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 Trata-se do Monitoramento dos Acórdãos ns. 199/2011 e 1.229/2014, ambos exarados por 
este Plenário, proferidos no âmbito do TC-014.770/2009-9, referente à Auditoria de Conformidade que 

teve como objetivo examinar, de maneira sistêmica, a regularidade dos atos de requisição de pessoal 
efetuados no âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais, com o intuito de identificar as irregularidades 
mais comuns e relevantes, bem como de verificar as providências individualmente adotadas pelos 

TREs para substituir os atuais servidores requisitados por efetivos, em observância à Lei n. 
10.482/2004. 

2. No mencionado trabalho de fiscalização, foram constatadas diversas irregularidades 
concernentes à requisição de pessoal nos órgãos da Justiça Eleitoral, tais como: requisição de 
servidores por tempo e em número superior ao estabelecido em lei, servidores requisitados ocupando 

função de Chefe de Cartório Eleitoral, incompatibilidade entre as atribuições do cargo ocupado pelo 
requisitado em seu órgão de origem com aquelas desempenhadas nos órgãos da Justiça Eleitoral etc. 

(peça 18, p. 42-51 e peça 19, p. 1-31). 
3. A instrução deste feito ficou a cargo da Secretaria de Controle Externo da Administração 
do Estado – SecexAdmin, que se manifestou por intermédio da peça 95, noticiando, de início, acerca 

dos vários Recursos interpostos contra as Deliberações ora monitoradas e os resultados dos Acórdãos 
decorrentes, conforme segue: 

“Contra o Acórdão 199/2011 – Plenário foram interpostos recursos por diversos TREs, cujo 
julgamento resultou no Acórdão 1.551/2012 – Plenário (peça 2), prolatado no âmbito do processo 
originário de fiscalização (TC 014.770/2009-9), que modificou o Acórdão 199/2011 – Plenário 

nos seguintes aspectos: 
a) alterou o item 9.1.1, a fim de excluir, de sua parte final, a referência ao art. 3º da Resolução 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 88/2009, pois o Plenário decidiu que o plano de ação a ser 
encaminhado ao TCU, pelos TREs, não possuía relação com o referido normativo, mas tão 
somente com os arts. 2º, 3º e 4º da Lei 6.999/1982, bem como com o art. 6º, § 2º, da Resolução-

TSE 23.255/2010; e 
b) tornou insubsistente o subitem 9.1.3 e incluiu o subitem 9.1.6 e o item 9.6. O Plenário 

dividiu o subitem 9.1.3, excluído da decisão, tendo transformado sua primeira parte em 
determinação para os TREs criarem norma que limite o tempo máximo de requisição (subitem 
9.1.6), enquanto a segunda parte da determinação nele anteriormente abarcada foi convertida em 

recomendação (item 9.6).  
1. Além dessas alterações, houve ainda a prorrogação, de ofício, do termo inicial do prazo 

para encaminhamento dos planos de ação ao TCU, fixado no item 9.1.1 do Acórdão 199/2011 – 
Plenário, que passou a ser contado a partir de 16/11/2012, último dia para a proclamação dos 
candidatos eleitos, segundo o cronograma estabelecido pelo TSE. Essa modificação foi efetuada 

por intermédio do Acórdão 2.070/2012 – Plenário (peça 5, p. 11, item 9.4), prolatado no âmbito 
do TC-007.679/2010-6, que tratou de denúncia referente a possíveis irregularidades na área de 

pessoal do TRE/MS. 
2. Em face das modificações acima descritas, promovidas pelos mencionados Acórdãos 
1.551/2012 – Plenário e 2.070/2012 – Plenário, podem-se consolidar nos seguintes termos as 

deliberações constantes do Acórdão 199/2011 – Plenário: 
‘9.1. determinar aos Tribunais Regionais Eleitorais do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, 

Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins 

que: 
9.1.1. encaminhem a este TCU, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar de 16/11/2012, 

plano de ação que contemple a devolução aos órgãos de origem dos servidores cujas requisições 
contrariem os arts. 2º, 3º, e 4º da Lei n. 6.999/1982 e o art. 6º, § 2º, da Resolução/TSE 
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n. 23.255/2010; 

9.1.2. façam constar dos processos de requisição de pessoal justificativa acerca das 
necessidades enfrentadas pelo cartório eleitoral, bem como a relação entre as atividades 

desenvolvidas pelo servidor no órgão de origem e aquelas a serem desempenhadas no serviço 
eleitoral, assim como  o período necessário para realizar a atividade, caso ainda não o façam; 
9.1.4. abstenham-se de designar servidores requisitados para ocupar a função de chefe de 

cartório eleitoral, seja na condição de efetivo ou substituto; 
9.1.5. somente requisitem ou prorroguem a requisição de pessoas com vínculo efetivo com a 

administração pública, caso ainda não o façam; 
9.1.6 estabeleçam, em normativo próprio, limite máximo de prorrogações anuais das 
requisições de servidores para os cartórios eleitorais, a exemplo do disposto na Resolução 

TRE/MT 611/2009; 
9.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo – TRE/SP que se abstenha de 

requisitar servidores para a limpeza de zonas eleitorais do interior e da capital;  
9.3. recomendar ao TSE que adote providências tendentes a suprir a Justiça Eleitoral de quadro 
de pessoal efetivo, de modo que o instituto da requisição passe a ser utilizado tão-somente no 

atendimento do interesse público específico e pontual que motivou a requisição, deixando  de 
servir como forma de preenchimento permanente dos quadros funcionais do órgão requisitante, 

cujos cargos devem ser providos por meio de concurso público; 
9.4. determinar às Secretarias de Controle Interno do TSE e dos TREs que façam constar do 
próximo relatório das contas anuais informações sobre o cumprimento das determinações 

resultantes deste relatório; 
9.5. dar ciência deste Acórdão, acompanhado dos respectivos Relatório e Proposta de 

Deliberação, à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos 
Deputados, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Tribunal Superior Eleitoral.  
9.6 recomendar aos Tribunais Regionais Eleitorais do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, 

Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins 
que as requisições de servidores para atuarem nos cartórios eleitorais e nas secretarias dos 
Tribunais Regionais Eleitorais sejam feitas sem identificação nominal do servidor, em 

observância ao princípio constitucional da impessoalidade, deixando a cargo do órgão ou 
entidade cedente a escolha, entre aqueles que atendam os requisitos para o desempenho das 

atividades pretendidas pelo requisitante, do servidor a ser cedido à Justiça Eleitoral.’ 
3. Os TREs encaminharam diversos expedientes por meio dos quais informaram as 
providências adotadas com vistas a dar cumprimento às deliberações acima relacionadas. As 

informações acerca da implementação das determinações e recomendações formuladas pelo TCU 
também foram consignadas em alguns relatórios de gestão (RG) e de auditoria de gestão (RAG) 

desses órgãos. 
4. O TCU efetuou, no âmbito do mesmo processo da fiscalização originária, um 
monitoramento com vistas a proceder a uma análise preliminar e perfunctória do cumprimento das 

deliberações contidas no Acórdão 199/2011 – Plenário.  
5. O aludido trabalho resultou no Acórdão 1.229/2014-TCU-Plenário, por meio do qual o 

TCU exarou, entre outras, as seguintes determinações (peça 3, p. 12-13): 
‘9.1. determinar aos Tribunais Regionais Eleitorais do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e 
Roraima que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, 

encaminhe plano de ação que contemple a devolução aos órgãos de origem dos servidores cujas 
requisições contrariem os arts. 2º, 3º, e 4º da Lei n. 6.999/1982, bem como a adequação do 

percentual de serventuários requisitados ou cedidos de outros órgãos às disposições do art. 3º da 
Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 88/2009, alertando os responsáveis sobre a 
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possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 58, inciso VII e § 1º, da Lei n. 

8.443/1992 c/c o art. 268, incisos VII e VIII e § 3º, do RI/TCU; e 
9.2. determinar à Secretaria de Controle Interno do Tribunal Superior Eleitoral – TSE e aos 

TREs que façam constar dos processos de contas relativos ao exercícios de 2014 informações 
sobre o cumprimento das determinações contidas no Acórdão n. 199/2011 e na decisão da 
Corregedora-Geral de Justiça Eleitoral no Procedimento Administrativo n. 15.279/2012-TSE’. 

