SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO SENADO FEDERAL INTERPRETAÇÃO DO ART. 72 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Consulta
Mi nis tro-Re la tor Wal ton Alen car Ro dri gues

Gru po I – Clas se III – Ple ná rio
TC-014.185/2001-3
Na tu re za: Con sul ta
Órgão: Se na do Fe de ral
Inte res sa da: Se cre ta ria de Con tro le Inter no do Se na do Fe de ral
Emen ta: Con sul ta. Inter pre ta ção do art. 72 da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal. Co nhe ci men to. Aten di men to. A li mi ta ção im pos ta pelo art. 72 abran ge
a to ta li da de das des pe sas com ser vi ços de ter ce i ros, de du zi dos ape nas os gastos com pes so al, ca rac te ri za dos como de subs ti tu i ção de ser vi do res e em pre gados pú bli cos, re fe ren tes ao art. 18, § 1º, da LRF. As no vas con tas cri a das pela
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal em 2001, no Pla no de Con tas da Admi nis tração Pú bli ca Fe de ral (33390.04.12, 33390.35.04, 33390.36.29, 33390.37.07,
33390.39.13), têm como úni ca fi na li da de dis cri mi nar as des pe sas com con tratos de ter ce i ri za ção de mão-de-obra que se re fe rem à subs ti tu i ção de ser vi do res
e em pre ga dos pú bli cos, para per mi tir in cluí-las no to tal gas to com pes so al.
Co mu ni ca ção à au to ri da de con su len te. Arqui va men to.

RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pela Sr a Diretora da Secretaria de Controle
Inter no do Se na do Fe de ral, in da gan do da cor re ta in ter pre ta ção do art. 72 da Lei Comple men tar nº 101/2000 – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal que tra ta da li mi ta ção de
des pe sas com ser vi ços de ter ce i ros (fls. 1/2).
Acom pa nha o ex pe di en te o Ofí cio nº191/01-PG, con ten do pa re cer exa ra do
pelo emi nen te Pro cu ra dor-Ge ral do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal de Contas do Dis tri to Fe de ral, Dr. Jor ge Ulis ses Ja coby Fer nan des, con clu si vo no sen ti do
de que “os li mi tes do art. 72, da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, não se re fe rem genericamente a ser viços de ter ceiros, mas ape nas aque les que vi sem subs tituir
mão-de-obra”. (fls. 3/13).
Emba sa da nes se pa re cer, pre ten de a con su len te que “o li mi te de ‘ser vi ços de
ter ce i ros’ que não deve so frer au men to em re la ção ao exer cí cio de 1999 deve abran ger
tão-so men te os va lo res re fe ren tes às con tas 33390.04.12, 33390.35.04, 33390.3.29,
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33390.37.07 e 33390.39.13, ou seja, aque las cri a das pela Se cre ta ria do Te sou ro Na cio nal e que se re fe rem ex clu si va men te à subs ti tu i ção de mão-de-obra”.
A ques tão foi exa mi na da com ade qua da per cu ciên cia pela uni da de téc ni ca, confor me bem-la vra da ins tru ção fls. 14/21, in verbis :
“II – ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE
O art. 216 do Re gi men to Inter no do Tri bu nal de Con tas da União es ta be le ce que
o Ple ná rio de ci di rá so bre con sul tas, quan to à dú vi da sus ci ta da na apli ca ção de disposi ti vos le ga is e re gu la men ta res con cer nen tes à ma té ria de sua com pe tên cia, que lhe forem for mu la das pe las au to ri da des lis ta das em seus in ci sos e § 1º. O art. 217 do Re gimen to, por sua vez, es ti pu la que: ‘o Re la tor ou o Tri bu nal não co nhe ce rá de con sul ta
que não aten da aos re qui si tos do ar ti go an te ri or ou que ver se so bre caso con cre to, ...’.
Verifica-se, en tão, que a con sul ta for mu la da pela Ilma. Di re to ra não de ve ria ser
co nhe ci da por que a exi gên cia de legitimidade para sua for mu la ção não é aten di da,
em bo ra to dos os de ma is re qui si tos pre vis tos nos ar ti gos re fe ri dos es te jam pre sentes.
Con tu do, o as sun to li mi ta ção de ser vi ços de ter ce i ros e sua co ne xão com as
des pe sas de pes so al, via con tra tos de ter ce i ri za ção para subs ti tu i ção de ser vi do r es e
em pre ga dos pú bli cos, apre sen tam-se re le van tes para o cál cu lo e con tro le das des pesas com pes so al e com ser vi ços de ter ce i ros dos Po de res e ór gãos da Admi nis tra ção
Pú bli ca, es tan do a me re cer, as sim, ori en ta ção.
Nes se sen ti do, con si de ra-se opor tu na a ma ni fes ta ção do Tri bu nal, aco lhen do e
de ci din do so bre a con sul ta for mu la da pela Ilma. Di re to ra, com o intu i to de con fe rir
ca rá ter nor ma ti vo ao en ten di men to que esta SEMAG ora sub me te a apre ci a ção do
Exmo. Mi nis tro Wal ton Alen car Ro dri gues, em vis ta do dis pos to na Re so lu ção nº
142/2001, art. 5º, III.
III – HISTÓRICO
Anteriormente, com o objetivo de atender ao Aviso nº 9/2000-GM/AM, de
11-12-2000, em que o Mi nis tro-Re la tor das Con tas do Go ver no da União, re fe ren te
ao exer cí cio de 2000, in for mou ao Se na do Fe de ral os ele men tos que de ve ri am constar das con tas do Exmo. Pre si den te da que la Casa, a Ilma. Di re to ra en ca mi nhou consul ta a esta SEMAG – OFÍCIO n º 2/01-SAC/SCINT/SF, de 11 de ja ne i ro de 2001 (cópia anexa) – so bre dú vi da sur gi da quan to à apli ca ção do art. 72 da LRF, no to can te
às des pe sas que de ve ri am ser com pu ta das como ser vi ços de ter ce i ros com vis tas à
com pa ra ção com a li mi ta ção pre vis ta no ci ta do ar ti go.
