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Brasília, 16 de março de 2018. 

 

Ilustríssimo Senhor JEIZON ALLEN SILVÉRIO LOPES 

Presidente do SINDICAL 

 

 

 

 

Ref: Decisão nº 847/2018 – TCDF – Análise 

Jurídica 

 

 

 

 

  Trata-se de solicitação do Sindical para análise jurídica da Decisão nº 847/2018, 

proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e encaminhada, por ordem do Plenário da 

Corte, para o Sindical. 

 

  Observe-se o fato de que a referida decisão foi exarada no dia 6.3.2018, no bojo do 

processo nº 36649/2010. Tal processo é originário de denúncia feita pelo Sindicato, ainda no ano de 

2010, em face de possíveis irregularidades praticadas pela CLDF no cômputo dos valores relativos 

a gastos com pessoal, porquanto verificou-se, à época, o descumprimento das normas contidas no 

Decreto Distrital nº 28.763/08, em função do não ressarcimento dos gastos com servidores cedidos 

pela Polícia Civil do DF, que representam gastos com pessoal e deveriam ser considerados para os 

fins da LRF, em especial quando da publicação de seu relatório de gestão fiscal. 

 

  Nesse particular, destaque o parágrafo segundo do artigo 2º do Decreto Distrital nº 

28.763/08: 

 

§ 2º Na hipótese do inciso V, e quando se tratar de servidor cedido da 

área de segurança pública, o órgão cessionário deverá proceder, 

mensalmente, ao ressarcimento das despesas realizadas com o 

pagamento da remuneração respectiva do servidor, bem assim 

observar o desempenho de atividade correlata à desempenhada na 
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origem pelo servidor.  

 

  O processo passou a tramitar no TCDF e, por força da Decisão nº 5563/2011, a Corte 

concedeu prazo para que a CLDF se manifestasse sobre o tema. Em sua manifestação, considerou 

estar desobrigada a ressarcir servidores cedidos pela Polícia Civil, uma vez que a despesa com a sua 

remuneração seria custeada pelo Fundo Constitucional do DF. 

 

Em 2014, o Tribunal, por força da decisão nº 3990/2014, determinou a realização de 

estudos sobre o tema, o que motivou o sobrestado do processo 33649/2010. Os estudos foram 

realizados no processo 31658/2015. A decisão nº 5102/2017 indicou o entendimento do Tribunal 

sobre o tema, firmando a tese de que o ônus relativo aos servidores cedidos e laborando fora de 

estruturas criadas para suas carreiras não pode recair sobre o FCDF. Eis o extrato da decisão: 

 

“O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, 

decidiu: I - tomar conhecimento: a) da Informação Conjunta 

SEMAG/SEFIPE nº 001/2016-NAGF (e-DOC 14BB2860); b) dos 

Pareceres n°s 628/2016 – GPMF e 921/2017 – GPDA (e-DOCs 

75CB37C2 e A19F0E63); c) do Ofício n° 132/2017 – SEFIPE (e-

DOC A3C26F8A); II - em atendimento ao item II da Decisão nº 

3.990/14, firmar entendimento no sentido de que, em relação à cessão 

de servidores da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, da Polícia 

Militar do Distrito Federal – PMDF e do Corpo de Bombeiros Militar 

do Distrito Federal – CBMDF, custeados com recursos do Fundo 

Constitucional do Distrito Federal – FCDF: a) os normativos legais 

que se aplicam às cessões/requisições de servidores desses órgãos são 

aqueles editados pelo Distrito Federal que não conflitem com o 

Regime Jurídico aplicável aos servidores integrantes da PCDF, 

PMDF e CBMDF; b) o ônus relativo aos servidores cedidos e 

laborando fora da PCDF, da PMDF e do CBMDF “lato sensu”, isto 

é, fora de estruturas criadas para suas carreiras, não pode recair 

sobre o FCDF, o qual deve ser ressarcido no montante por ele 

custeado, exceto quando a cessão/requisição se der em favor da 

União; c) o ressarcimento deve ser feito diretamente ao FCDF, pelo 

órgão ou poder cessionário; d) as despesas com ressarcimento 
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relacionadas a servidores custeados pelo FCDF devem compor o 

percentual de gasto com pessoal do Poder ou órgão referido no art. 