6. Relativamente ao item 9.1 acima transcrito, foi efetuado monitoramento para avaliar seu 
cumprimento por intermédio do TC 015.094/2014-6, no qual se concluiu pelo atendimento do 

item monitorado (TC 015.094/2014-6, Acórdão 3.177/2014-TCU-Plenário, peça 12). 
7. Com base no histórico acima apresentado, tem-se que: 
a) o subitem 9.1.1 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário e o item 9.1 do Acórdão 1.229/2014-

TCU-Plenário foram considerados atendidos no âmbito dos monitoramentos precedentes; 
b) o item 9.1.3 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário foi tornado insubsistente pelo item 9.3 do 

Acórdão 1.551/2012-TCU-Plenário; e  
c) o item 9.4 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário – por meio do qual o TCU determinou, ao 
TSE e aos TREs, que fizessem constar, em seus relatórios de gestão do exercício de 2012, 

informações acerca do cumprimento das determinações constantes no referido acórdão –  não será 
monitorado neste trabalho, em virtude de essa determinação ter sido reiterada, para o exercício de 

2014, por meio do item 9.2 do Acórdão 1.229/2014-TCU-Plenário. Dessa forma, tendo como 
referência as informações mais atualizadas, o monitoramento será realizado somente em relação 
àquelas encaminhadas por meio dos relatórios de gestão de 2014 (item 9.2 do Acórdão 

1.229/2014-TCU-Plenário;  
d) o subitem 9.1.5, bem como o item 9.6 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário não serão 

monitorados neste trabalho, na medida em que tal monitoramento demandaria a realização de 
trabalhos de campo, técnica que não se compatibiliza com o tipo (MON), natureza e escopo deste 
processo; e  

e) em razão da mesma limitação mencionada na alínea anterior, o subitem 9.1.2 será 
monitorado somente em parte, especificamente no que tange à relação entre as atividades 

desenvolvidas pelo servidor no órgão de origem e aquelas a serem desempenhadas no serviço 
eleitoral” 

4. Ante o exposto, a SecexAdmin enfatiza que este processo de Monitoramento, conforme 

classificação constante do art. 4º, III, da Portaria/Segecex 27/2009, tem como objetivo a avaliação do 
cumprimento das seguintes deliberações: 

 a) parte do subitem 9.1.2 do Acórdão n. 199/2011 – Plenário, somente no que concerne à 
existência de relação entre as atividades desenvolvidas pelo servidor requisitado, em seu órgão de 
origem, e aquelas a serem desempenhadas no serviço eleitoral;  

 b) subitens 9.1.4, 9.1.6 e itens 9.2 e 9.3 do Acórdão acima mencionado; 
 c) subitem 9.2 do Acórdão n. 1.229/2014 – Plenário; e 

 d) cumprimento das ações estabelecidas nos planos de ação encaminhados, pelos TREs, em 
atendimento ao subitem 9.1.1 do Acórdão n. 199/2011 – Plenário, alterado pelo Acórdão n. 1.551/2012 
– Plenário, bem como ao item 9.1 do Acórdão n. 1.299/2014 – Plenário, conforme dispõe o art. 8º, III, 

da Resolução TCU-265/2014. 
5. Segundo anotado na instrução técnica, a metodologia adotada neste trabalho pautou-se na 

aplicação dos procedimentos descritos na Matriz de Planejamento (peça 20), os quais foram 
executados mediante a utilização das técnicas de exame documental, análise de dados e realização de 
diligências para a confirmação de informações. A análise documental foi realizada com base nos 

diversos expedientes encaminhados pelos TREs, mediante os quais informaram as providências 
adotadas com vistas a dar cumprimento às deliberações monitoradas. Foram utilizadas, ainda, as 

informações consignadas nos Relatórios de Gestão e Relatórios de Auditoria de Gestão desses órgãos, 
referentes aos exercícios de 2011 a 2014. 
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6. Ademais, para se proceder à análise de dados, foi utilizada planilha eletrônica 

disponibilizada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip, a qual foi elaborada mediante a 
consolidação de informações encaminhadas pelos próprios TREs, no âmbito do TC 011.954/2015-9, 

que tratou de levantamento acerca de funções e cargos comissionados da Administração Pública 
Federal. Tal planilha contém informações de todos os servidores que compõem os quadros de pessoal 
dos órgãos da Justiça Eleitoral, das quais destacam-se, pela utilidade neste trabalho, o cargo, a função 

de confiança e a origem do servidor, se do quadro de pessoal efetivo do próprio órgão ou de outros 
órgãos e entidades (peça 21). 

7. Como ressalta a SecexAdmin, ainda foi solicitado às Secretarias de Controle Externo nos 
Estados que encaminhassem informações acerca de eventuais ações de monitoramento por elas 
realizadas, inclusive em processos de contas, com vistas a avaliar o grau de cumprimento de 

deliberações constantes dos acórdãos monitorados neste processo (peça 94). As informações enviadas 
em resposta foram incorporadas à instrução deste monitoramento.  

8. Transcrevo, em seguida, excertos da instrução técnica, em relação à análise do atendimento 
às Deliberações, com os ajustes de forma pertinentes: 

“Subitem 9.1.2 do Acórdão 199/2011 – Plenário 
2.1.1. Deliberação: determinar aos TREs que façam constar dos processos de requisição de 

pessoal justificativa acerca das necessidades enfrentadas pelo cartório eleitoral, bem como a 
relação entre as atividades desenvolvidas pelo servidor no órgão de origem e aquelas a serem 

desempenhadas no serviço eleitoral, como também o período necessário para realizar a atividade, 
caso ainda não o façam. 
2.1.2.  Situação que levou à proposição da deliberação 

8. No âmbito da auditoria de conformidade que deu origem ao Acórdão 199/2011-TCU-
Plenrário (TC 014.770/2009-9), foi detectada, em todos os TREs, a requisição de servidores cujas 

atribuições de seus cargos nos órgãos de origem não guardavam compatibilidade com as 
atividades a serem desenvolvidas no serviço eleitoral (achado 7, peça 1, p. 11). 
2.1.3.  Providências adotadas 

9. Menos da metade dos tribunais regionais eleitorais se manifestou expressamente em 
relação à deliberação constante do item 9.1.2 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário. Em regra, 

esses órgãos se limitaram a afirmar que já cumprem as medidas que foram determinadas, no ato 
da análise dos pressupostos necessários à requisição de servidores, inclusive no que diz respeito à 
correlação entre as atribuições do cargo efetivo ocupado pelo requisitado e o serviço a ser 

prestado na Justiça Eleitoral (peça 38, p. 14; peça 43, p. 9; peça 45, p. 8; peça 51, p. 9; peça 54, p. 
71; peça 60, p. 46; e peça 64, p. 2). 

10. Informação mais relevante acerca da determinação em análise proveio do TSE. Em 
resposta à diligência encaminhada com o intuito de monitorar o subitem 9.1.6 do Acórdão 
199/2011-TCU-Plenário (item 2.3 deste relatório), noticiou o órgão que se encontra em curso 

proposta de implementação de alterações na Resolução TSE 23.255/2010, com vistas a mitigar as 
inconsistências identificadas na correlação entre as atribuições dos servidores requisitados em 

seus órgãos de origem e aquelas a serem por eles desempenhadas no serviço eleitoral. 
2.1.4.   Análise  
11. Impende inicialmente ressaltar que a avaliação do cumprimento da integralidade da 

determinação referente ao subitem 9.1.2 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário não pode ser 
efetuada no âmbito deste trabalho. Tal avaliação demandaria a realização de trabalhos de campo 

para a coleta de amostras de processos de requisição de pessoal dos TREs, o que, conforme já 
anteriormente mencionado, não se compatibiliza com o tipo (MON), natureza e escopo deste 
processo. 