O Avi so re tro men ci o na do, do Exmo. Mi nis tro-Re la tor so li ci tou, na oca sião, ao
Se na do Fe de ral, en tre ou tras, as se guin tes in for ma ções:
‘de mons tra ti vos e re la tó rio sin té ti co da quan ti da de de pes so al, sua dis tri bu ição e re cur sos fi nan ce i ros des pen di dos (Des pe sa com pes so al, dis tin guin do a com
ina ti vos e pen si o nis tas), bem como do cum pri men to dos li mi tes es ta be le ci dos pela
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (LC nº 101/200) para des pe sas de pes so al, in clu si ve
as des pe sas com ser vi ços de ter ce i ros, se for o ca so’ (gri fo nos so).
Obser va-se que a li mi ta ção quan to a ser vi ços de ter ce i ros cons ta da Lei de Respon sa bi li da de Fis cal, em seu art. 72, nos se guin tes ter mos;
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‘Art. 72. A des pe sa com ser vi ços de ter ce i ros dos Po de res e ór gãos re fe ri dos
no art. 20 não po de rá ex ce der, em per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da, a do exer cí cio an te ri or à en tra da em vi gor des ta lei com ple men tar, até o tér mi no do ter ce i ro
exer cí cio se guin te.’
A dú vi da sus ci ta da, en tão, pela Di re to ra, no Ofí cio de 11 de ja ne i ro de 2001,
tra du zia-se em ques ti o na men to es pe cí fi co so bre a in clu são dos gas tos in di ca dos
abaixo en tre as des pe sas com ser vi ços de ter ce i ros:
a) 3339033.00 – Pas sa gens e Des pe sas com Lo co mo ção;
b) 3339035.00 – Ser vi ços de Con sul to ria;
c) 3339036.00 – Ou tros de Ser vi ços de Ter ce i ros – Pes soa Fí si ca;
d) 3339037.00 – Lo ca ção de Mão-de-obra;
e) 3339039.00 – Ou tros Ser vi ços de Terce i ros – Pessoa Jurídica.
Por meio do Ofí cio n º 3/2001 – GS , de 19 de ja ne i ro de 2001 (có pia ane xa), e após
con sul ta re a li za da jun to à Co or de na ção de Con ta bi li da de da Se cre ta ria do Te souro Na ci o nal, a SEMAG in for mou à Di re to ra o en ten di men to vi gen te à épo ca, que era:
– os gas tos efe tu a dos nos ele men tos de des pe sa 33 – Pas sa gens e Des pe sas
com Lo co mo ção – e 35 – Ser vi ços de Con sul to ria – não po de ri am ser in clu í dos como
des pe sas com ser vi ços de terceiros;
– os de ma is gas tos, efe tu a dos nos ele men tos de des pe sas 36 – Ou tros ser vi ços de
Terceiros– Pes soa Fí si ca –, 37 – Lo ca ção de Mão-de-Obra – e 39 – Ou tros Ser vi ços de
Ter ce i ros – Pes soa Jurí di ca, po de ri am ser com pu ta dos como des pe sas com ser vi ços de
ter ce i ros, res sal van do-se, nos ca sos dos ele men tos 36 e 39, que os gas tos efe tu a dos ne ssas ru bri cas vin cu la dos a pres ta do res de ser vi ços (ter ce i ri za ção de mão-de-obra; lim pe za, vi gi lân cia etc.) não po de ri am ser com pu ta dos, ou seja, so men te os gas tos re a lizados com subs ti tu i ção de mão-de-obra dos ser vi do res/fun ci o ná ri os dos ór gãos/en ti dades é que po de ri am ser con si de ra dos/re gis tra dos como tais des pe sas.
Cabe es cla re cer que esta SEMAG con sul tou a Co or de na ção de Con ta bi li da de
da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal em ra zão do § 2º do art. 50 da LRF que as sim dispõe: ‘A edi ção de nor mas ge ra is para con so li da ção das con tas pú bli cas ca be rá ao
ór gão cen tral de con ta bi li da de da União, en quan to não im plan ta do o con se lho de
que tra ta o art. 67’.
Em uma se gun da opor tu ni da de, a Di re to ra da Se cre ta ria de Con tro le Inter no
do Se na do Fe de ral en ca mi nhou o Ofí cio n º 27/01 –SAC/SCINT/SF, de 23-2-2001 (cópia ane xa), a esta SEMAG, em ra zão de per sis tir dú vi da so bre ‘qua is itens de vem, efe ti va men te, ser con si de ra dos como ‘ser vi ços de ter ce i ros’, nos ter mos do ar ti go 72 da
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal’.
A dú vi da per ma ne cia pois, con for me in for mou a Ilma. Di re to ra, o Re la tó rio de
Gestão Fiscal do Poder Executivo, pu blicado no Diário Oficial da União de
31-1-2001, trou xe em nota de ro da pé do De mons tra ti vo das Des pe sas com Ser vi ços
de Ter ce i rosa se guin te ob ser va ção: ‘na com po si ção dos ser vi ços de ter ce i ros fo ram
con si de ra dos os ele men tos de des pe sa: Ser vi ços de Con sul to ria; Ou tros Ser vi ços de
Ter ce i ros – Pes soa Fí si ca; Lo ca ção de Mão-de-Obra; Arren da men to Mer can til e Outros Ser vi ços de Ter ce i ros – Pessoa Ju rí di ca.’