20 da LC nº 101/00 (LRF) sobre o qual recaia o ônus do 

ressarcimento; e) as unidades gestoras responsáveis pelo 

ressarcimento devem utilizar os códigos de classificação contábil e 

orçamentária constantes do Plano de Contas e do Manual Técnico do 

Orçamento referentes a “ressarcimento de pessoal requisitado” 

quando dos registros da execução orçamentária e financeira 

realizada no Sistema Integrado de Gestão Governamental - Siggo; III 

- orientar as unidades gestoras do FCDF no SIAFI e/ou no Siggo a 

procederem ao cancelamento dos empenhos da despesa no montante 

dos valores de ressarcimento de pessoal requisitado recebido dos 

órgãos/entidades cessionárias durante o exercício de competência, 

para evitar duplicidade no cômputo da despesa de pessoal, conforme 

orientação contida na Decisão – TCDF nº 6.261/13; IV - dar 

conhecimento da Informação Conjunta SEMAG/SEFIPE nº 01/2016-

NAGF e do Ofício nº 132/2017 - GAB/SEFIPE, juntados aos autos em 

exame e desta decisão, à PCDF, à PMDF, ao CBMDF, à chefia do 

Poder Executivo do Distrito Federal, às Secretarias de Fazenda e de 

Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, à 

Controladoria-Geral do Distrito Federal, bem como à Câmara 

Legislativa do Distrito Federal e à Administração desta Casa; V - 

autorizar o arquivamento dos autos. O Conselheiro INÁCIO 

MAGALHÃES FILHO votou com o Relator, apresentando declaração 

de voto, elaborada em conformidade com o art. 111 do RI/TCDF. 

Decidiu, mais, acolhendo proposição do Conselheiro RENATO 

RAINHA, mandar publicar, em anexo à ata, o relatório/voto do 

Relator, bem como a declaração de voto do Conselheiro INÁCIO 

MAGALHÃES FILHO. ” 

 

  Após a referida decisão, o Tribunal passou a analisar, com base na premissa adotada 

na decisão 5.102/2017, a execução orçamentária da CLDF e outros órgãos, em relação ao 

ressarcimento de pessoal e do Fundo Constitucional. Destaque-se o fato de que a CLDF apenas 
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passou a realizar o ressarcimento tão somente a partir de 2016.1  

 

  Ainda que tenha passado a adotar o cômputo dos servidores cedidos, a CLDF ainda 

o faz, por vezes, de forma atrasada, eis que passa a considerar o ressarcimento em quadrimestres 

diferentes, o que pode ensejar em cômputo equivocado dos percentuais. A Unidade Técnica, diante 

de tais achados, e “para evitar a possibilidade de que o ressarcimento de pessoal possa distorcer 

a apuração dos limites da despesa com pessoal, sugere-se à Corte que alerte a CLDF, bem assim 

as demais chefias de Poderes e órgãos que publiquem Relatórios de Gestão Fiscal, a realizarem 

os pagamentos pelo ressarcimento de pessoal, seja da PCDF, PMDF, CBMDF e também de outros 

cessionários, com regularidade mensal, evitando, na medida do possível, o registro de valores de 

meses acumulados, de modo a evitar o risco de distorção na apuração da despesa com pessoal 

para fins da LRF.” 

 

  O Ministério Público de Contas, chamado a atuar no feito, aquiesceu com as 

conclusões da Unidade Técnica, reforçando ainda que, após as orientações da Corte, a CLDF tem 

adotado providências no sentido de ajustar a sua atuação contábil. 

 

  Diante de tal cenário, o Conselheiro Paulo Tadeu, Relator do caso, acompanhado à 

unanimidade pelo Plenário da Corte de Contas, votou no sentido de que o Plenário da Corte, além 

de tomar conhecimento da auditora contábil feita nas contas da CLDF, a indicar a inclusão dos 

valores de ressarcimento a partir do ano de 2016: 

 

- Alerte a CLDF, a Defensoria Pública, o Poder Executivo e a 

Administração desta Corte quanto à necessidade de realizar a 

apropriação contábil do ressarcimento de pessoal, seja da PCDF, 

PMDF, CBMDF e também de outros cedentes, com regularidade 

mensal, evitando-se, na medida do possível, o registro de meses 

acumulados, de modo a mitigar o risco de distorção na apuração 

da despesa com pessoal em cada quadrimestre, para fins da LRF;  

                                              
1 15. No caso da CLDF, o ressarcimento no próprio período de competência dessa despesa com pessoal requisitado da 

área de segurança pública passou a ser realizado (empenho e liquidação) somente a partir de 2016, havendo, entretanto, 

certo nível de irregularidade na apropriação mensal dessas despesas, conforme tabela seguinte. Assim como verificado 

em relação ao TCDF e Poder Executivo, a CLDF vem computando essas despesas para fins da LRF.  