12. Em razão disso, o item será monitorado somente em parte, especificamente no que diz 
respeito à existência de relação entre as atividades desenvolvidas pelo servidor requisitado em seu 

órgão de origem e aquelas a serem desempenhadas no serviço eleitoral. 
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13. Desse modo, foi efetuado um levantamento de dados – mediante utilização da planilha 

eletrônica de dados de pessoal da Justiça Eleitoral, fornecida pela Sefip – com o objetivo de 
identificar servidores requisitados pelos TREs cujos cargos por eles ocupados nos órgãos de 

origem não se compatibilizam com as atividades a serem desempenhadas na Justiça Eleitoral. 
14. Consoante procedimento estabelecido na matriz de planejamento (peça 20, p. 1-2), para o 
monitoramento deste subitem, foram aplicados filtros nas colunas ‘Origem’ e ‘Cargo’, as quais, 

segundo o leiaute estabelecido para a planilha, identificam se determinado servidor é requisitado, 
bem como o cargo que ocupa em seu órgão de origem (peça 21). 

15. Como resultado desse procedimento, revelou-se a existência, em 2015 (ano de extração dos 
dados constantes da planilha), de 462 servidores requisitados, distribuídos em dois terços dos 
TREs, cujas atribuições dos cargos em seus órgãos de origem não guardam relação com as 

atividades a serem desempenhadas no órgão requisitante. A tabela a seguir apresenta a 
consolidação dessas quantidades por TRE. 

Tabela 1 – Servidores requisitados cujos cargos não possuem compatibilidade com as 

atividades desempenhadas no serviço eleitoral 

TRE Quantidade de requisitados  TRE Quantidade de requisitados  

AC 6 PA 83 

AL 4 PB 5 

AP 11 PE 22 

CE 10 RN 102 

GO 8 RS 113 

MA 12 RR 6 

MG 1 SE 2 

MS 42 SP 8 

MT 16 TO 11 

  Total: 462 

Fonte: elaboração própria, a partir da Planilha, fornecida pela Sefip, com informações de 
servidores dos quadros de pessoal da Justiça Eleitoral 

16. Esses servidores requisitados estão investidos em diversos cargos que não se 
compatibilizam com os de Técnico e de Analista Judiciário criados pela Lei 10.842/2004, entre os 

quais se destacam os de Tenente da Polícia Militar, Arquiteto e Urbanista, Atendente de Creche, 
Auxiliar de Motorista, Braçal, Farmacêutico, Gari, Merendeira, Pintor, Professor, Técnico 
Agrícola, Agente de Ações Sociais, de Endemias, de Portaria, de Saúde, de Meio Ambiente, de 

Serviços Agropecuário, Penitenciário etc. 
17. Conforme mencionado no parágrafo 27 deste relatório, em resposta à diligência realizada 

com vistas a monitorar o subitem 9.1.6 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário, informou o TSE que 
foram propostas modificações no art. 6º da Resolução TSE 23.255/2010, com o intuito de 
reafirmar que a análise da correlação entre as atribuições do servidor em seu cargo de origem e 

aquelas a serem desenvolvidas no órgão requisitante tem que levar em consideração a natureza 
essencialmente administrativa do cargo do servidor a ser requisitado, o qual, de maneira 

excepcional, poderá ser de nível fundamental (peça 14, p. 5). 
18. Nesse sentido, conforme noticiou o órgão, corrobora-se o entendimento de que as 
requisições de servidores que ocupam cargos de nível fundamental devem ser excepcionais, em 

especial devido à necessidade de se fazer a correlação entre as atribuições do cargo de origem 
com aquelas inerentes aos cargos existentes na Justiça Eleitoral, cuja exigência de escolaridade 

mínima é a de ensino médio completo (peça 14, p. 5). 
19. Portanto, embora não tenha sido possível avaliar se consta dos processos de requisição de 
pessoal todas as justificativas determinadas no subitem 9.1.2 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário 

– em especial a que diz respeito à correlação entre o cargo de origem do servidor requisitado e as 
atividades a ser por ele desempenhadas no serviço eleitoral – a constatação da existência, em 
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2015, de 462 servidores requisitados cujos cargos não obedecem essa necessária correlação 

consiste em indício de que a referida determinação não está sendo cumprida. 
20. Impende ainda mencionar que, de acordo com o TSE, a proposta de alteração da Resolução 

TSE 23.255/2010 tramita no âmbito do Processo Administrativo 164‐34.2015.6.00.0000 e que, 
após voto da Relatora, Ministra Luciana Lóssio, pela aprovação da minuta, o Ministro Gilmar 

Mendes pediu vista do processo. Assim, não há previsão para que a matéria seja apreciada e 
votada pelo Plenário do TSE (peça 14, p. 7).  

21. Diante do exposto, propõe-se considerar não cumprida a determinação constante do 
subitem 9.1.2 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário. Dessa forma, faz-se necessário que essa 
deliberação continue sendo monitorada por esta Corte de Contas. Para subsidiar a realização de 

outros eventuais trabalhos sobre o tema, foi elaborada, no Anexo IV deste relatório, uma proposta 
de plano para a realização de futuras ações de fiscalização sobre requisição de pessoal na Justiça 

Eleitoral. 
22. Por fim, cumpre ressaltar que as alterações sendo efetivadas pelo TSE em sua Resolução 
23.255/2010 contemplam a previsão de criação de regra que estabelece que as requisições de 

pessoal devam recair apenas em servidores com vínculo efetivo com a Administração (art. 3º, 
parágrafo único, peça 15, p. 26).  Se aprovada, essa alteração contribuirá para o cumprimento da 

determinação constante do subitem 9.1.5 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário, não monitorado 
neste trabalho. 

Subitem 9.1.4 do Acórdão 199/2011 – Plenário 

2.2.1. Deliberação: determinar aos TREs que se abstenham de designar servidores requisitados 

para ocupar a função de Chefe de Cartório Eleitoral, seja na condição de efetivo ou substituto. 
2.2.2.   Situação que levou à proposição da deliberação 

23. Com base em dados fornecidos pela Secretaria Orçamento e Finanças do TSE, constatou-
se que as novas zonas eleitorais criadas a partir de 2004, em sua maioria, eram chefiadas por 
servidores requisitados que recebem pro labore (peça 1, p. 8). 

24. Constatou-se ainda a existência de servidores requisitados que exercem a chefia do cartório 
eleitoral por vários períodos, em substituição ao chefe efetivo pertencente ao quadro próprio, 

apesar de a Lei 10.842/2004 ter criado duas vagas efetivas para cada zona eleitoral (peça 1, p. 8). 
2.2.3.   Providências adotadas 
25. A Tabela 7, constante do Anexo I deste relatório, resume e consolida as principais 

informações apresentadas pelos TREs que encaminharam expedientes com a respectiva resposta 
em relação à designação de servidores requisitados para ocupar a chefia de cartórios eleitorais. 

2.2.4.   Análise  
26. A leitura da mencionada tabela permite constatar que menos da metade dos TREs 
encaminhou informação acerca do cumprimento do subitem 9.1.4 do Acórdão 199/2011-TCU-

Plenário. Entre os órgãos que responderam, alguns informaram que já cumprem a regra, enquanto 
outros argumentaram ser inviável proceder ao total cumprimento da determinação. 

27. De maneira geral, os TREs aduziram que as dificuldades que se impõem ao cumprimento 
da determinação dizem respeito à carência de pessoal efetivo na Justiça Eleitoral e aos altos custos 
envolvidos. Segundo informaram, esses são os principais fatores que inviabilizam que somente 

servidores efetivos assumam a função de chefia dos cartórios eleitorais. 
28. Portanto, em regra, devido às dificuldades acima mencionadas, os TREs informaram 

admitir, em circunstâncias excepcionais, que a chefia cartorária recaia sobre servidores 
requisitados.  
29. A fim de estabelecer um panorama mais atualizado acerca da situação relacionada à 

designação de servidores requisitados para a chefia de cartórios, procedeu-se à análise sobre as 
informações constantes da planilha eletrônica de dados de pessoal da Justiça Eleitoral, fornecida 

pela Sefip. 
30. Para a avaliação do subitem ora em análise, foram aplicados os procedimentos previstos na 
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matriz de planejamento (peça 20, p. 2-3), com vistas a identificar servidores requisitados 

designados para a função de Chefe de Cartório. 
31. De acordo com o procedimento estabelecido para o monitoramento deste subitem, foram 

aplicados filtros nas colunas ‘Origem’ e ‘Função de Confiança’, as quais, segundo o leiaute 
estabelecido para a planilha (peça 21), identificam se determinado servidor é requisitado, bem 
como a função de confiança por ele exercida. 