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Após nova con sul ta à Co or de na ção de Con ta bi li da de da Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, esta Se cre ta ria de Macroavaliação Go ver na men tal in for mou a Di re to ra,
por meio do Ofí cio nº 27/2001 – SEMAG, de 9-3-2001 (có pia ane xa), que fi cou con firma do que os itens de des pe sa lis ta dos na nota de ro da pé do De mons tra ti vo das Despe sas com Ser vi ços de Ter ce i ros são os que efe ti va men te de vem ser considerados
para efe i to do art.72 da LC nº 101/2000 (LRF).
O questionamento ora apresentado a esta SEMAG (Ofício nº
103/01–SAC/SCINT/SF, re tro ci ta do), so bre o mes mo as sun to, tem mo ti va ção em consul tas que a Ilma. Di re to ra fez di re ta men te à Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal e ao
emi nen te Pro cu ra dor-Ge ral do Mi nis té rio Pú bli co jun to ao Tri bu nal de Con tas do
Dis tri to Fe de ral, Dr. Jor ge Ulis ses Ja coby Fer nan des.
Da con sul ta for mu la da à Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal – STN, foi ob ti da a infor ma ção que aque la STN con si de rou como gas to de ser vi ços de ter ce i ros os ele mentos ‘Ser vi ços de Con sul to ria’, ‘Ou tros Ser vi ços de Ter ce i ros – Pes soa Fí si ca’, ‘Lo ca ção de Mão-de-Obra’, ‘Arren da men to Mer can til’ e ‘Ou tros Ser vi ços de Ter ce i ros –
Pes soa Ju rí di ca’, no gru po ‘Ou tras Des pe sas Cor ren tes’.
Se gun do a Di re to ra, a STN in for mou tam bém ‘que tem ha vi do mu i tas dis cus sões
com o pro pó si to de uni fi car o en ten di men to da Lei, e um dos as pec tos es pe ci al men te
abor da do re fe re-se à ter ce i ri za ção de mão-de-obra (pa rá gra fo 1 º do ar ti go nº 18) e aos
ser vi ços de ter ce i ros (art. 72)’ e que ‘des sa for ma, para clas si fi ca ção apro pri a da da s
des pe sas com ter ce i ri za ção de mão-de-obra, fo ram cri a das as se guin tes contas:
– 33390.04.12 – Subs ti tu i ção de mão-de-obra;
– 33390.35.04 – Subs ti tu i ção de mão-de-obra;
– 33390.36.29 – Subs ti tu i ção de mão-de-obra;
– 33390.37.07 – Subs ti tu i ção de mão-de-obra;
– 33390.39.13 – Subs ti tu i ção de mão-de-obra.’
Por sua vez, em res pos ta à con sul ta que lhe foi for mu la da, o emi nen te Pro cu rador-Geral, após re a li zar aná li se dos as pec tos ju rí di cos que en vol vem a apli ca ção do
art. 72 da LRF, ma ni fes tou o en ten di men to que ‘os li mi tes do art. 72, da Lei de Respon sa bi li da de Fis cal, não se re fe rem ge ne ri ca men te a ser vi ços de ter ce i ros, mas apenas aque les que vi sem subs ti tu ir mão-de-obra’ e ‘que en ten der de modo di ver so sig nifi ca res trin gir, nos três po de res de to das as es fe ras de go ver no, os li mi tes de ser viços
de ter ce i ros quan do se sabe que a Lei Com ple men tar re gu la do ra do ar ti go 169 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, só pode tra tar de des pe sas de pes so al’.
Com base no en ten di men to do Pro cu ra dor-Ge ral, a Di re to ra con clu iu, en tão,
‘que o li mi te de ‘ser vi ços de ter ce i ros’ que não deve so frer au men to em re la ção ao
exercício de 1999 deve abranger tão-somente os valores re ferentes às contas
33390.04.12, 33390.35.04, 33390.36.29, 33390.37.07 e 33390.39.13, ou seja, aque las cri a das pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal e que se re fe rem à subs ti tu i ção de
mão-de-obra.
IV – ANÁLISE
A in ter pre ta ção sis te má ti ca do § 1º do art. 18 com a to ta li da de do mes mo ar ti go
per mi te de du zir que as des pe sas com os con tra tos de ter ce i ri za ção de mão-de-obra
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que se re fe rem à subs ti tu i ção de mão-de-obra de vem ser so ma das aos de ma is gas tos
res sal ta dos no ca put do ar ti go de ma ne i ra a com por a des pe sa to tal com pes so al.
Isso, por que o ca put do ar ti go pro cu ra iden ti fi car os ti pos de gas tos re la ci o na dos a
des pe sas com pes so al e o § 1ºde ter mi na que as ter ce i ri za ções que se re fe rem a subs titu i ção de mão-de-obra se jam con ta bi li za das como ‘Ou tras Des pe sas de Pes so al’.
Cabe ob ser var tam bém o es ta be le ci do no art. 64 da Lei nº 9.995/2000 (Lei de
DiretrizesOrçamentárias – LDO para 2001):
‘Art. 64. O dis pos to no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
apli ca-se ex clu si va men te para fins de cál cu lo do li mi te da des pe sa com pes so al, in depen den te men te da le ga li da de ou va li da de dos con tra tos.’(gri fo nosso).
Assim, a LDO ori en ta do ra da lei or ça men tá ria de 2001 con fir mou o en ten dimen to de que os va lo res dos con tra tos de ter ce i ri za ção de mão-de-obra re la ti vos à
subs ti tu i ção de ser vi do res e em pre ga dos pú bli cos in te gram as des pe sas com pes so al
para fins de cál cu lo do li mi te des sa des pe sa.
