, em regra, através do sistema 
de tarifas pagas pelo usuário. 

Em resposta à impugnação apresentada pela ora denunciante, fl s. 239 a 244, a Administração 
municipal manifestou-se no sentido de que em dezembro de 1993 foi publicada a Lei n. 2.483, 
que autorizou o Município de Ubá a outorgar, a título oneroso, concessão para exploração dos 
serviços de utilidade pública a serem prestados pela Usina de Reciclagem e Compostagem de 
Lixo de Ubá. Disse que a Lei Federal n. 8.987/95 não indica expressamente o que pode ser 
objeto da concessão de serviço público nem conceitua serviço público, fi cando a critério da 
Administração optar pela concessão ou contratação por licitação. Afi rmou que o Município de 
Ubá preencheu os quesitos exigidos pela Lei de Concessões n. 8.987/95, não havendo nenhuma 
ilegalidade na concessão do objeto da licitação. 

Destaca-se, de início, que a legislação municipal citada pela administração, na resposta à im-
pugnação, não autoriza o Município a conceder os serviços objeto da presente licitação. Quanto 
à alegada opção da administração por utilizar a Lei n. 8.666/93 ou a Lei n. 8.987/95, cumpre 
informar que a mesma não pode ser feita livremente pela administração, devendo ser observa-
das as peculiaridades de cada instituto, conforme será discutido mais adiante.  

Cumpre informar que os subitens 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 e o item 12 do edital ora analisado tratam 
da remuneração pelos serviços, estabelecendo, a fl s. 21 e 28 (v.), o que se segue:

1.5 — A concessionária executará os serviços supra pelo que será remunerada 

pela concedente e por particulares, na forma defi nida no presente edital.

1.6 — A concessionária estará apta, também, a explorar os serviços especiais 

de destino fi nal de resíduos junto a geradores especiais, promovendo por sua 

conta e risco a cobrança e arrecadação diretamente junto a seus clientes, nos 

termos constantes deste edital.

1.7 — São considerados geradores especiais de resíduos outras prefeituras mu-

nicipais, indústrias, comércio, particulares e ou terceiros cuja classifi cação de 

resíduos sólidos se enquadre ao licenciamento ambiental obtido.

1.8 — A concessionária não poderá receber resíduos de outros municípios e 
geradores especiais no atual aterro controlado, sem que haja determinação 
escrita e expressa pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Entretanto, 
tão logo seja emitida a operação do empreendimento, fi cará a concessionária 
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apta a explorar os serviços especiais de destino fi nal junto a geradores de resí-
duos do Município, promovendo por sua conta e risco a cobrança e arrecadação 
diretamente junto aos clientes. Geradores de fora do Município necessitarão 
de anuência prévia da concedente (Prefeitura Municipal de Ubá).

(...)

12. CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO (PAGAMENTO)

12.1 — As quantifi cações dos serviços serão realizadas diariamente, e para pa-
gamento do serviço contratado serão obedecidas as seguintes condições:

a) Cada medição será mensal e datada do último dia de cada período, expres-
sando preço a vista em reais dos serviços executados;

b) O pagamento de cada fatura deverá ser efetuado em até dez dias úteis, após 
a medição descrita no item anterior;

c) Após a liberação do boletim da medição mensal pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UBÁ, a CONCESSIONÁRIA emitirá os respectivos documentos de cobrança, 
em conformidade com a legislação vigente, apresentando o comprovante de 
recolhimento dos encargos sociais, FGTS, INSS e ISS, do mês imediatamente 
anterior.

12.2 — Caso sejam constatados pelo Município, num prazo de cinco dias úteis, 
erros ou divergências nos documentos referidos no item anterior, o prazo para 
o pagamento acima estabelecido será contado a partir da data de reapresen-
tação pela CONCESSIONÁRIA dos documentos de cobrança devidamente corrigi-
dos, não incluindo, neste caso, nenhum acréscimo sobre os pagamentos.

12.3 — Os pagamentos de serviços extraordinários resultantes de modifi cações 
previamente autorizadas pela contratante, assim como os correspondentes a 
reajustamentos, serão processados em separado, mediante fatura apresentada 
na forma que estabelecem os itens anteriores.

12.4 — A remuneração da CONCESSIONÁRIA, durante o prazo de execução dos 
serviços objeto deste contrato, será efetivada das seguintes formas:

12.4.1 — Remuneração pela CONCEDENTE de conformidade com os valores unitá-
rios estipulados na planilha de preços constante de sua proposta, obedecendo:

12.4.1.1 — Nos primeiros seis meses de execução do contrato, o pagamento 
será efetuado no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do total apura-
do do somatório dos itens 1, 2 e 3 da planilha (valor global mensal);

12.4.1.2 — Do 7° (sétimo) mês até a operação da CDR, o pagamento será efe-
tuado no valor corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total apurado do 
somatório dos itens 1, 2 e 3 da planilha (valor global mensal);
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12.4.1.3 — Somente após o início da operação da CDR, a concedente pagará o 
valor total do Boletim de Medição apresentado, ou seja, 100% (cem por cento) 
dos serviços executados.

Como se vê, a concessionária será remunerada pela concedente e por geradores especiais, que 
são outras prefeituras municipais, indústrias, comércio, particulares e/ou terceiros cuja classi-
fi cação dos resíduos sólidos se enquadre ao licenciamento ambiental obtido.