32. O procedimento revelou que, em 2015, ano de extração dos dados constantes da planilha, 
na quase totalidade dos TREs, 230 servidores requisitados ainda exerciam a função de Chefe de 

Cartório Eleitoral, conforme distribuição apresentada na tabela a seguir. 
Tabela 2 – Servidores requisitados que exerciam, em 2015, a função de chefia de cartório 

eleitoral 

TER 
Quantidade de requisitados  

em chefia de cartório eleitoral 
TRE 

Quantidade de requisitados  

em chefia de cartório eleitoral 

AL 9 PE 28 

AP 3 PI 6 

BA 17 PR 10 

CE 15 RJ 1 

DF 1 RN 3 

ES 6 RO 2 

GO 16 RS 3 

MA 34 SC 8 

MS 7 SE 6 

MT 5 SP 27 

PA 13 TO 1 

PB 9 Total: 230 

Fonte: elaboração própria, a partir da planilha, fornecida pela Sefip, com informações de 
servidores dos quadros de pessoal da Justiça Eleitoral 
33. Importante ressaltar que o subitem 9.1.4 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário, que trata do 

exercício de chefia de cartório eleitoral por servidores requisitados, foi alvo de pedidos de 
reexame interpostos por diversos TREs, os quais foram julgados por intermédio do Acórdão 

1.551/2012-TCU-Plenário. 
34. Na ocasião do julgamento dos aludidos recursos, o Ministro-Relator incorporou às suas 
razões de decidir posicionamento da unidade técnica, mediante o qual concluiu que os argumentos 

não mereciam ser acolhidos, na medida em que o TSE, no exercício de sua competência 
normativa em relação à organização e ao funcionamento da Justiça Eleitoral, estabeleceu, 

mediante a Resolução TSE 21.832/2004, que as funções comissionadas de Chefe de Cartório 
Eleitoral, criadas pela Lei 10.842/2004, deveriam ser ocupadas por servidor detentor de cargo 
efetivo do respectivo TRE (peça 2, p. 48 e 35). 

35. Ocorre, no entanto, conforme noticiado pelo TRE-PB e registrado na Tabela 7, constante 
do Anexo I deste relatório, que o TSE editou a Resolução 23.411/2014, por meio da qual alterou a 

redação do art. 7º da Resolução TSE 21.832/2004, de forma a permitir que servidores requisitados 
possam assumir a chefia de cartório quando a unidade cartorária não dispuser de servidor efetivo. 
36. Da leitura do art. 7º, § 2º, da Resolução TSE 21.832/2004 (peça 91, p. 2), após as 

alterações efetuadas pela Resolução TSE 23.411/2014, pode-se concluir que a designação de 
servidores requisitados para a chefia de cartórios eleitorais passou a ser admitida somente diante 

das seguintes circunstâncias: 
a) deve ser medida excepcional; 
b) pode ocorrer somente quando a unidade cartorária não contar com servidor detentor de 

cargo efetivo do quadro de pessoal da Justiça Eleitoral, ou nos casos de afastamentos ou 
impedimentos legais deste; e 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56404612.



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 014.541/2016-5 

 

9 
 

c) o servidor requisitado a ser designado para a chefia do cartório eleitoral deve ter formação 

ou experiência compatíveis com as atividades cartorárias. 
37. Constata-se, assim, que o TSE promoveu inovações na Resolução TSE 21.832/2004, 

mediante as quais passou a admitir expressamente a designação de servidores requisitados para a 
chefia de cartórios eleitorais, tanto na condição de titular quanto de substituto, tendo, para isso, 
estabelecido, no art. 7º, § 2º, do mencionado normativo, as regras para que se proceda à referida 

designação. 
38. Portanto, com base na análise empreendida, propõe-se considerar prejudicado o 

monitoramento da determinação constante do subitem 9.1.4 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário, 
devido à sua perda de objeto, ocorrida em virtude da inovação normativa promovida pelo TSE, 
mediante a qual o órgão passou a admitir, expressamente, em situações excepcionais, a 

designação de servidores requisitados para a chefia de cartórios eleitorais, tanto na condição de 
titular quanto de substituto. 

39. Embora prejudicado o monitoramento do item 9.1.4 nos termos de sua redação original, a 
alteração normativa promovida pelo TSE torna imprescindível que o TCU continue monitorando 
– em futuros trabalhos de fiscalização, conforme plano proposto no Anexo IV deste relatório – o 

tema relacionado à designação de servidores requisitados para a chefia de cartórios eleitorais, com 
o intuito de certificar se os critérios estabelecidos na nova redação do art. 7º da Resolução TSE 

21.832/2004, descritos no parágrafo 53 deste relatório, estão sendo observados pelos TREs. 

Subitem 9.1.6 do Acórdão 199/2011 – Plenário (incluído pelo Acórdão 1.551/2012 – Plenário)  

2.3.1.  Deliberação: determinar aos TREs que estabeleçam, em normativo próprio, limite máximo 
de prorrogações anuais das requisições de servidores para os cartórios eleitorais, a exemplo do 

disposto na Resolução TRE-MT 611/2009. 
2.3.2.  Situação que levou à proposição da deliberação 

40. A Lei 6.999/1982, que dispõe sobre a requisição de servidores públicos pela Justiça 
Eleitoral, prevê, em seu artigo 2º, § 1º (grifamos): 

‘Art. 2º - As requisições para os Cartórios Eleitorais  deverão recair em servidor lotado na 

área de jurisdição do respectivo Juízo Eleitoral, salvo em casos especiais, a critério do Tribunal 
Superior Eleitoral. 

§ 1º - As requisições serão feitas pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável, e não excederão a 1 
(um) servidor por 10.000 (dez mil) ou fração superior a 5.000 (cinco mil) eleitores inscritos na 
Zona Eleitoral’. 

41. Na proposta de deliberação condutora do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário, o Ministro-
Relator manifestou entendimento de que o prazo de requisição de servidores para os cartórios 

eleitorais deveria ser prorrogável por apenas uma única vez, em virtude do caráter restritivo da 
norma (peça 1, p. 21-22). 
42. Contudo, o Ministro-Relator dos pedidos de reexame interpostos por diversos TREs, no 

voto condutor do Acórdão 1.551/2012-TCU-Plenário, dissentiu do posicionamento anteriormente 
apresentado e considerou que os normativos que regem a matéria não vedam, ao menos 

expressamente, prorrogações sucessivas, mas apenas as condicionam ao cumprimento de 
requisitos estabelecidos pela Lei 6.999/1982 (peça 2, p. 45). 
43. Aduziu ainda que, embora seja desejável a limitação das requisições de servidores para os 

cartórios eleitorais, de forma a coibir práticas que possam ser caracterizadas como fuga à regra do 
concurso público e infração aos princípios constitucionais, a solução do problema não se assenta 

na imposição, pelo TCU, de uma limitação no número máximo de prorrogações para essas 
requisições (peça 2, p. 45). 
44. Por conseguinte, julgou oportuno determinar que os TREs estabelecessem, por meio de 

normativo próprio, limite máximo ao número de prorrogações de requisições anuais de servidores 
para os cartórios eleitorais, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da eficiência 

na Administração Pública, bem como as peculiaridades dos diversos órgãos que compõem a 
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Justiça Eleitoral (peça 2, p. 45-46). 

2.3.3.  Providências adotadas 
45. Todos os TREs atenderam ao comando do TCU e editaram seus normativos em 

cumprimento ao item 9.1.6 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário. A Tabela 8, constante do Anexo 
II deste relatório, sintetiza as informações acerca das regras estabelecidas, pelos TREs, no que 
concerne à definição dos limites máximos para as prorrogações de requisições de servidores. 

46. Além das informações encaminhadas pelos diversos tribunais regionais, constatou-se que o 
TSE comunicou – em seu Relatório de Gestão (RG) referente ao exercício de 2014 – que estavam 

sendo objeto de estudo pelo Comitê Permanente de Gestão de Pessoas da Justiça Eleitoral, 
instituído pela Portaria TSE 90/2015, possíveis alterações na Resolução TSE 23.255/2010, com 
vistas à fixação de limite às prorrogações anuais de requisições de servidores para atuarem em 

cartórios eleitorais, as quais envolveriam o TSE e os TREs. 
2.3.4.   Análise  

47. As informações consolidadas na Tabela 8 (Anexo II) revelam absoluta ausência de 
uniformidade nos critérios estabelecidos pelos diversos TREs. Da análise dos normativos 
editados, verificou-se que mais da metade dos tribunais regionais da Justiça Eleitoral (quinze 

TREs) adotou, como limite máximo para as prorrogações das requisições de servidores, um 
período compreendido entre dois a cinco anos.  