O art. 61 da Lei nº 10.266/2001 (Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as – LDO para
2002) re pe tiu o con te ú do do art. 64 da LDO do ano an te ri or, o que de mons tra que o
en ten di men to já se tor na fir me.
Cabe ob ser var, to da via, que o Pa rá gra fo úni co do art. 64 da LDO não con si derou como sen do de subs ti tu i ção de mão-de-obra os con tra tos de ter ce i ri za ção re la tivos a exe cu ção in di re ta de ati vi da des que, si mul ta ne a men te:
‘I – sejam acessórias, ins trumentais ou complementares aos assuntos que
constituem área de com pe tên cia le gal do ór gão ou en ti da de;
II – não se jam ine ren tes a ca te go ri as fun ci o na is abran gi das por pla no de car gos do qua dro de pes so al do ór gão ou en ti da de, sal vo ex pres sa dis po si ção le gal em
con trá rio, ou quan do se tra tar de car go ou ca te go ria ex tin to, to tal ou par ci al men te. ’
Por tan to, o art. 64 con ce i tu ou e dis tin guiu os con tra tos de terce i ri za ção para
subs ti tu i ção de mão-de-obra dos de ma is con tra tos de ter ce i ri za ção.
Para que a con ta bi li za ção ade qua da das des pe sas re la ti vas a am bos os ti pos de
con tra tos pu des se ser fe i ta, a STN cri ou, em 2001, no Pla no de Con tas da Admi nis tração Pú bli ca Fe de ral, as con tas:
– 3.3.3.9.0.04.12 – Con tra ta ção por Tem po De ter mi na do – Pes. Ci vil – Substit. de Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101);
– 3.3.3.9.0.35.04 – Ser vi ços de Con sul to ria – Subs tit. de Mão-de-Obra (Art. 18
Par. 1 LC 101);
– 3.3.3.9.0.36.29 – Ou tros Ser vi ços de Ter ce i ros – Pes soa Fí si ca – Subs tit. de
Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101);
– 3.3.3.9.0.37.07 – Lo ca ção de Mão-de-Obra – Subs tit. de Mão-de-Obra (Art.
18 Par. 1 LC 101);
– 3.3.3.9.0.39.13 – Ou tros Ser vi ços de Ter ce i ros – Pes soa Ju rí di ca – Pes. Ci vil
– Subs tit. de Mão-de-Obra (Art. 18 Par. 1 LC 101).
Assim, os sal dos des sas con tas de subs ti tu i ção de mão-de-obra pu de ram, a
par tir de en tão, ser so ma dos aos das de ma is con tas re gis tra do ras das des pe sas com
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pes so al, para cál cu lo do to tal des sa des pe sa e con fron ta ção com os li mi tes pre vis tos
no art. 19 da LRF.
Po der-se-ia ar gu men tar que es sas con tas (com có di gos 3.3.3.x.x.xx.xx) fo ram
cri a das em cor res pon dên cia com o Gru po de Des pe sa 3 – Ou tras Des pe sas Cor ren tes
ao in vés do Gru po 1 – Pes so al e Encar gos So ci a is, onde es ta ri am cor re ta men te enqua dra das. Entre tan to, hou ve mo ti vo para a cri a ção das con tas no Gru po 3. As instruções para ela bo ra ção da pro pos ta or ça men tá ria da União para 2001 (Manual
Téc ni co de Orça men to – MTO-2001) não ha vi am in cor po ra do ain da as mo di fi ca ções
ne ces sá ri as ao aten di men to do art. 18 da LRF. Daí, os re cur sos ne ces sá ri os às des pesas de substituição de mão-de-obra foram dispostos, no Orça men to da União de
2001, no Gru po 3 – Ou tras Des pe sas Cor ren tes.
A promulgação da LRF ocorreu em maio de 2000 e as instruções do
MTO-2001, com a dis cri mi na ção dos itens que de ve ri am com por cada Gru po de Despe sa tam bém fo ram apro va das em maio des se ano. Com pre en de-se, por tan to, que
não hou ve tem po há bil para mo di fi car as do ta ções dos ór gãos que com pu nham a propos ta or ça men tá ria.