16. No último RGF da CLDF analisado (Processo nº 32025/17) apurou-se despesa bruta com pessoal ativo de R$ 325 

milhões ao final do 2º quadrimestre de 2017. Dentro desse valor, estão inclusos R$ 1,6 milhão por ressarcimento de 

pessoal. 
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  Encaminhou, ao final, o arquivamento dos autos. 

 

  Com efeito, a denúncia originária tinha por escopo, conforme já indicado 

anteriormente, investigar a correção da atuação da CLDF no cômputo dos valores pagos em face de 

servidores cedidos. 

 

  Da referida investigação, exsurge o fato de que a CLDF passou a contabilizar os 

valores ressarcidos aos órgãos de origem, com a emissão de alerta para que tal contabilização seja 

feita mensalmente, para evitar qualquer distorção no cômputo dos percentuais constantes na Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  

 

  Dessa forma, e considerando a questão fática de que desde o ano de 2011 a CLDF 

passou a cumprir os limites legais (nos termos da decisão proferida na Ação Popular nº 

2010.01.1.137101-5), o ajuste ocorrido em 2016 acaba por encerrar o objeto da denúncia. 

 

  O que se pode extrair da decisão da Corte de Contas é o acolhimento das razões 

trazidas pelo Sindicato no requerimento originário, que encerrou na mudança de entendimento dos 

processos da Casa, de modo a computar o valor destinado ao ressarcimento dos servidores 

originários dos órgãos de segurança, ainda que o custeio originário seria enfrentado pelo Fundo 

Constitucional. 

 

  Por fim, cumpre observar que, no bojo do Processo 31.658/2015, o Plenário da Corte 

também determinou a necessidade de ressarcimento dos servidores cedidos, a partir da denúncia, 

conforme amplamente noticiado nos meios de imprensa2, o que permite concluir, com ainda mais 

razão, que o objeto da denúncia foi amplamente adimplido. 

 

                                              
2 É o que se verifica da notícia extraída do próprio sítio eletrônico do Tribunal de Contas do DF, bem como do Portal 

Metrópoles. TCDF: http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/visualizar-noticias/-/asset_publisher/nX36/content/tcdf-

entende-que-cessao-de-policiais-e-bombeiros-pode-ser-feita-pelo-gdf?redirect=%2Fweb%2Ftcdf1%2Fvisualizar-

noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_nX36%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3

Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_nX36_delta%3D5%26_101_INSTANCE_nX36_keywords%3D%

26_101_INSTANCE_nX36_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_nX36_andOperator%3Dtrue%26cur%

3D2 Visita em 16.3.2018, às 17:22hs. 

Metrópoles: https://www.metropoles.com/distrito-federal/servidor/gdf-tera-que-ressarcir-uniao-pela-cessao-de-

policiais-e-bombeiros Visita em 16.3.2018, às 17:23hs. 