48. Apurou-se, ainda, que sete TREs (AM, CE, MG, PE, RS, SC e SP) definiram o prazo de 
nove a dez anos como sendo o limite máximo para a prorrogação dessas requisições. Acrescente-
se que, em regra, os normativos editados preveem também a renovação dessas requisições, por 

igual período, desde que cumprido um ano de interstício entre elas. 
49. Impende destacar ainda alguns normativos que foram editados em discordância com a 

determinação proferida pelo TCU, como é o caso do TRE-AC – que não estipulou limite máximo 
de prorrogações às requisições de pessoal – e do TRE-BA – que, em vez de estabelecer um 
número máximo permitido de prorrogações, definiu uma data limite de duração das requisições 

(19/12/2012). 
50. Conforme mencionado anteriormente, o TSE registrou, em seu Relatório de Gestão de 

2014, informação concernente à alteração a ser promovida na Resolução TSE 23.255/2010, com 
vistas à fixação de limite às prorrogações anuais de requisições. O órgão informou a data de 
30/6/2014 como sendo a previsão para o encaminhamento de uma proposta à Diretoria-Geral. 

51. Todavia, ao compulsar o Relatório de Gestão do TSE referente ao exercício de 2015, não 
foi localizada qualquer informação acerca do assunto, tampouco em relação ao andamento do 

processo por meio do qual efetuar-se-iam as alterações na Resolução TSE 23.255/2010, com 
vistas a estabelecer limites às aludidas prorrogações.  
52. Em razão disso, e para que se pudesse proceder a uma avaliação mais completa sobre o 

atendimento da determinação em análise, fez-se necessária a realização de diligência à Secretaria 
do TSE, para que encaminhasse informações atualizadas acerca do andamento dos estudos 

promovidos pelo Comitê Permanente de Gestão de Pessoas da Justiça Eleitoral, instituído pela 
Portaria TSE 90/2015, atinentes às alterações a serem promovidas na Resolução TSE 23.255/2010 
sobre o assunto, que envolveriam o TSE e os TREs (peça 9). 

53. Em resposta à diligência, informou o TSE que as alterações a serem efetuadas na 
Resolução TSE 23.255/2010 abrangem a definição de limite máximo de prorrogações de 

servidores, na medida em que os TREs não adotam critério uniforme para tratar essa situação. 
Assim, foi proposto o limite máximo de quatro prorrogações, contadas a partir do término do 
primeiro ato requisitório, de um ano, que se iniciará, para todos os atuais requisitados, a partir da 

publicação da nova resolução (peça 14, p. 5-6). 
54. Conforme minuta de resolução proposta como resultado dos trabalhos do Comitê 

Permanente de Gestão de Pessoas da Justiça Eleitoral, a nova regra passaria a vigorar com a 
seguinte redação (peça 15, p. 27, grifamos): 
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‘Art. 6º Compete aos tribunais regionais eleitorais requisitar servidores lotados no âmbito de 

sua jurisdição para auxiliarem os cartórios das zonas eleitorais, observada a correlação entre as 
atividades desenvolvidas pelo servidor no órgão de origem e aquelas a serem desenvolvidas no 

serviço eleitoral. 
[...] 

§ 3º As requisições são feitas pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogadas a critério dos 

tribunais regionais, mediante avaliação anual de necessidades, caso a caso, até o limite 

máximo de quatro prorrogações contadas a partir do término primeiro ato requisitório.’ 

55. Como justificativa para a definição de um limite máximo de quatro prorrogações, informou 
o TSE que ‘desse modo, garantir-se-á a participação dos requisitados até as eleições municipais de 
2020, tempo suficiente para que a Justiça Eleitoral busque alternativas de recrutamento de mão de 

obra, dada a peculiaridade decorrente do incremento sazonal do trabalho’ (peça 14, p. 6). 
56. Aduziu ainda que a fixação, por ato normativo, do limite máximo de quatro prorrogações 

anuais para as requisições de servidores constitui importante medida alternativa para o 
atendimento das ações corretivas determinadas pelo TCU, como também para fazer frente à 
necessidade de mão de obra dos TREs, especialmente em períodos eleitorais (peça 15, p. 15). 

57. Argumentou também que a medida se torna ainda mais relevante diante da atual conjuntura 
econômica do país, a qual impõe dificuldades à aprovação de projetos de lei que visem à criação 

de cargos efetivos na Justiça Eleitoral, na medida em que tais projetos implicam em considerável 
aumento de despesas (peça 15, p. 15). 
58. No entanto, ainda que se pudesse admitir que a fixação, pelo TSE, de um limite máximo de 

quatro prorrogações anuais para as requisições de servidores possui potencial de contribuir para 
que o instituto da requisição deixe de ser utilizado como forma de preenchimento permanente dos 

quadros funcionais do órgão requisitante, conforme já destacado na análise empreendida no item 
2.1 deste relatório (parágrafo 37), a proposta de alteração da Resolução TSE 23.255/2010 ainda se 
encontra em tramitação, sem previsão para que seja apreciada e votada pelo Plenário do TSE 

(peça 14, p. 7).  
59. Assim – apesar de os TREs terem estabelecido, em normativos próprios, seus limites 

máximos de prorrogações para requisição de pessoal – em virtude de a alteração proposta pelo 
TSE, a qual abrangerá todos os TREs, ainda se encontrar em andamento, propõe-se considerar em 
cumprimento a determinação constante do subitem 9.1.6 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário. 

60. Faz-se também oportuno recomendar que o TSE adote as providências necessárias à 
aprovação, no menor período de tempo possível, da alteração normativa que tem como objetivo a 

fixação de limite máximo de prorrogações anuais das requisições de servidores para os cartórios 
eleitorais, em virtude da urgência que se impõe à necessidade de uniformização das ações dos 
órgãos integrantes da Justiça Eleitoral, assim como da relevância da fixação do referido limite no 

contexto do aprimoramento do funcionamento desse ramo da justiça especializada. 
61. Como se trata de determinação cujo cumprimento se encontra em andamento, alvitra-se 

ainda que a aprovação, pelo TSE, da proposta de alteração da Resolução TSE 23.255/2010 com 
vistas à fixação de limite máximo de prorrogações de requisições de servidores – assim como a 
observância, pelos TREs, do limite fixado – continue sendo monitorado em futuros trabalhos de 

fiscalização. Ressalte-se que essa verificação já foi consignada na proposta de plano para futuras 
ações de fiscalização, constante do Anexo IV deste relatório. 

Subitem 9.2 do Acórdão 199/2011 – Plenário 

2.4.1. Deliberação: determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo – TRE-SP que se 
abstenha de requisitar servidores para a limpeza de zonas eleitorais do interior e da capital. 
2.4.2.  Situação que levou à proposição da deliberação 

62. No âmbito da fiscalização originária (TC 014.770/2009-9), além de ter sido identificada a 
requisição de pessoal, para cartórios eleitorais, em número superior ao autorizado em lei (achado 

3, peça 1, p. 7), apurou-se ainda que o TRE-SP autorizou a requisição de serventes para 
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executarem serviços de limpeza em cartórios do interior do estado e da capital (peça 1, p. 7). 

2.4.3.  Providências adotadas 
63. Logo após ter tomado ciência da determinação, o TRE-SP comunicou, em abril de 2011, 

que ‘os servidores que exercem no seu órgão de origem a função de auxiliar de limpeza não mais 
serão requisitados para exercício neste Tribunal’ (peça 38, p. 23). 
64. Posteriormente, em janeiro de 2013, o órgão encaminhou expediente mediante o qual 

reiterou a informação de que não são mais efetuadas requisições para a execução de serviços de 
limpeza. Informou também que se encontra em trâmite procedimento administrativo com vistas à 

devolução, a seus respectivos órgãos de origem, da totalidade dos servidores que já se 
encontravam requisitados na ocasião em que o TCU proferiu a determinação (peça 64, p. 4). 
65. A despeito de o TRE-SP ter informado não mais requisitar servidores para a realização de 

serviços de limpeza, seus relatórios de gestão referentes aos exercícios de 2013 e 2014 não 
registraram qualquer informação acerca do andamento e da situação atual do procedimento 

administrativo que, segundo informou o órgão, possui como objetivo a devolução dos servidores 
que já se encontravam requisitados, para essa finalidade, na ocasião da determinação do TCU. 
66. Portanto, tornou-se imprescindível a realização de diligência ao TRE-SP, para que 

encaminhasse informações atualizadas acerca do procedimento administrativo instaurado com 
vistas à devolução, a seus respectivos órgãos de origem, da totalidade dos servidores que já se 

encontravam requisitados para a execução de serviços de limpeza em cartórios do interior do 
estado e da capital, na ocasião da determinação efetuada pelo TCU mediante o Acórdão 
199/2011-TCU-Plenário (peça 10). 