Espera-se, agora, para a exe cu ção do Orça men to da União de 2002, que as
con tas de subs ti tu i ção de mão-de-obra, cri a das para aten der o art. 18, § 1º, se jam
dis pos tas no Pla no de Con tas da União jun to com as de ma is con tas re la ti vas a des pesas de pes so al e en car gos so ci a is, que têm cor res pon dên cia com o Gru po de Na tu re za
de Des pe sa 1. O Ma nu al Téc ni co de Orça men to (MTO-2002) com as ins tru ções para
ela bo ra ção da pro pos ta or ça men tá ria de 2002 con tém in di ca ção de que isso deve
ocor rer. O Ma nu al traz a Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 163/2001 (STN/MF e SOF/MP)
que dis põe so bre nor mas ge ra is de con so li da ção das Con tas Pú bli cas no âm bi to da
União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os. O Ane xo II da Por ta ria, ao tra tar da
Na tu re za da Des pe sa, es pe ci fi ca que o Gru po de Na tu re za de Des pe sa 1 – Pes so al e
Encar gos So ci a is com pre en de:
‘Des pe sas de na tu re za sa la ri al de cor ren tes do efe ti vo exer cí cio de car go, empre go ou fun ção de con fi an ça no se tor pú bli co, do pa ga men to dos pro ven tos de aposen ta do ri as, re for mas e pen sões, das obri ga ções tra ba lhis tas de responsabilidade do
em pre ga dor, in ci den tes so bre a fo lha de sa lá ri os, con tri bu i ção a en ti da des fe chadas de
pre vi dên cia, bem como sol do, gra ti fi ca ções e adi ci o na is, previs tos na es tru tu ra re mune ra tó ria dos mi li ta res, e ain da, des pe sas com o res sar ci men to de pes so al re qui sitado,
des pe sas com a con tra ta ção tem po rá ria para aten der a ne ces si da de de ex cep ci o nal inte res se pú bli co, quan do se re fe rir à subs ti tu i ção de ser vi do res, e des pe sas com a
subs ti tu i ção de mão-de-obra cons tan tes dos contratos de terce i ri za ção quan do se
tra tar de ca te go ri as fun ci o na is abran gi das pelo res pec ti vo pla no de car gos do quadro de pes so al, ex ce to nos ca sos de car go ou ca te go ria em ex tin ção, em aten di men to
ao dis pos to no art. 18, § 1º, da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000.’ (gri fo nos so)
O ci ta do Ane xo II apre sen ta, tam bém, um novo Ele men to de Des pe sa:
‘34 – Outras Des pe sas de Pes so al de cor ren tes de Con tra tos de Ter ce i ri za ção
Des pe sas re la ti vas à mão-de-obra, cons tan tes dos con tra tos de ter ce i ri za ção,
que se jam ine ren tes a ca te go ri as fun ci o na is abran gi das pelo res pec ti vo pla no de car208

R. TCU, Brasília, v. 32, n. 90, out/dez 2001

gos do pes so al, clas si fi cá ve is no gru po de des pe sa ‘1 – Pes so al e Encar gos So ci ais’, em obe diên cia ao dis pos to no art.18, § 1º, da Lei Com ple men tar nº 101, de
2000. Qu an do a mão-de-obra en vol ver ca te go ri as fun ci o na is em ex tin ção a des pe sa
será clas si fi ca da nos mes mos ele men tos das de ma is des pe sas do con tra to e no gru po
de des pe sa ‘3 – Ou tras des pe sas cor ren tes’.
Conseqüentemente, espera-se, tam bém, que as contas de substituição de
mão-de-obra re ce bam o có di go ‘34’ re fe ren te ao novo ele men to de des pe sa cri a do,
jun ta men te com có di gos de su be le men to iden ti fi ca do res do tipo de con tra to de ter ce iri za ção a que se re fe rem.
Verifica-se, dessas providências, que permanece o pro pó si to de des ta car os
gastos efetivos com pes soal, que se caracterizam como de substituição de
mão-de-obra, das demais des pe sas cons tan tes dos con tra tos de ter ce i ri za ção, para
que pos sam ser in clu í dos no cál cu lo da des pe sa to tal de pes so al para fins de con fronta ção com os li mi tes do art. 19 da LRF.
A cri a ção das con tas de subs ti tu i ção e do novo ele men to de des pe sa têm, também, por ob je ti vo evi tar que seja mas ca ra da a des pe sa de pes so al. A de mis são de servi do res pú bli cos do qua dro e con tra ta ção de em pre sas para alo car pes so as para exe cu tar os mes mos ser vi ços é o pro ce di men to a ser evi ta do com o lan ça men to do gas to
de pes so al nas con tas cor res pon den tes ao ele men to de des pe sa 34.
O art.72 da LRF, da mes ma for ma, per mi te evi tar que se mas ca re a des pe sa
com pes so al. A li mi ta ção para o cres ci men to da des pe sa com ser vi ços de ter ce i ros é
obs tá cu lo à de mis são de ser vi do res por meio da ex tin ção de car gos e con tra ta ção de
ter ce i ros para subs ti tuí-los.
O art. 72, en tre tan to, vai além de evi tar que se dis far ce a des pe sa com pes so al.
Enten de-se que tem como pri me i ro ob je ti vo li mi tar, de ma ne i ra ge ral, o au men to das
des pe sas com ter ce i ros, por meio da res tri ção ao seu cres ci men to em re la ção à re ce ita cor ren te lí qui da.
Portanto, a li mi ta ção da despesa com serviços de ter ce i ros, des con ta dos os
gas tos com subs ti tu i ção de mão-de-obra, con sis te no ob je to do art.72 da LRF. Esse
en ten di men to cons ta da dou tri na 1:
‘Qu an to à des pe sa com ser vi ços de ter ce i ros (pro pri a men te dita, isto é, in depen den te da de pes so al, e sem pre medi da em per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da,
art. 2º, IV) con fi gu ra da no mo men to da en tra da em vi gên cia da Lei de Res pon sa bi lida de Fis cal – não po de rá ter acrés ci mo du ran te os três exer cí ci os sub se qüen tes.’
Ade ma is, não pa re ce ha ver dú vi da so bre a abran gên cia das des pe sas com servi ços de ter ce i ros. Assim, no Re la tó rio do Gru po de Tra ba lho ins ti tu í do pela Ordem
de Ser vi ço n º 14, de 22-5-2000 – ‘Re fle xos da Lei Com ple men tar nº 101/2000 – Lei de
1

MOTTA, Car los P.C.A Qu es tão de Pes so al na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal: Aspec tos daSe guri da de So ci al in Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Abor da gens Pon tu a is Dou tri na e Legislação.
Belo Ho ri zon te: Del Rey, 2001, p. 128.
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Responsabilidade Fiscal na Ação Fis ca li za do ra do Tri bu nal de Con tas da União.
Bra sí lia. Dez. 2000. – está es cri to:
‘Assim, de acordo com o tex to le gal, as des pe sas com ser vi ços de ter ce i ros ficam li mi ta das a um per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da. Assim, com pre en de-se que
a re gra pos ta no trans cri to art. 72 es ta be le ce um li mi ta dor de com pro me ti men to da
re ce i ta cor ren te lí qui da com ser vi ços de ter ce i ros, de for ma si mi lar ao que se es tabele ceu para as des pe sas com pes so al no art.71. To da via, nes te caso, não foi per mi ti do
o au men to adi ci o nal de 10%. Di an te dis so, de pre en de-se que a in ten ção des te dis posi ti vo foi a de res trin gir as ‘ter ce i ri za ções’, ve dan do o adi ci o nal de 10%.