Não poderá a concessionária receber resíduos de geradores especiais no atual aterro sanitário, 
sem que haja determinação escrita e expressa da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 
Entretanto, tão logo seja emitida a operação do empreendimento, fi cará a concessionária apta 
a explorar os serviços especiais de destino fi nal junto a geradores de resíduos do Município, pro-
movendo por sua conta e risco a cobrança e arrecadação diretamente junto aos seus clientes. 
Geradores de fora do Município necessitarão de anuência prévia da concedente.

O texto do edital, em que pese fazer referência à remuneração por particulares, não defi ne ne-
nhum tipo de tarifação. Entretanto, prevê claramente a forma de remuneração pelo Município 
de Ubá, razão pela qual entende este Órgão Técnico inapropriado o uso da Lei n. 8.987/95, pois 
não se trata de uma concessão comum. 

O ordenamento jurídico brasileiro, hoje, prevê diversas formas para que o serviço público de 
limpeza urbana seja prestado. É possível que a prestação de referidos serviços seja contratada, 
dentre outras formas, sob a égide da Lei n. 8.666/93. Destaque-se que a Lei n. 11.445/07, que 
dispõe sobre as diretrizes para o saneamento básico, prevê a possibilidade de que a prestação 
de referidos serviços seja contratada mediante concessão. É possível, ainda, a incidência da 
Lei n. 11.107/05, que criou os consórcios públicos, que podem ser instituídos por entes da ad-
ministração para prestação de serviços públicos e, ainda, da Lei n. 11.079/04, que dispõe sobre 
as parcerias público-privadas.

Considerando a duração do contrato estabelecida no edital — 207 meses, ou seja, mais de de-
zessete anos — e que o serviço será prestado em nome, conta e risco do contratado, entende 
este Órgão Técnico que seria inapropriado o uso da Lei n. 8.666/93, visto que a duração do 
contrato extrapola, em muito, o tempo previsto no art. 57 da Lei de Licitações, e a prestação 
dos serviços contratados nos termos da Lei n. 8.666/93 é feita em nome da administração. 

O vocábulo concessão, no Direito Administrativo, costuma ser utilizado em diversos sentidos. 
Existem várias modalidades de concessão: concessão de serviço público (em sua forma comum, 
disciplinada pela Lei n. 8.987/95); concessão de obra pública, disciplinada pela mesma Lei n. 
8.987/95; concessão patrocinada (modalidade de parceria público-privada prevista na Lei n. 
11.079/2004); concessão administrativa (modalidade de parceria público-privada também ins-
tituída pela Lei n. 11.079/2004); concessão de uso de bem público, com ou sem exploração do 
bem (disciplinada por legislação esparsa). 

Quanto à concessão comum, regida pela Lei n. 8.987/95, José dos Santos Carvalho leciona: 
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consiste no fato de que o poder concedente não oferece qualquer contrapartida pecuniária ao 
concessionário; todos os seus recursos provêm das tarifas pagas pelos usuários.1

O mesmo posicionamento é perfi lhado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em obra que trata 
especifi camente deste tema, in verbis:

O contrato administrativo pelo qual a Administração Pública delega a outrem 
a execução de um serviço público, para que o execute em seu próprio nome, 
por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuário ou outra forma de 
remuneração decorrente da exploração do serviço.

(...)

Isto quer dizer que o essencial para caracterizar a concessão é que o pagamento 
do concessionário seja feito por receitas decorrentes da exploração comercial 
do serviço, ainda que não provenientes diretamente de pagamento efetuado 
pelo usuário.2

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello3, a concessão comum é

o instituto através do qual o Estado atribui o exercício de um serviço público 
a alguém que aceita prestá-lo, por sua conta e risco, nas condições fi xadas e 
alteráveis unilateralmente pelo Poder Público, mas sob garantia contratual de 
um equilíbrio econômico-fi nanceiro, remunerando-se pela própria explora-
ção do serviço, em geral e basicamente mediante tarifas cobradas direta-
mente dos usuários do serviço. (grifo nosso)

O ilustre mestre ensina ainda que é indispensável — sem o quê não se caracterizaria a con-
cessão de serviço público — que o concessionário se remunere pela exploração do próprio 
serviço concedido.

Parceria público-privada, nos termos do art. 2° da Lei n. 11.079/2004, é o contrato administra-
tivo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. Na modalidade patrocinada, 
a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, de que trata a Lei n. 8.987/95, envolve, 
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público 
ao parceiro privado. Já a modalidade administrativa é o contrato de prestação de serviços em 
que a Administração Pública é a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra 
ou fornecimento e instalação de bens, e remunera o parceiro. 

Em primeiro lugar, temos como espécie de parcerias público-privadas na Lei n. 11.079/04 as 
concessões patrocinadas. Como dito anteriormente, nos termos do § 1° do seu art. 2°, são 

1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo — 19. ed., revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2008, p. 329 e 330.
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria 
público-privada e outras formas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 75 e 107.
3 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 21. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 672.
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concessões que envolvem, adicionalmente à tarifa cobrada do usuário, contraprestação pecu-
niária do parceiro público ao parceiro privado, diferenciando-se das concessões tradicionais 
de serviços e obras públicas regidas pela Lei n. 8.987/95, em razão de que estas são fi nancia-
das apenas por tarifas e, eventualmente, também por receitas provenientes da exploração 
de atividades acessórias.