2.4.4.   Análise  
67. Em resposta à diligência, o TRE-SP informou o ‘cumprimento do item 9.2 do Acórdão 

199/2011’. Noticiou ainda que se encontra em trâmite procedimento administrativo por meio do 
qual foi aprovado o desligamento, após as eleições de 2014, de todos os servidores que se 
encontravam requisitados para a realização de serviços de limpeza quando proferida a 

determinação pelo TCU (peça 16, p. 1). 
68. Não obstante, comunicou que até a presente data foram devolvidos, aos respectivos órgãos 

de origem, dezesseis servidores requisitados que exerciam atribuições exclusivas de limpeza e que 
restam ainda, em vias de desligamento, cinco servidores requisitados nessa situação (peça 16, p. 
1). 

69. Destaque-se que, no âmbito deste trabalho, não é possível proceder à confirmação da 
informação, declarada pelo TRE-SP, acerca do cumprimento da determinação. Ademais, a 

resposta encaminhada deixa assente que, quase dois anos depois do marco temporal estabelecido 
para a devolução dos requisitados que realizam serviços de limpeza (após as eleições de 2014), o 
órgão ainda conta com cinco servidores requisitados para essa finalidade. 

70. Portanto, faz-se necessário propor considerar não cumprida a determinação constante do 
item 9.2 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário, bem como determinar que o TRE-SP finalize, no 

prazo máximo de noventa dias, as providências necessárias para se proceder ao desligamento e à 
consequente devolução, a seus respectivos órgãos de origem, dos servidores que ainda se 
encontram requisitados para a realização de serviços de limpeza de zonas eleitorais do interior e 

da capital. 
71. Em virtude das propostas acima elaboradas, torna-se oportuno também que a determinação 

constante do item 9.2 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário continue sendo monitorada pelo TCU, 
conforme previsto na proposta de plano registrada no Anexo IV deste relatório. 

Subitem 9.3 do Acórdão 199/2011 – Plenário 

2.5.1. Deliberação: recomendar ao TSE que adote providências tendentes a suprir a Justiça 

Eleitoral de quadro de pessoal efetivo, de modo que o instituto da requisição passe a ser utilizado 
tão-somente no atendimento do interesse público específico e pontual que motivou a requisição, 
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deixando de servir como forma de preenchimento permanente dos quadros funcionais do órgão 

requisitante, cujos cargos devem ser providos por meio de concurso público 
2.5.2.  Situação que levou à proposição da deliberação 

72. Em face das diversas irregularidades relacionadas à requisição de pessoal, constatadas no 
âmbito da auditoria realizada em 2009, na proposta de deliberação condutora do Acórdão 
199/2011-TCU-Plenário, o Ministro-Relator ressaltou que o instituto da requisição de pessoal na 

Justiça Eleitoral tem gerado grandes distorções que oneram órgãos que não dispõem de recursos 
financeiros ou de pessoal disponível, os quais se veem obrigados a ceder servidores, muitas vezes 

com prejuízos de suas atividades (peça 1, p. 15).  
73. Destacou ainda que, em vários casos, as requisições observam interesses pessoais, em 
detrimento do interesse público (peça 1, p. 15). Em razão disso, fez-se necessário recomendar ao 

TSE a adoção de providências com vistas a suprir a Justiça Eleitoral de quadro de pessoal efetivo. 
2.5.3.  Providências adotadas 

74. A Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral do TSE encaminhou, em abril de 2013, 
informações acerca de decisão proferida no âmbito do Procedimento Administrativo 15.279/2012-
TSE, mediante a qual foi determinado que os TREs adotassem diversas providências a fim de dar 

cumprimento às deliberações efetuadas, pelo TCU, por meio do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário 
(peça 67, p. 4-5). 

75. Em relação às providências adotadas com vistas a suprir a Justiça Eleitoral de quadro de 
pessoal efetivo, no âmbito da Informação 62-CGE, cujo teor subsidiou a decisão adotada no 
mencionado Procedimento Administrativo 15.279/2012-TSE, registrou-se que tramita, no 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), anteprojeto de lei, aprovado pelo TSE, a ser encaminhado ao 
Congresso Nacional, com proposta de criação de cargos efetivos e de funções comissionadas de 

Chefe de Cartório, destinados às 166 zonas eleitorais não contempladas pela Lei 10.842/2004, 
bem como de padronização das funções de Chefe de Cartório para o nível FC-6. 
76. Por intermédio de consulta efetuada no relatório de gestão do TSE, referente ao exercício 

de 2014, entre as diversas informações encaminhadas com vistas a dar cumprimento ao item 9.2 
do Acórdão 1.229/2014-TCU-Plenário, o qual será analisado no subitem seguinte deste relatório, 

constatou-se que o aludido anteprojeto se transformou no Projeto de Lei (PL) 7.027/2013. 
2.5.4.   Análise 
77. Antes de se proceder à avaliação da evolução da tramitação do PL 7.027/2013, buscou-se 

verificar o comportamento dos TREs em relação à utilização do instituto da requisição de 
servidores, ao longo do período compreendido entre 2011 (ano do Acórdão 199/2011-TCU-

Plenário, monitorado neste trabalho) e 2014 (ano de disponibilidade do RG mais atualizado no 
momento da conclusão deste relatório). 
78. Foram levantados os números referentes à quantidade de servidores requisitados por cada 

TRE, no período acima mencionado. A tabela a seguir apresenta, em ordem cronológica, as 
informações obtidas por meio desse levantamento. 

Tabela 3 – Quantidade de servidores requisitados em cada TRE, entre os anos de 2011 e 

2014 

TRE 2011 2012 2013 2014 

AC 13 15 46 49 

AL 126 11 102 61 

AM 128 174 129 185 

AP 20 43 14 36 

BA 473 432 407 458 

CE Não consta Não consta 460 484 

DF 295 289 277 283 

ES 52 75 74 67 

GO 242 263 230 206 
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TRE 2011 2012 2013 2014 

MA 240 239 227 242 

MG 761 868 495 651 

MS 125 140 120 128 

MT 114 164 121 165 

PA 265 242 278 303 

PB 232 217 Não consta 217 

PE 359 418 409 458 

PI 103 160 127 160 

PR Não consta 0 62 80 

RJ 147 220 157 198 

RN 181 189 191 196 

RO 90 10 119 115 

RR 19 24 31 32 

RS 308 348 333 332 

SC 140 188 164 153 

SE 118 19 19 23 

SP 2310 2314 2185 2322 

TO 113 124 98 112 

Média 

dos TRE 
281 290 265 289 

Fonte: elaboração própria a partir de dados constantes dos relatórios de gestão dos TREs 

79. A análise dos números dispostos na tabela acima permite concluir que, em regra, a 
quantidade de servidores requisitados nos TREs se manteve ao longo do período avaliado. Os 
TREs da Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul e São Paulo podem ser citados como exemplos mais patentes da ocorrência desse 
fenômeno. 
80. Como poucas exceções a essa regra, podem-se mencionar os TREs Alagoas, Goiás e 

Sergipe, em que o número de servidores requisitados, embora timidamente, caiu no decorrer 
desses quatro anos.    

81. Para cada ano averiguado, foi apurada ainda a quantidade média de servidores requisitados 
nos tribunais regionais que compõem a Justiça Eleitoral. O gráfico abaixo apresenta a distribuição 
dessas quantidades ao longo do intervalo temporal analisado. 