Tal li mi te deve ser cal cu la do to man do-se por base o to tal das con tra ta ções de
pres ta ção de ser vi ços com ter ce i ros ce le bra dos no exer cí cio de 1999, e ve ri fi can do
qual a sua par ti ci pa ção per cen tu al em re la ção ao mon tan te da re ce i ta cor ren te lí qu ida ar re ca da da no mes mo exer cí cio.’
Em outro tra ba lho, sem vin cu la ção ins ti tu ci o nal, seus au to res2 do mes mo modo
se ma ni fes tam:
‘Com ins pi ra ção aná lo ga àque la dos arts. 70 e 71, o art. 72 cu i da de li mi tar as
des pe sas com ser vi ços de ter ce i ros. Essas des pe sas, como per cen tu al da re ce i ta corren te lí qui da, de vem li mi tar-se, até o tér mi no do ter ce i ro exer cí cio se guin te ao dapubli ca ção da LRF, ao ní vel ob ser va do no exer cí cio de 1999.’
De fato, o art. 72 da LRF tem por ob je ti vo li mi tar o cres ci men to das des pe sas
com ser vi ços de ter ce i ros. Embo ra pa re ça bas tan te res tri ti vo, o co man do do art.72
re fe re-se a per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da. Ou seja, não está ve da do o au mento da des pe sa com ser vi ços de ter ce i ros, está ve da do, sim, o au men to des se tipo de
des pe sa em pro por ção su pe ri or à va ri a ção da re ce i ta cor ren te lí qui da. Assim sen do,
o art.72 está co e ren te com a LRF, pois visa à res pon sa bi li da de na ges tão fis cal que
‘pressupõe a ação pla ne ja da e trans pa ren te, em que se pre vi nem ris cos e cor ri gem
des vi os ca pa zes de afe tar o equi lí brio das con tas pú bli cas, me di an te o cum pri men to
de me tas de re sul ta dos en tre re ce i tas e des pe sas...’.3 Além dis so, cabe re lem brar que
a li mi ta ção pre vis ta no ar ti go é tran si tó ria, até 2002.
Outrossim, não se perce be im pe di men to para a li mi ta ção ins cri ta no art. 72,
porque a Lei Com ple men tar nº 101/2000 ‘es ta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli cas
vol ta das para a res pon sa bi li da de fis cal, com am pa ro no Ca pí tu lo II do Tí tu lo VI da
Cons ti tu i ção’ (art. 1º da LRF). Por tan to, além do art. 169 da Car ta Mag na, a LRF
com ple men ta, prin ci pal men te, o art. 163. Este ar ti go es ta be le ce, por sua vez, que lei
com ple men tar dis po rá, en tre ou tras ques tões, so bre fi nan ças pú bli cas.
V – CONCLUSÃO
O en ten di men to des ta SEMAG pode ser re su mi do as sim:
2

3
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Art. 1º , § 1º, da LRF.
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– para cum pri men to do § 1 º do art. 18 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, houve ne ces si da de de cri a ção de con tas es pe cí fi cas para re gis trar os va lo res dos con tratos de ter ce i ri za ção que se re fe rem à subs ti tu i ção de ser vi do res e em pre ga dos pú b li cos. Os sal dos des sas con tas pu de ram, a par tir de en tão, ser so ma dos aos das de ma is
con tas re gis tra do ras das des pe sas com pes so al, para cál cu lo do to tal des sa des pe sa e
com pa ra ção com os li mi tes do art. 19 da lei;
– o art.72 da LRF ob je ti va li mi tar as des pe sas com ser vi ços de ter ce i ros, ten do
como pa râ me tro aque las re a li za das, em 1999, como tais, es ten den do-se essa li mi tação até 2002;
– para ve ri fi car o aten di men to à li mi ta ção pre vis ta no art. 72 da LRF, deve-se
com pu tar o to tal das con tra ta ções de pres ta ção de ser vi ços de ter ce i ros, dedu zi dos os
gas tos com pes so al ca rac te ri za dos como de subs ti tu i ção de ser vi do res e em pre ga dos
pú bli cos, re fe ren tes ao art. 18, § 1º, e con fron tá-lo com a re ce i ta cor ren te líquida.
VI – PRO POS TA DE ENCA MI NHA MEN TO
Pro põe-se o en ca mi nha men to dos au tos, em vis ta do dis pos to na Re so lu ção nº
142/2001, art. 5º, III, ao Exmo. Min. Wal ton Alen car Ro dri gues , Re la tor das Contas do Go ver no da Re pú bli ca de 2001, su ge rin do que a con sul ta seja co nhe ci da em
razão da argumentação apresentada no item II – ANÁLISE DE
ADMISSIBILIDADE, para, no mé ri to, o Tri bu nal de ci dir se gun do o en ten di men to
ofe re ci do no item V – CONCLUSÃO.
Ade ma is, se ace i ta a pro pos ta de en ca mi nha men to, que seja dado co nhe ci mento à Ilma. Di re to ra do Con tro le Inter no do Se na do Fe de ral do in te i ro teor da pre sen t e
ins tru ção, em com ple men to à De ci são do Tri bu nal, com o in tu i to de elu ci dar o tema.”