A diferença para as concessões comuns é, portanto, que nessas a amortização dos investimentos 
privados é feita, em regra, integralmente com tarifas pagas pelos usuários, enquanto na conces-
são patrocinada a amortização é feita ao mesmo tempo com tarifas e verbas do próprio erário.

A semelhança existente nos demais aspectos da concessão comum e da concessão patrocinada 
fez que o art. 3°, § 1°, da Lei n. 11.079/04 determinasse a aplicação subsidiária de toda a Lei 
n. 8.987/95 e das demais leis que tratam das concessões comuns à modalidade de concessão 
patrocinada.

Essa proximidade com as concessões tradicionais da Lei n. 8.987/95 faz inclusi-
ve com que muitos autores sustentem que a consagração legal da modalidade 
patrocinada de concessão não era imprescindível, uma vez que, mesmo sob a 
égide apenas da Lei n. 8.987/95, já seria possível ao Poder Público complemen-
tar direta ou indiretamente o valor arrecadado com as tarifas para viabilizar a 
prestação de serviços públicos pela iniciativa privada.

Todos esses debates demonstram que a expressa admissão das concessões pa-
trocinadas pela Lei n. 11.079/04 não foi despicienda, já que, sob a égide ape-
nas da Lei n. 8.987/95, as discussões eram tantas que muitos agentes públicos 
e privados não tinham segurança jurídica sufi ciente para celebrar delegações 
de serviços públicos com essa modelagem mais “criativa”, com apoio fi nanceiro 
do Poder Público.4

A segunda espécie de PPP são as concessões administrativas, contratos em que a cobrança de 
tarifas é inviável econômica ou socialmente, como a cobrança pela saúde ou educação públi-
cas, ou ainda porque o único usuário do serviço a ser prestado é o próprio Estado. Aqui não se 
fala mais sequer em tarifa a ser complementada por verbas do Estado, mas em inexistência de 
tarifas devidas pelos eventuais usuários dos serviços.5

Nos termos do § 2° do art. 2° da Lei n. 11.079/04, conforme já mencionado, a concessão admi-
nistrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária 
direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 
A contraprestação devida ao concessionário se fará exclusivamente com recursos do Estado. A 
cobrança de valores dos usuários dos serviços, ainda que economicamente pouco signifi cativa, 
descaracteriza, no entanto, a natureza de concessão patrocinada.

4 ARAGÃO, Alexandre Santos. Delegações de serviço público em <http: //zenite.com.br/jsp/site/ /item/Text1Text2AutorDet.jsp?P
agAtual=1&Modo=2&IntPrdcId=50&IntScId=71&IntItemId=44&IntDocId=36860>.
5 ARAGÃO, Alexandre Santos. Delegações de serviço público em <http: //zenite.com.br/jsp/site/ /item/Text1Text2AutorDet.jsp?P
agAtual=1&Modo=2&IntPrdcId=50&IntScId=71&IntItemId=44&IntDocId=36860>.
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Carlos Ari Sundfeld6 defi ne as concessões administrativas como sendo os contratos de prestação de 
serviços de que a Administração é usuária, mediata ou imediata, em que: 

(a) há investimento do concessionário na criação de infraestrutura relevante; 
(b) o preço é pago periódica e diferidamente pelo concedente em um prazo 
longo, permitindo a amortização dos investimentos e o custeio; e (c) o objeto 
não se restringe à execução de obra ou ao fornecimento de mão de obra e bens 
(estes, se existirem, deverão estar vinculados à prestação de serviços). 

A concessão administrativa é, a exemplo das concessões comuns e patrocinadas, um investi-
mento privado amortizável no longo prazo, fi ndo o qual os bens construídos, reformados ou 
mantidos pelo particular revertem ao Poder Público. A única diferença é que essa amortização 
se fará com verbas do erário e não por meio, total (concessões comuns) ou parcialmente (con-
cessões patrocinadas), de tarifas dos usuários.

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes ensina, em seu artigo PPP — Parceria Público-Privada — uma 
visão de controle7:

Desse modo, a PPP é um importante instrumento para a concessão de serviços 
em que o ônus do investimento é alto, e a tarifa deve ser necessariamente 
subsidiada ou em que o Poder Público, direta ou indiretamente, é o destinatá-
rio do serviço. Tome-se por exemplo o serviço de limpeza pública urbana, 

que é tipicamente realizado com ônus quase integral para o Poder Público 
vez que o valor efetivo do serviço é insuportável para as camadas sociais 
menos favorecidas. (grifo nosso)

Quanto aos consórcios públicos, nos termos da Lei n. 11.107/05, pode-se dizer que são entida-
des associativas de entes da federação, da mesma ou de diferentes esferas federativas, dotadas 
de personalidade jurídica de direito público ou de direito privado (arts. 1°, § 1°; 4°, inc. IV e 
6°, da Lei n. 11.107/05), sendo — tanto os entes consorciados, isolados ou em conjunto, como 
o próprio consórcio público — partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações assu-
midas pelos seus membros (art. 8°, § 3°, da Lei n. 11.107/05).

Se os consórcios públicos forem de direito público, chamados pela lei de associações públicas, 
serão autarquias plurifederativas. Se for atribuída ao consórcio público personalidade jurídica 
de direito privado, poderá assumir qualquer forma associativa admitida na legislação civil para 
entidades sem fi ns econômicos.

Os consórcios integrarão concomitantemente a administração indireta de mais de um ente da 
Federação, que podem lhes conferir competência para a regulação ou prestação de atividades 
administrativas em geral e não apenas de serviços públicos. Será o exercício associado dessas 
atividades que constituirá o objetivo principal dos consórcios.