 
 Fonte: elaboração própria a partir de dados constantes dos relatórios de gestão 

82. Os dados do gráfico consolidado revelam que, de 2011 a 2014, os diversos TREs tiveram 

uma demanda média fixa, mínima de 265 servidores, suprida por meio de requisição de pessoal de 
outros órgãos que compõem a Administração Pública.  
83. Diante dessa constatação, importa retomar a análise das providências adotadas, pelo TSE, 
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com a finalidade de suprir a Justiça Eleitoral de quadro de pessoal efetivo, de modo que o instituto 

da requisição deixe de servir como forma de preenchimento permanente dos quadros funcionais 
dos órgãos da Justiça Eleitoral, especialmente no que concerne à criação de cargos efetivos, cuja 

proposta consta do já mencionado PL 7.027/2013. 
84. Consulta efetuada ao sítio da Câmara dos Deputados na internet revelou que o aludido 
projeto de lei deu origem à Lei Ordinária 13.150/2015, a qual promoveu a criação de cargos 

efetivos e funções comissionadas nos quadros de pessoal dos TREs, destinados às zonas eleitorais, 
bem como a transformação de funções de Chefe de Cartório.  

85. Entre as alterações promovidas pela Lei 13.150/2015, importa destacar as abaixo 
transcritas, em razão de sua relevância no âmbito deste trabalho: 

‘Art. 1º Ficam criados, nos quadros de pessoal dos Tribunais Regionais Eleitorais, os cargos de 

provimento efetivo e as funções comissionadas quantificados no Anexo I: 
I - 2 (dois) cargos efetivos, sendo 1 (um) de Analista Judiciário e 1 (um) de Técnico Judiciário, 

para cada Zona Eleitoral; 
II - 1 (uma) função comissionada de Chefe de Cartório Eleitoral, nível FC-6, para as Zonas 
Eleitorais localizadas no Distrito Federal e na capital e interior dos Estados; 

III - 1 (uma) função comissionada de Assistente I, nível FC-l, para as Zonas Eleitorais 
localizadas no Distrito Federal e na capital e interior dos Estados. 

Art. 2º Ficam transformadas para o nível FC-6 as funções comissionadas de Chefe de Cartório 
das Zonas Eleitorais do Distrito Federal e da capital e interior dos Estados [...]’. 

86. Em resposta à diligência realizada à Secretaria do TSE para que encaminhasse informações 

relacionadas à determinação constante do subitem 9.1.6 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário 
(peça 9), foram acrescentadas algumas informações acerca de medidas adotadas pelo órgão com 

vistas a suprir a Justiça Eleitoral de quadro de pessoal efetivo. 
87. Inicialmente, cumpre mencionar que o TSE deixou assente que, em virtude de restrições 
orçamentárias e financeiras, a implementação da Lei 13.150/2015 será feita por etapas.  

Esclareceu ainda que a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) apresentou uma proposta de 
criação de cargos efetivos para suas secretarias e para as zonas eleitorais (peça 15, p. 14).  

88. No entanto, a referida proposta foi sobrestada por sua Secretaria de Planejamento, 
Orçamento, Finanças e Contabilidade (SOF), em virtude das dificuldades em implementá-la, 
devido aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para despesas com pessoal 

(peça 15, p. 14). 
89. Comunicou também que, além da edição da Lei 13.150/2015, foram encaminhados, ao 

Congresso Nacional, os seguintes projetos que visam à criação de cargos efetivos nos quadros de 
pessoal da Justiça Eleitoral (peça 15, p. 14-15): 
a) PL 7.990/2014, que trata da criação de cargos na área de tecnologia da informação; 

b) PL 7.889/2014, que cria cargos efetivos, bem como cargos e funções comissionadas nos 
quadros de pessoal do TSE; e 

c) anteprojetos de lei, de iniciativa do TSE, que tratam da criação de cargos e funções 
destinados às Escolas Judiciárias Eleitorais, assim como às unidades responsáveis pelo exame de 
prestação de contas nos TREs. 

90. Impende inicialmente ressaltar que o mencionado PL 7.889/2014 deu origem à Lei 
Ordinária 13.250/2016, a qual promoveu a criação de 110 cargos de Analista Judiciário e de oito 

cargos de Técnico Judiciário, bem como de outros cargos em comissão e de funções 
comissionadas, nos quadros de pessoal do TSE. 
91. A despeito das iniciativas acima elencadas, conforme informação apresentada pelo TSE, a 

SOF alertou novamente que, se houvesse a implementação da totalidade das despesas envolvidas 
no projeto de lei que visa à criação da cargos e funções destinadas às unidades responsáveis pelo 

exame de prestação de contas nos TREs, haveria extrapolação dos limites previstos na LRF para 
gastos com pessoal (peça 15, p. 15). 
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92. Conclui-se assim que as ações que vêm sendo adotadas, pelo TSE, com vista a dar 

cumprimento à recomendação constante do item 9.3 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário, apesar 
de relevantes, constituem medidas ainda em implementação, porquanto se condicionam a diversos 

fatores de ordem orçamentária e financeira, especialmente em face da atual situação econômica 
por que passa o país. 
93. Mesmo a edição da Lei 13.150/2015 – que promoveu importantes mudanças com vistas a 

aparelhar e fortalecer os quadros de pessoal efetivo dos órgãos da Justiça Eleitoral, as quais 
possuem o potencial de contribuir para a redução gradativa da necessidade de utilização do 

instituto da requisição por esses órgãos – consiste em medida ainda em andamento, pois, de 
acordo com o que informou o TSE, sua implementação será feita por etapas. 
94. Diante do exposto, propõe-se considerar em implementação a recomendação constante do 

item 9.3 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário. 
95. Ressalte-se que – em razão natureza deste trabalho, e considerando que a Lei 13.150/2015 

encontra-se em vigor por um curto período de tempo e será implementada por etapas – não é 
possível aferir, por ora, a efetividade das medidas adotadas pelo TSE, tampouco o grau de 
contribuição destas para a mitigação dos problemas identificados, nos atos de requisição de 

pessoal pela Justiça Eleitoral, na fiscalização efetuada por meio do TC 014.770/2009-9.   
96. Assim, faz-se necessário continuar monitorando – em eventuais futuros trabalhos de 

fiscalização, conforme plano proposto no Anexo IV deste relatório – o andamento dos projetos de 
lei do TSE, relacionados no parágrafo 106 deste relatório. Torna-se relevante ainda que, nessas 
futuras fiscalizações, se proceda à avaliação acerca da contribuição da Lei 13.150/2015 – e de 

outras leis que venham a ser editadas como resultado dos projetos em tramitação – para que o 
instituto da requisição de servidores de outros órgãos deixe de ser utilizado como forma de 

preenchimento permanente dos quadros funcionais dos órgãos que compõem a Justiça Eleitoral e 
passe a ser aplicado somente no atendimento do interesse público específico e pontual que tenha 
motivado a requisição.  

Subitem 9.2 do Acórdão 1.229/2014 – Plenário 

2.6.1. Deliberação: determinar à Secretaria de Controle Interno do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e aos TREs que façam constar dos processos de contas relativos ao exercício de 2014 

informações sobre o cumprimento das determinações contidas no Acórdão 199/2011-TCU-
Plenário e na decisão da Corregedora-Geral de Justiça Eleitoral no Procedimento Administrativo 
n. 15.279/2012-TSE 

2.6.2.   Situação que levou à proposição da deliberação 
97. No primeiro monitoramento realizado com vistas a avaliar o cumprimento das deliberações 

constantes do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário, concluiu-se que seria oportuno propor, ao TSE e 
aos TREs, que consignassem informações acerca do cumprimento das deliberações constantes do 
aludido acórdão também nos processos de contas referentes ao exercício de 2014 (peça 3, p. 12).  

2.6.3.  Providências adotadas 
98. Ao compulsar os respectivos relatórios de gestão e de auditoria de gestão referentes ao 

exercício de 2014, constatou-se que, além do TSE, somente dezenove dos 27 TREs consignaram 
alguma informação acerca de medidas adotadas com vistas a dar cumprimento às deliberações 
constantes do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário. 

2.6.4.  Análise  
99. Inicialmente, cumpre destacar que o conteúdo das informações encaminhadas, com relação 

à sua capacidade de contribuir para a avaliação do cumprimento das deliberações constantes do 
Acórdão 199/2011-TCU-Plenário, já está sendo examinado, de forma mais aprofundada, nos 
demais itens monitorados neste trabalho. 