Em ra zão da im por tân cia do tema, de am pla re per cus são em toda a Admi nis tra ção
Pú bli ca, so li ci tei a oi ti va do Mi nis té rio Pú bli co (fl. 29), ten do o d. Subprocurador-Geral
Ubal do Alves Cal das se ma ni fes ta do de acor do com a pro pos ta da Se mag (fls. 30/1),
su bli nhan do que “a des pe i to de ter exis ti do al gum en ten di men to dú bio, a so lu ção encon tra-se pa cí fi ca, qual seja, aque la con fir ma da pela Co or de na ção de Con ta bi li da de
da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, de que ape nas pro cu rou-se ‘des ta car os gas tos
efe ti vos com pes so al, que se ca rac te ri zam como de subs ti tu i ção de mão-de-obra, das
de ma is des pe sas cons tan tes dos con tra tos de ter ce i ri za ção, para que pos sam ser inclu í dos no cál cu lo da des pe sa to tal de pes so al para fins de con fron ta ção com os li mites do art. 19 da LEF’.”
É o re la tó rio.

VOTO
Pre li mi nar men te, em face da re le vân cia da ma té ria, co nhe ço da con sul ta.
A ques tão tra zi da ao des cor ti no des ta Cor te diz com a cor re ta in ter pre ta ção do
art. 72 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Eis os ter mos do dis po si ti vo:
“Art. 72. A des pe sa com ser vi ços de ter ce i ros dos Po de res e ór gãos re fe ri dos no
art. 20 não poderá ex ce der, em per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da, a do exer cí c io
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an te ri or à en tra da em vi gor des ta lei com ple men tar, até o tér mi no do ter ce i ro exer c ício seguinte.”
Con for me des ta cou a uni da de téc ni ca, logo em se gui da à en tra da em vi gor da
lei, sur gi ram dú vi das so bre qua is ele men tos de des pe sas de ve ri am ser con si de ra dos
como abran gi dos pela li mi ta ção im pos ta pelo re fe ri do artigo, tendo sido definido,
pela Co or de na ção de Con ta bi li da de da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal, que de ve riam
ser con tem pla das as se guin tes des pe sas: Ser vi ços de Con sul to ria; Ou tros Ser vi ços de
Ter ce i ros – Pes soa Fí si ca; Lo ca ção de Mão-de-obra; Arren da men to Mer can til e Outros Ser vi ços de Ter ce i ros – Pes soa Fí si ca.
Cabe ob ser var que, en quan to não im plan ta do o con se lho de ges tão fis cal previs to no art. 67 da LRF, a Co or de na ção de Con ta bi li da de da Se cre ta ria do Te sou ro Naci o nal pos sui com pe tên cia le gal para edi tar nor mas ge ra is para con so li da ção das contas pú bli cas, con for me dis põe o § 2º do art. 50 da LRF.
Assim, até o pre sen te mo men to, a orien ta ção ex pe di da pela Co or de na ção de
Con ta bi li da de da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal é de ob ser vân cia obri ga tó ria por todos os ór gãos pú bli cos.
Isso não oblitera, por certo, a atuação nor mativa do Tribunal de Con tas da
União, que ocor re rá de for ma con cor ren te, haja vis ta que esta Cor te pos sui com pe tência le gal para “de ci dir so bre con sul ta que lhe seja for mu la da por au to ri da de com pe ten te, a res pe i to de dúvida sus ci ta da na apli ca ção de dis po si ti vos le ga is e re gula menta res con cer nen tes a ma té ria de sua com pe tên cia”, na for ma do art. 1º, in ci so XVII, da
Lei 8.443/92.
Ade ma is, não res ta dú vi da de que a fis ca li za ção da exe cu ção do or ça men to pú blico e do cum pri men to da LRF está com pre en di da en tre as com pe tên ci as cons ti t ucionais
do TCU. Aliás, em seu art. 59, a LRF ex pres sa men te re fe re a com pe tên cia do Tri bu nal
para fis ca li zar o cum pri men to de suas nor mas.
Sem em bar go, la men to di ver gir da tese de fen di da pelo dou to Pro cu ra dor-Ge ral
do TCDF, Dr. Jor ge Ulis ses Ja coby Fer nan des, no parecer car re a do aos au tos pela
con su len te, às fls. 3/13, por quan to não vis lum bro ne ces si da de de al te ra ção do en tendi men to fir ma do pela Co or de na ção de Con ta bi li da de da STN.
A tese ado ta da por S. Exª par te de pre mis sa que, data vê nia, pa re ce-me equi voca da. Sus ten ta que a LRF foi edi ta da com o pro pó si to de re gu la men tar o art. 169 da
Cons ti tu i ção Fe de ral e, por isso, “só pode tra tar de des pe sas de pes so al” (vide fl. 13,
item b, in fine). Assim, a par tir des sa pre mis sa, cons tru iu ar ca bou ço ló gi co con du cente à con clu são de que a úni ca in ter pre ta ção pos sí vel para o art. 72 se ria a de que o li m ite de des pe sa com ser vi ços de ter ce i ros re fe re-se à des pe sa que o art. 18, § 1 º, da própria lei, clas si fi cou como ou tras des pe sas de pes so al.
No en tan to, a Lei Com ple men tar 101/2000 não se li mi ta a re gu la men tar des pesas de pes so al, con for me se ve ri fi ca da re da ção do seu art. 1º, in ver bis:
“Art. 1º Esta lei com ple men tar es ta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na ges tão fis cal, com am pa ro no Ca pí tu lo II do Tí tu lo VI
da Cons ti tu i ção.”