6 SUNDFELD, Carlos Ari. Projetos de lei de parcerias público-privadas. Análise e sugestões. Mimeo. 2004.
7 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. PPP — Parceria Público-Privada — uma visão de controle. <http://www.zenite.com.br/jsp/site/
item/Text1Text2AutorDet.jsp?PagAtual=1&Modo=2&IntPrdcId= 1&IntScId=71&IntItemId=44&IntDocId=26017>.
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Os consórcios podem subdelegar mediante concessão ou permissão (arts. 2°, § 
3°; 4°, inc. XI, c, da Lei n. 11.107/05) os serviços públicos a eles atribuídos. Vê-
se, aliás, na lei um claro espírito de os entes federados, sobretudo Municípios, 
transferirem para o consórcio determinados serviços públicos, não para serem 
prestados pelo próprio consórcio, mas, preferencialmente, para que o consórcio 
os delegue e os regule por meio de apenas um contrato de delegação, evitando-
se a diluição que haveria na existência de uma concessão para cada Município.8

Como se vê, dois ou mais Municípios de uma mesma região podem formar consórcio público com 
o fi m, por exemplo, de delegar a prestação dos serviços de limpeza pública. 

Da análise dos institutos de delegação acima explicitados, entende este Órgão Técnico que 
poderia se aplicar ao presente caso os institutos das parcerias público-privadas (concessão ad-
ministrativa) e/ou dos consórcios públicos. 

Desse feito, em que pesem entendimentos diversos, entende este Órgão Técnico que a forma 
de remuneração às expensas do poder concedente não encontra permissivo na Lei n. 8.987/95 
e, a rigor, contraria a clássica confi guração trilateral do instituto da concessão comum de ser-
viços públicos, qual seja, no panorama vigorante, o concedente, que concede a exploração do 
serviço público que lhe cabe; o concessionário, que executa o serviço em seu nome, por sua 
conta e risco; e o usuário, que utiliza e remunera os respectivos serviços mediante tarifa.

Deste modo, entende este Órgão Técnico que há outros meios e ordenamentos jurídicos que 
podem reger a licitação ora em análise, sem desvirtuar o instituto da concessão comum, regida 
pela Lei n. 8.897/95. No presente caso, entende-se, s.m.j., que poderia a contratação ser re-
gida pela Lei n. 11.079/04 — que estabelece as normas gerais para licitação e contratação de 
parceria público-privada e/ou pela Lei n. 11.107/05 — Lei dos Consórcios Públicos. 

2  Da previsão orçamentária e do critério de remuneração

Arguiu a denunciante que há previsão no orçamento do Município somente para o exercício 
de 2008. Afi rmou que, considerando o prazo de concessão previsto no edital, dezessete anos, 
haveria necessidade da indicação da fonte de recursos na dotação orçamentária própria da Se-
cretaria de Serviços Urbanos. 

Quanto ao critério de remuneração, alegou que a escala para os primeiros seis meses de execução 
inviabiliza e torna incompatíveis os investimentos da empresa contratada em relação à implan-
tação do projeto com valores a serem recebidos, além de postergar para os exercícios futuros a 
responsabilidade sobre uma maior carga de ônus fi nanceiros que pesarão sobre o erário. 

Questionou a cobrança pelo próprio poder concedente de remuneração de 1,5% sobre todo o 
faturamento pago ao concessionário, fator que estabelece um acréscimo de custos desneces-
sários, que podem servir para manobras em propostas de preços a serem ofertados ou para 
desestabilizações jurídicas, em nada contribuindo para a segurança do processo.

8 ARAGÃO, Alexandre Santos. Delegações de serviço público em <http: //zenite.com.br/jsp/site//item/Text1Text2AutorDet.jsp?Pa
gAtual=1&Modo=2&IntPrdcId=50&IntScId=71&IntItemId=44&IntDocId=36860>.
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2.1  análise

Em resposta à impugnação apresentada pela ora denunciante, fl s. 239 a 244, a Administração 
municipal informou que a cláusula 10 do Edital n. 04/2006 dispõe sobre os recursos orçamen-
tários, constando que as despesas decorrentes da execução do contrato correrão por conta 
da dotação orçamentária própria da Secretaria de Serviços Urbanos, prevista e indicada no 
orçamento do Município do exercício de 2008, por conta da rubrica 02.11.02.1854100561060-
449051—Ficha 962, devendo os orçamentos dos exercícios futuros prever a dotação específi ca. 
Disse que as despesas com o objeto da licitação já foram incluídas no plano plurianual com lei 
autorizativa pela Câmara dos Vereadores e que não há previsão legal para o procedimento pre-
tendido pela impugnante (previsão para os próximos dezessete anos). 

Maria Sylvia Zanella de Pietro9, em obra que trata especifi camente das parcerias na administra-
ção pública ensina:

A Lei n. 8.987 não contém norma específi ca sobre o limite de prazo nas con-
cessões de serviços públicos e de obras públicas. Apenas exige que o prazo seja 
determinado (art.2°, incisos II e III) e que o edital de licitação (art. 18, I) e o 
contrato (art. 23, I) indiquem o prazo da concessão. (...)