http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/visualizar-noticias/-/asset_publisher/nX36/content/tcdf-entende-que-cessao-de-policiais-e-bombeiros-pode-ser-feita-pelo-gdf?redirect=%2Fweb%2Ftcdf1%2Fvisualizar-noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_nX36%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_nX36_delta%3D5%26_101_INSTANCE_nX36_keywords%3D%26_101_INSTANCE_nX36_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_nX36_andOperator%3Dtrue%26cur%3D2
http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/visualizar-noticias/-/asset_publisher/nX36/content/tcdf-entende-que-cessao-de-policiais-e-bombeiros-pode-ser-feita-pelo-gdf?redirect=%2Fweb%2Ftcdf1%2Fvisualizar-noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_nX36%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_nX36_delta%3D5%26_101_INSTANCE_nX36_keywords%3D%26_101_INSTANCE_nX36_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_nX36_andOperator%3Dtrue%26cur%3D2
http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/visualizar-noticias/-/asset_publisher/nX36/content/tcdf-entende-que-cessao-de-policiais-e-bombeiros-pode-ser-feita-pelo-gdf?redirect=%2Fweb%2Ftcdf1%2Fvisualizar-noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_nX36%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_nX36_delta%3D5%26_101_INSTANCE_nX36_keywords%3D%26_101_INSTANCE_nX36_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_nX36_andOperator%3Dtrue%26cur%3D2
http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/visualizar-noticias/-/asset_publisher/nX36/content/tcdf-entende-que-cessao-de-policiais-e-bombeiros-pode-ser-feita-pelo-gdf?redirect=%2Fweb%2Ftcdf1%2Fvisualizar-noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_nX36%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_nX36_delta%3D5%26_101_INSTANCE_nX36_keywords%3D%26_101_INSTANCE_nX36_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_nX36_andOperator%3Dtrue%26cur%3D2
http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/visualizar-noticias/-/asset_publisher/nX36/content/tcdf-entende-que-cessao-de-policiais-e-bombeiros-pode-ser-feita-pelo-gdf?redirect=%2Fweb%2Ftcdf1%2Fvisualizar-noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_nX36%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_nX36_delta%3D5%26_101_INSTANCE_nX36_keywords%3D%26_101_INSTANCE_nX36_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_nX36_andOperator%3Dtrue%26cur%3D2
http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/visualizar-noticias/-/asset_publisher/nX36/content/tcdf-entende-que-cessao-de-policiais-e-bombeiros-pode-ser-feita-pelo-gdf?redirect=%2Fweb%2Ftcdf1%2Fvisualizar-noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_nX36%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_nX36_delta%3D5%26_101_INSTANCE_nX36_keywords%3D%26_101_INSTANCE_nX36_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_nX36_andOperator%3Dtrue%26cur%3D2
http://www.tc.df.gov.br/web/tcdf1/visualizar-noticias/-/asset_publisher/nX36/content/tcdf-entende-que-cessao-de-policiais-e-bombeiros-pode-ser-feita-pelo-gdf?redirect=%2Fweb%2Ftcdf1%2Fvisualizar-noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_nX36%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_nX36_delta%3D5%26_101_INSTANCE_nX36_keywords%3D%26_101_INSTANCE_nX36_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_nX36_andOperator%3Dtrue%26cur%3D2
https://www.metropoles.com/distrito-federal/servidor/gdf-tera-que-ressarcir-uniao-pela-cessao-de-policiais-e-bombeiros%20Visita%20em%2016.3.2018
https://www.metropoles.com/distrito-federal/servidor/gdf-tera-que-ressarcir-uniao-pela-cessao-de-policiais-e-bombeiros%20Visita%20em%2016.3.2018


6 

Alino da Costa Monteiro (in memoriam) • Roberto de Figueiredo Caldas • Mauro de Azevedo Menezes • Gustavo Ramos                

Monya Tavares • Marcelise Azevedo • Renata Fleury • João Gabriel Lopes • Erica Coutinho • Raquel Rieger                     

Denise Arantes • Moacir Martins • Leandro Madureira • Rodrigo Torelly • Andréa Magnani • Laís Pinto                             

Paulo Lemgruber • Cíntia Roberta Fernandes • Rodrigo Castro • Verônica Irazabal • Pedro Mahin                                 

Adovaldo Medeiros Filho • Rafaela Possera • Nathália Monici • Milena Pinheiro •  Roberto Drawanz • Renata Oliveira   

Elvisson Jacobina • Isadora Caldas • Rubstenia Silva • Hugo Moraes • Danielle Ferreira • Virna Cruz • Gabriel Maldonado  

Anne Motta • Ana Carla Farias • Marcelly Badaró • Luana Albuquerque • Vívia Merelles • Amir Khodr • Mariana Prandini 

Ibirajara Vidal • Andreia Mendes • Lucas Capoulade • Juliana Cazé • Bruna Costa • Eriane Soares • Silvia Santos • Hugo Fonseca 

Danilo Prudente • Raquel de Castilho • Amanda Claro • Julia Araujo • Raquel Santana      

 

  

 

  São esses os esclarecimentos para o momento. Ficamos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

 

  Em anexo, o Parecer do MPContas e o Voto do Conselheiro Relator. 

 

 

Adovaldo Dias de Medeiros Filho 

OAB/DF 26.889 

 

Roberto Caldas & Mauro Menezes e Advogados 

Assessoria Jurídica do Sindical 

   

 

   

 

 