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O es co po da lei é, por tan to, mu i to mais am plo do que con si de rou o sr. Pro cu rador-Ge ral do TCDF, al can çan do a re gu la men ta ção de to das as ma té ri as de Fi nan ças
Pú bli cas, na for ma pre vis ta nos arts. 163, 165, § 9º, e 169 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Se a lei pode dis por so bre to dos os as sun tos de fi nan ças pú bli cas, não vis lum bro
ab so lu ta men te ne nhu ma in cons ti tu ci o na li da de em fi xar li mi te para o to tal des pen di do
com ser vi ços de ter ce i ros, na for ma do art. 72 da LRF.
A úni ca des pe sa com ser vi ços de ter ce i ros ex clu í da des se mon tan te se ria a vincu la da à subs ti tu i ção de mão-de-obra, pois os gas tos des sa na tu re za são mo ti vo de espe cí fi ca li mi ta ção, a teor do art. 18, § 1º, da LRF.
De acordo com esse dispositivo, a des pe sa com con tra tos de ter ce i ri za ção de
mão-de-obra que se re fe rem à subs ti tu i ção de ser vi do res e em pre ga dos pú bli cos será
clas si fi ca da como “Ou tras Des pe sas de Pes so al” e so ma da à des pe sa com pes so al propri a men te dita, in di ca da no ca put do art. 18, para fins de sub mis são aos li mi tes in di c ados nos arts. 19, 20 e 71 da LRF.
Com essa úni ca fi na li da de é que a STN cri ou em 2001, no Pla no de Con tas da
Administração Pú blica Federal as novas contas 33390.04.12, 33390.35.04,
33390.36.29, 33390.37.07, 33390.39.13, re fe ri das pela con su len te em seu ex pe di en te.
A propósito, confirmando esse entendimento, verifica-se que as Leis nos
9.995/2000 e 10.266/2001, que tra tam das di re tri zes or ça men tá ri as para os exer cí ci os
de 2001 e 2002, res pec ti va men te, es ta be le ce ram com idên ti co tex to, em seus arts. 64
e 61, res pec ti va men te, que “o dis pos to no § 1º do art. 18 da Lei Com ple men tar n º 101,
de 2000, apli ca-se ex clu si va men te para fins de cál cu lo do li mi te de des pe sa com pesso al, in de pen den te men te da le ga li da de ou va li da de dos contratos”.
Essa in ter pre ta ção em nada pre ju di ca o re gu lar fun ci o na men to da ati vi da de admi nis tra ti va, pois o li mi te im pos to pela nor ma re fe re-se a per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da. Assim, não está ve da do o au men to da des pe sa com ser vi ços de ter ce iros, mas, ape nas, o au men to em pro por ção su pe ri or à va ri a ção da re ce i ta cor ren te líqui da. Além dis so, essa li mi ta ção vi go ra rá so men te até o exer cí cio de 2002.
Des sa for ma, aco lho os pa re ce res e VOTO por que o Tri bu nal de Con tas da
União ado te a DECISÃO que ora sub me to à apre ci a ção des te Ple ná rio.
DECISÃO N º 1.084/2001– TCU – PLENÁRIO 4

1. Pro ces so TC-014.185/2001-3
2. Clas se de Assun to: III – Con sul ta.
3. Inte res sa da: Se cre ta ria de Con tro le Inter no do Se na do Fe de ral.
4. Órgão: Se na do Fe de ral.
5. Re la tor: Mi nis tro Wal ton Alen car Ro dri gues.
4

Esta de ci são ain da não ha via sido pu bli ca do no DOU na data do fe cha men to des ta edi ção da
Re vis ta do TCU.
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6. Re pre sen tan te do Mi nis té rio Pú bli co: Subprocurador-Geral Ubal do Alves
Caldas.
7. Uni da de Téc ni ca: Se cre ta ria de Ma cro a va li a ção Go ver na men tal – SEMAG.
8. De ci são: os Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União, re u ni dos em ses são do
Ple ná rio, ante as ra zões ex pos tas pelo Re la tor e com fun da men to no art. 1º, in ci so XVII,
da Lei 8.443/92, de ci dem co nhe cer da con sul ta para res pon dê-la nos se guin tes ter mos:
8.1. a li mi ta ção im pos ta pelo art. 72 abran ge a to ta li da de das des pe sas com servi ços de ter ce i ros, de du zi dos ape nas os gas tos com pes so al ca rac te ri za dos como de
subs ti tu i ção de ser vi do res e em pre ga dos pú bli cos, re fe ri dos no art. 18, § 1 º, da LRF;
8.2. as no vas con tas cri a das pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal em 2001, no
Plano de Contas da Administração Pú blica Fe deral (33390.04.12, 33390.35.04,
33390.36.29, 33390.37.07, 33390.39.13), têm como úni ca fi na li da de discriminar as
des pe sas com con tra tos de ter ce i ri za ção de mão-de-obra que se re fe rem à subs ti tu i ção
de ser vi do res e em pre ga dos pú bli cos para per mi tir in cluí-las no to tal gas to com pes soal;
8.3. en ca mi nhar có pia des ta De ci são, acom pa nha da do Re la tó rio e Voto que a
fun da men tam, à au to ri da de con su len te; e
8.4. ar qui var o pre sen te pro ces so.
9. Ata nº 56/2001 – Ple ná rio
10. Data da Ses são: 12-12-2001 – Extra or di ná ria
11. Espe ci fi ca ção do quorum:
11.1. Ministros pre sentes: Humberto Gu imarães Souto (Presidente), Valmir
Campelo, A dylson Motta, Wal ton Alen car Ro dri gues (Rela tor), Ubi ra tan Aguiar,
Ben ja min Zymler e o Mi nis tro-Subs ti tu to Au gus to Sher man Ca val can ti.
11.2. Au di to res pre sen tes: Lin coln Ma ga lhães da Ro cha e Mar cos Bem querer Cos ta.

HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Presidente
WALTON ALENCAR RODRIGUES
Ministro-Relator
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