A omissão do legislador quanto ao limite de prazo das concessões não signifi ca 
que se devam aplicar os limites estabelecidos pelo art. 57 da Lei n. 8.666. 
Nesse dispositivo, o objetivo do legislador é o de evitar a celebração de contra-
tos que ultrapassem o exercício fi nanceiro, salvo nas hipóteses expressamente 
previstas no dispositivo. A ideia evidente é a de impedir o comprometimento 
de orçamentos dos exercícios subsequentes. Em relação aos contratos de con-
cessão geral (de serviço público, de obra pública, de uso de bem público), a 
restrição não se justifi ca, uma vez que tais contratos não oneram os cofres 
públicos. (grifo nosso)

Da doutrina supratranscrita, constatamos mais uma razão para a não aplicação da Lei n. 8.987/95 
à presente contratação. É que, como visto, a ausência de limite para a duração da concessão 
deriva da não oneração dos cofres públicos, o que não ocorre no presente caso, visto que fi cará 
a cargo da administração grande parte da remuneração contratual. 

O item 10 do edital, fl s. 28, estabelece que as despesas decorrentes da execução do contrato 
correrão por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria de Serviços Urbanos, prevista 
e indicada no orçamento do Município do exercício de 2008, devendo os orçamentos dos exer-
cícios futuros prever a dotação específi ca. 

A Lei n. 11.079/04, que trata das parcerias público-privadas estabelece: 

9 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria 
público-privada e outras formas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 112.
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Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação 
na modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório con-
dicionada a:

I — autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico 
que demonstre:

(...)

 b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resulta-
dos fi scais previstas no anexo referido no § 1° do art. 4° da Lei Complementar 
n. 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos fi nanceiros, nos períodos 
seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela re-
dução permanente de despesa; e

 c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 desta 
lei, a observância dos limites e condições decorrentes da aplicação dos arts. 
29, 30 e 32 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, pelas obriga-
ções contraídas pela administração pública relativas ao objeto do contrato;

II — elaboração de estimativa do impacto orçamentário-fi nanceiro nos exercí-
cios em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada;

III — declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela 
administração pública no decorrer do contrato são compatíveis com a lei de 
diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária anual;

IV — estimativa do fl uxo de recursos públicos sufi cientes para o cumprimento, 
durante a vigência do contrato e por exercício fi nanceiro, das obrigações con-
traídas pela administração pública;

V — seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o 
contrato será celebrado;

(...)

§ 1° A comprovação referida nas alíneas b e c do inciso I do caput deste artigo 
conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, observadas as nor-
mas gerais para consolidação das contas públicas, sem prejuízo do exame de 
compatibilidade das despesas com as demais normas do plano plurianual e da 
lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2° Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercício diverso daquele 
em que for publicado o edital, deverá ser precedida da atualização dos estudos 
e demonstrações a que se referem os incisos I a IV do caput deste artigo.

§ 3° As concessões patrocinadas em que mais de 70% (setenta por cento) da 
remuneração do parceiro privado forem pagos pela administração pública de-
penderão de autorização legislativa específi ca.
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Como se vê, a Lei n. 11.079/2004 prevê uma série de exigências a serem observadas pela ad-
ministração quanto à previsão orçamentária, o que não é previsto na Lei n. 8.987/1995, que 
trata das concessões comuns. 

Quanto ao critério de remuneração — segundo a denunciante, a escala para os primeiros seis 
meses de execução inviabiliza e torna incompatíveis os investimentos da empresa contratada 
em relação à implantação do projeto com valores a serem recebidos, além de postergar para 
os exercícios futuros a responsabilidade sobre uma maior carga de ônus fi nanceiros que pesarão 
sobre o erário —, cumpre informar que a Lei n. 8.987/95 considera:

Art. 2°

(...)

III — concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a cons-
trução, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de 
quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, median-
te licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de 
empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, 
de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado 
mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado; (...)

O edital previu que a contratação se dará nos termos da Lei n. 8.987/95, deste modo, tratando-se 
de concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, nos termos da lei, tem-
se que a remuneração da concessionária só poderia se iniciar com a exploração do serviço.

Considerando que o objeto está adstrito à área de engenharia e que a alegação ora em análise 
se refere ao cronograma fi nanceiro da sua execução, entende-se que esta alegação pode ser 
melhor apreciada pela Coordenadoria de Área de Engenharia e Perícia — CAEP. 

Quanto à cobrança pelo próprio poder concedente de remuneração de 1,5% sobre todo o 
faturamento pago ao concessionário, estabelece o item 20 do edital, fl s. 30, verbis:

A concessionária obriga-se a pagar à Prefeitura Municipal de Ubá a título de 
outorga da concessão um valor fi xo e outro variável, descritos a seguir:

— como valor fi xo, pela outorga da concessão de serviço público, a CONCES-
SIONÁRIA deverá remunerar a concedente com um valor de 1,5% sobre todo o 
faturamento pago pela PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ no mês subsequente, 
através de recolhimento aos cofres municipais.

Cumpre observar que a previsão legal de cobrança de outorga deve ser interpretada em consonân-
cia com o princípio da modicidade, devendo ser sufi ciente e proporcional às despesas decorrentes 
da implantação do serviço delegado, como a implantação do sistema de controle e fi scalização, por 
exemplo, ou ainda nos casos em que haja transferência de bens do concedente ao concessionário.
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Nesse aspecto, cumpre citar a doutrina de Maria Sylvia Zanella de Pietro10, segundo a qual 

não há fundamento legal para que o instituto da concessão seja utilizado e 
explorado pelo Poder Público para ampliar suas fontes de receita. Esse não 
é e não pode ser o objetivo da concessão, a menos que se pretenda torná-lo 
imprestável para o fi m a que se destina, que é o de prestar serviço adequado, 
tal como defi nido pela lei de concessões.

Verifi ca-se, portanto, que não é razoável a cobrança pela outorga como fonte de rendas pela 
administração.

3  Da ausência de audiência pública

Alegou a denunciante que o procedimento licitatório não foi precedido de audiência pública, 
fator essencial em se tratando de concessões de serviços públicos. 

3.1  análise

Em resposta à impugnação apresentada pela ora denunciante, fl s. 239 a 244, a Administração 
municipal manifestou-se no sentido de que o edital observou as Leis n. 8.987/95 e 11.445/2007, 
em toda sua inteireza. 

A Lei n. 11.445/07, que dispõe sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico, 
estabelece:

Art. 3° Para os efeitos desta lei, considera-se:

I — saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações ope-
racionais de:

(...)

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, in-
fraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino fi nal do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas;

(...)

Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a pres-
tação de serviços públicos de saneamento básico:

(...)

IV — a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 
licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato.

10 Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização e outras formas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 406 
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Da análise dos dispositivos legais supratranscritos, entende este Órgão Técnico, s.m.j., que 
a realização de audiência pública é necessária. Da análise dos autos, este Órgão Técnico não 
encontrou nenhum documento que demonstrasse a realização desta audiência. 

4  Da Concorrência Pública n. 10/2006 que originou o Contrato 
n.165/2006, fi rmado entre a Prefeitura municipal de Ubá e a denunciante

A denunciante alegou, no aspecto dos direitos particulares, que o procedimento licitatório ora 
em análise traz em seu objeto obras a serem executadas, cuja contratação já foi com ela fi r-
mada, decorrente da Concorrência Pública n. 10/2006. Arguiu que tal fato impede a realização 
de abertura de novo certame para execução de serviços/obras que já se encontram inseridos 
em contratação anterior — Contrato n. 165/2006.

4.1  análise

A denunciante juntou aos autos cópia do Contrato de Prestação de Serviços n. 165/2006 (fl s. 07 a 
17). O objeto do citado contrato é a realização de obras de remediação do aterro sanitário das uni-
dades complementares do Município de Ubá. O prazo de entrega do objeto do contrato, nos termos 
da cláusula segunda do referido contrato, é de doze meses corridos contados a partir da ordem de 
início, fi ndos os quais, integral e comprovadamente cumpridos, fi ca automaticamente extinto. 

Em resposta à impugnação interposta pela ora denunciante ao edital, fl s. 239 a 244, a Admi-
nistração informou que aquela licitação, mais o contrato dela decorrente e a licitação ora em 
análise são procedimentos com objetos diversos. 

Disse que o objeto do edital impugnado é a 

outorga da concessão, em caráter de exclusividade, dos serviços de limpeza 
pública para desativação do atual lixão, transformando-o em aterro controlado 
até a liberação do novo aterro sanitário; a implantação, operação e manuten-
ção do sistema de aterro sanitário de resíduos sólidos (em nova área incluin-
do a aquisição da mesma), abrangendo qualquer projeto de licenciamento, 
estudos técnicos, serviços, obras e equipamentos; recuperação de usina para 
triagem e ou reciclagem de resíduos sólidos seletivos (papel, papelão, vidros, 
plásticos, metais e outros), destino fi nal de r.s.s. através de valas sépticas, 
equipamentos, mão de obra e demais insumos, obedecendo às especifi cações 
técnicas constantes do Anexo IV — projeto básico. 

E que na Concorrência n. 010/06, o objeto é a contratação de empresa especializada em en-
genharia para a execução das obras destinadas à construção do aterro sanitário das unidades 
complementares do Município de Ubá. Arguiu que 

o objeto do edital impugnado é muito mais abrangente e complexo, sendo 
certo ainda que o certame impugnado visa atender de forma mais ampla, sob 
os pontos de vista técnico e econômico, ao interesse público. Salientou que o 
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contrato assinado não gera direito, apenas expectativa de direito a ser exer-
cido, sobretudo porque a ordem de início para a execução do objeto daquela 
licitação sequer chegou a ser expedida.

Da análise dos documentos juntados (cópia do Contrato n. 165/2006 e da Ata de Julgamento da 
Concorrência n. 010/2006 — fl s. 07 a 19, e da resposta da administração à impugnação inter-
posta pela ora denunciante — fl s. 239 a 244), depreende este Órgão Técnico, a princípio, que 
as duas concorrências possuem objetos distintos. Entretanto, não consta dos autos cópia do 
Edital n. 010/2006 e do seu processo licitatório, o que impede que seja feita uma análise mais 
detalhada do objeto daquele certame. Além disso, a Administração alegou em sede da resposta 
de impugnação que não foi expedida ordem de início quanto ao Contrato n. 165/2006. 

Ademais, cumpre a este Órgão Técnico informar que as atribuições exercidas por esta Corte de 
Contas são diferentes das exercidas pelo Poder Judiciário. Neste sentido, não cabe a esta Casa 
a proteção de interesses unicamente individuais. Ao Tribunal de Contas compete a tutela do 
interesse público, e, neste ponto, a denunciante está requerendo a proteção de direito seu.

5  Previsão de utilização de valas sépticas para destinação de resíduos 
sólidos de saúde

Alegou a denunciante que é sabido que a utilização de valas sépticas para destinação de resídu-
os sólidos de saúde é técnica inadequada, sendo silente o edital a este respeito, o que poderá 
provocar uma situação insegura que fatalmente será de responsabilidade de administrações 
futuras.

5.1  análise

Considerando-se a especifi cidade da alegação da denunciante e por se tratar de matéria de 
engenharia, entende este Órgão Técnico que a alegação em análise pode ser melhor apreciada 
pela Coordenadoria de Área de Engenharia e Perícia — CAEP. 

6  Da ausência de exigência de capacitação técnica das licitantes in-
teressadas

Arguiu a denunciante que — considerando que o objeto licitado trata de serviços essenciais, que 
não podem sofrer solução de continuidade e que devem atender a requisitos mínimos de qualida-
de, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao aten-
dimento dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas — é imprescin-
dível, para a segurança da administração, que ela aplique a Lei n. 8.666/93 e exija comprovação 
de capacitação técnica não somente dos profi ssionais, mas também das licitantes interessadas em 
participar do certame, a fi m de comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 
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6.1  análise

Em resposta à impugnação apresentada pela ora denunciante, fl s. 239 a 244, a Administração 
municipal alegou que, ao exigir capacitação técnica também das licitantes interessadas, a Ad-
ministração estaria a criar rigorismos inúteis, difi cultando a participação dos interessados, não 
atendendo aos fi ns da Lei de Licitações. Arguiu que a impugnante/denunciante pretende criar 
embaraços, mediante exigências que só comprometeriam a competitividade do certame. 

O item 3.7 do edital exige, para habilitação, a seguinte qualifi cação técnica:

3.7 — Qualifi cação Técnica

a) Prova de registro e regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia — CREA, emitida em qualquer uma das regiões do 
CREA da empresa proponente (pessoa jurídica) e de seus responsáveis técnicos 
de nível superior (pessoa física).

b) Apresentar o(s) atestado(s) de responsabilidade técnica fornecido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, emitidos em nome do(s) 
profi ssional(is) citados na alínea anterior, acompanhado(s) de) CAT(s) emitidos 
pelo CREA que comprove(m) experiência na efetiva execução de serviços de 
características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equi-
valentes aos serviços:

— relacionados nas atividades 1.1 e 1.2 do objeto deste edital, consideradas 
como parcelas de maior relevância para efeito ao disposto no art. 30, § 2,° da 
Lei n. 8.666/93;

— transformação (desativação) de lixão em aterro controlado ou sanitário;

— de implantação de aterro sanitário;

— de operação de aterro sanitário com a execução de acessos internos, pátio, 
drenagem de gases e líquidos percolados, construção de células de resíduos só-
lidos, cobertura dos resíduos com material inerte, drenagem subsuperfi cial com 
a utilização de manta de PEAD, escadas hidráulicas, monitoramento hidráulico e 
geotécnico, lagoas de estabilização de líquidos percolados, estudos de EIA-RIMA, 
análises físico-químicas de águas subterrâneas e chorume, com a devida licença 
ambiental expedida pelo órgão estadual ou municipal correspondente;

— de operação e manutenção de usina de triagem e ou reciclagem de resíduos 
sólidos.

c) Indicação do(s) responsável(is) técnico(s), pertencente(s) ao quadro perma-
nente da empresa, na data dos recebimentos dos envelopes DOCUMENTAÇÃO 
e PROPOSTA. O profi ssional deverá fazer parte do quadro permanente da em-
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presa licitante na data de apresentação dos documentos (envelopes A e B) na 
condição de:

— Empregado;

— Sócio;

— Diretor; e

— Autônomo com contrato de prestação de serviços registrado no cartório de 
títulos e documentos.

A comprovação de que o(s) responsável(is) técnico(s) pela empresa pertencem 
aos quadros permanentes dar-se-á também através de cópias da fi cha de re-
gistro de empregados ou livro de registro de empregados devidamente auten-
ticados pela Delegacia Regional do Trabalho da sede da empresa licitante, ou 
ainda, através de sua CTPS devidamente anotada. E no caso de sócio, fotocópia 
autenticada do contrato social em vigor.

d) Declaração de visita técnica pelo responsável técnico, registrado na empre-
sa, de nível superior, conforme modelo fornecido no Anexo VI.

A visita técnica, de que trata o item anterior, será efetuada em conjunto com 
todas as empresas interessadas, no dia 09 de setembro, às 9:00 horas, com sa-
ída da Secretaria Municipal de Obras, situada na Av. dos Andradas, 123 — Cen-
tro. Os representantes serão acompanhados pelo Sr. João Gomes Júnior, até as 
regiões onde serão executados os serviços, bem como, aos locais específi cos de 
seu interesse, objetivando a elaboração de sua proposta, ocasião em que será 
fornecido pela Prefeitura Municipal de Ubá o termo de visita técnica.

O representante da empresa deverá se fazer presente na visita devidamente 
documentado, comprovando a sua condição de representante, portando os se-
guintes documentos:

— Carta de credenciamento da empresa;

— Certidão de registro no CREA de origem, que comprove ser o mesmo respon-
sável técnico da empresa; e 

— Comprovação que o responsável técnico pertence ao quadro permanente da 
empresa.

e) Anexar relação de equipamentos em quantidade, tipo e capacidade necessária 
com as atividades dos serviços ora licitados, anexar também a quantidade e fun-
ção de mão de obra administrativa e operacional, com suas funções, necessárias 
ao desenvolvimento dos serviços, indicar o pessoal técnico adequado e disponível 
para a realização do objeto da licitação, bem como, da qualifi cação de cada um 
dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.
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O art. 30 da Lei de Licitações e Contratos estabelece:

Art. 30. A documentação relativa à qualifi cação técnica limitar-se-á a:

I — registro ou inscrição na entidade profi ssional competente;

II — comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e com-
patível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados 
e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualifi ca-
ção de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos;

III — comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documen-
tos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e 
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

IV — prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for 
o caso.

§ 1° A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no 
caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profi ssionais competentes, limitadas as exigências a: 
(redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

I — capacitação técnico-profi ssional: comprovação do licitante de possuir em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profi ssio-
nal de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade compe-
tente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra 
ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor signifi cativo do objeto da licitação, veda-
das as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; (incluído pela 
Lei n. 8.883, de 1994)

§ 2° As parcelas de maior relevância técnica e de valor signifi cativo, men-
cionadas no parágrafo anterior, serão defi nidas no instrumento convocatório. 
(redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

§ 3° Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e opera-
cional equivalente ou superior.

§ 4° Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, 
quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurí-
dica de direito público ou privado. 

§ 5° É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 
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limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específi cos, ou quaisquer 
outras não previstas nesta lei, que inibam a participação na licitação.

§ 6° As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o 
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação 
de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as pe-
nas cabíveis, vedadas as exigências de propriedade e de localização prévia.

§ 7° (VETADO)

§ 7° (Vetado). (redação dada pela Lei n. 8.883, de 1994)

I — (Vetado). (incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

II — (Vetado). (incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

§ 8° No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexida-
de técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de exe-
cução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre 
à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 

§ 9° Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva 
alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execu-
ção do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da 
prestação de serviços públicos essenciais.

§ 10. Os profi ssionais indicados pelo licitante para fi ns de comprovação da 
capacitação técnico-profi ssional de que trata o inciso I do § 1° deste artigo 
deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a subs-
tituição por profi ssionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pela administração. (incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

§ 11. (Vetado). (incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

§ 12. (Vetado). (incluído pela Lei n. 8.883, de 1994)

Da análise do dispositivo supratranscrito, entende este Órgão Técnico que as exigências previs-
tas no edital estão dentro dos limites previstos na Lei n. 8.666/93, tendo sido exigidos atesta-
dos de capacidade técnica do responsável técnico da empresa. 

Quanto à alegação da denunciante de que deveria o edital exigir comprovação da capacitação 
técnica das licitantes interessadas em participar do certame e comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, o Mestre Marçal Justen Filho11 já se manifestou: 

Como regra, ambos os conceitos de experiência anterior são relevantes. Quan-
do se trata de obras e serviços de engenharia, é muito comum a necessidade 

11 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 12. ed. São Paulo: Dialética, 2008.
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de comprovação de ambos os aspectos da experiência anterior. Ou seja, a Ad-
ministração Pública somente disporá de um mínimo de segurança acerca da 
idoneidade do sujeito quando obtiver comprovação acerca desses dois ângulos 
da qualifi cação técnica. Não basta para a Administração dispor de informações 
de que uma certa empresa executou uma obra semelhante, no passado, se não 
existirem indicações de que esse licitante dispõe, em seus quadros permanen-
tes, de um profi ssional experiente. Por outro lado, é insufi ciente uma certa 
empresa dispor em seus quadros de profi ssionais experientes sem que ela pró-
pria tivesse no passado enfrentado o desafi o de executar obra similar.

Considerando que o objeto se refere a obras e serviços de engenharia de certa complexidade, 
entende este Órgão Técnico, s.m.j., que a exigência de comprovação de experiência anterior 
pela empresa licitante seria razoável. Deste modo, entende-se que pode a Administração ser 
intimada a se manifestar sobre este item. 

7  Conclusão

Compulsando os autos e, em especial, as alegações da denunciante, verifi cou este Órgão Téc-
nico as seguintes irregularidades:

a) Utilização da Lei n. 8.987/95 e do instituto da concessão, tendo em vista que a remuneração 
da empresa contratada será realizada em grande parte pela Prefeitura Municipal de Ubá. 

b) Cobrança de 1,5% sobre o faturamento pago ao concessionário pela outorga, como fonte de 
renda pela administração, haja vista ferir o princípio da modicidade. 

c) Não realização de audiência pública, nos termos do art. 11 da Lei n. 11.445/07 — Lei de 
Saneamento Básico.

Entende ainda este Órgão Técnico que os autos podem ser remetidos à CAEP/DAE para análise dos 
seguintes pontos, que exigem conhecimentos da área de engenharia:

a) Critério de remuneração, previstos nos subitens 12.4.1.1, 12.4.1.2 e 12.4.1.3 do edital (fl s. 
28 v.), que usa como base a execução do objeto;

b) Previsão no edital de utilização de valas sépticas para destinação de resíduos sólidos de 
saúde.

Por fi m, entende este Órgão Técnico que pode a Administração ser ofi ciada a se manifestar 
sobre:

a) Ausência de exigência de comprovação de experiência anterior da empresa licitante como qualifi -
cação técnica, conforme demonstrado no item 6 desta informação.

À consideração superior.

CAIC/DAC, em 10/10/2008

Cláudia Costa de Araújo

Técnico do Tribunal de Contas