100. Portanto, a presente análise acerca do cumprimento da determinação constante do item 9.2 
do Acórdão 1.229/2014-TCU-Plenário será procedida, em regra, mediante simples avaliação 

quanto ao envio das informações requeridas. Eventuais ponderações em relação ao conteúdo 
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poderão ser efetuadas unicamente com o intuito de examinar se tais informações se revestem de 

elementos mínimos que permitam concluir pelo cumprimento da deliberação. 
101. Ao compulsar os relatórios de gestão e de auditoria de gestão dos 27 TREs e do TSE, 

referentes ao exercício de 2014, constatou-se, inicialmente, que oito TREs (Acre, Bahia, Distrito 
Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio Grande do Norte) não consignaram 
qualquer informação acerca do cumprimento das determinações contidas no Acórdão 199/2011-

TCU-Plenário e na decisão da Corregedora-Geral de Justiça Eleitoral no Procedimento 
Administrativo 15.279/2012-TSE, conforme determinação deste Tribunal. 

102. Mediante breve avaliação acerca das informações encaminhadas pelo TSE, assim como 
pelos demais dezenove TREs, apuraram-se como insuficientes os seguintes esclarecimentos 
apresentados: 

a) o TRE/CE limitou-se informar que o processo ainda estava tramitando (RG 2014, p. 
126);  

b) o TRE/ES informou somente que o plano de ação previsto no item 9.1.1 do Acórdão 
199/2011-TCU-Plenário já foi encaminhado e que a referida deliberação foi considerada cumprida 
pelo Acórdão 3.177/2014-TCU-Plenário. Porém, o órgão não acrescentou qualquer informação 

acerca das demais deliberações constantes do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário, tampouco 
relativamente às medidas adotadas para dar cumprimentos às ações estabelecidas no referido 

plano; 
c) o TRE/MA noticiou que, no relatório de auditoria de gestão de 2014, o Controle Interno 
informaria quais providências teriam sido adotadas para dar cumprimento ao Acórdão 199/2011-

TCU-Plenário. No entanto, mediante consulta efetuada no mencionado relatório, não foram 
localizadas as aludidas informações; e 

d) o TRE/RO restringiu-se a noticiar que o item foi contemplado no relatório de gestão 
elaborado pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria. Foram consultados os relatórios de 
gestão e de auditoria de gestão do órgão, referentes a exercícios anteriores, não tendo sido 

localizada qualquer informação acerca da deliberação. 
103. Verifica-se, assim, que os conteúdos registrados pelos TREs Ceará, Espírito Santo, 

Maranhão e Rondônia são inócuos e, por conseguinte, em nada contribuem para a avaliação 
quanto ao cumprimento das determinações contidas no Acórdão 199/2011-TCU-Plenário.  
104. Propõe-se, portanto, considerar não cumprida, em relação aos TREs Acre, Bahia, Ceará, 

Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio 
Grande do Norte e Rondônia, e cumprida relativamente ao TSE e demais TREs, a determinação 

constante do item 9.2 do Acórdão 1.229/2014-TCU-Plenário. 
105. Constatou-se, portanto, que doze TREs não cumpriram expressamente a aludida 
determinação. A despeito disso, nenhuma medida adicional faz-se necessária, em virtude das 

ações já formuladas na ‘proposta de plano para a realização de futuras fiscalizações sobre 
requisição de pessoal na Justiça Eleitoral’, constante do Anexo IV deste relatório. 

Cumprimento das ações definidas nos planos de ação encaminhados pelos TREs 

2.7.1. Deliberação: cumprimento das ações estabelecidas nos planos de ação encaminhados, 
pelos TREs, em atendimento ao subitem 9.1.1 do Acórdão 199/2011-TCU-Plenário, bem como ao 
item 9.1 do Acórdão 1.299/2014-TCU-Plenário. 

2.7.2.  Situação que levou à proposição da deliberação 
106. Na fiscalização que deu origem à determinação monitorada (TC 014.770/2009-9), 

constatou-se que diversos cartórios eleitorais dos estados do Acre, Alagoas, São Paulo, Distrito 
Federal e Pará possuem número superior de servidores requisitados trabalhando em desacordo 
com o critério da proporção do eleitorado estabelecido no Art. 2º, § 1º, da Lei 6.999/1982 (peça 

35, p. 2). 
107. Apurou-se, ainda, que as requisições de pessoal extrapolam sistematicamente os prazos 

estabelecidos na Lei n. 6.999/1982. Na maioria dos casos, as requisições são prorrogadas ano a 
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ano, a critério dos TREs (peça 35, p. 36). 

108. Em virtude de tais conclusões, o TCU determinou, por meio do subitem 9.1.1 do Acórdão 
199/2011-TCU-Plenário, que os TREs elaborassem e encaminhassem plano de ação que 

contemplasse a devolução, aos órgãos de origem, dos servidores cujas requisições estivessem em 
desacordo com os arts. 2º, 3º, e 4º da Lei 6.999/1982, bem como com o art. 6º, § 2º, da Resolução-
TSE 23.255/2010. 

2.7.3.  Providências adotadas 
109. O prazo para cumprimento da determinação de encaminhar os planos de ação expirou em 

15/1/2013 (sessenta dias a contar de 16/11/2012, consoante item 9.4 do Acórdão 2.070/2012-
TCU-Plenário).  
110. Conforme destacado no primeiro monitoramento efetuado, o qual teve como objetivo 

proceder à análise preliminar do cumprimento das determinações contidas no Acórdão 199/2011-
TCU-Plenário, até a data de finalização do referido trabalho, 22 dos 27 TREs haviam apresentado 

seus planos de devolução ou informado não possuírem servidores requisitados em situação 
irregular (peça 93, p. 5). 
111. Mediante análise dos relatórios de gestão referentes ao exercício de 2012, dos cinco TREs 

que, a princípio, não haviam encaminhado qualquer informação, verificou-se que dois noticiaram 
não possuírem requisitados em situação irregular, o que justifica o fato de não terem apresentado 

plano de ação. 
112. Esse monitoramento resultou no Acórdão 1.229/2014-TCU-Plenário, por meio do qual, 
entre outras deliberações, o TCU determinou aos TREs do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e 

Roraima que encaminhassem os planos de ação que não haviam encaminhado anteriormente (peça 
3, p. 12). Essa determinação foi considerada cumprida no âmbito do monitoramento que deu 

origem ao Acórdão 3.177/2014-TCU-Plenário (TC 015.094/2014-6, peça 12). 
113. Nesse contexto, merece destaque a resposta apresentada pelo TRE-MS, mediante a qual 
informou que a referida determinação era idêntica àquela constante do subitem 9.2 do Acórdão 

137/2011-TCU-Plenário, a qual já havia sido considerada cumprida, por meio do Acórdão 
2.965/2013-TCU-Plenário, prolatado no âmbito de monitoramento efetuado pela Secretaria de 

Controle Externo no Estado do Mato Grosso do Sul (Secex-MS), no TC 026.428/2012-1 (peça 47, 
p. 1-2). 
114. Tem-se, portanto, que a determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 199/2011-TCU-

Plenário, no que tange à mera remessa dos planos de ação para a devolução de servidores 
requisitados em situação irregular, foi considerada integralmente cumprida, na medida em que 

todos os TREs atenderam ao comando do TCU, seja por terem encaminhado o aludido plano ou 
por terem informado não possuir servidores nessas condições. 
115. Resta, portanto, avaliar em que medida os TREs que encaminharam seus planos para 

proceder à devolução de servidores irregulares estão adotando as medidas necessárias para dar 
cumprimento às ações neles estabelecidas. 

2.7.4.   Análise  
116. Os TREs abaixo relacionados informaram que não possuem servidores requisitados em 
desacordo com os arts. 2º, 3º, e 4º da Lei 6.999/1982, bem como com o art. 6º, § 2º, da Resolução-

TSE 23.255/2010: 
Tabela 4 – TREs que informaram não possuir servidores requisitados em situação irregular 

TRE Referência TRE Referência 

AP Peça 23, p. 43 PR Peça 54, p. 28 

ES Peça 43, p. 6 e 11 RN RG 2012, p. 72 

MS 
Peça 47, p. 1-2 

TC 026.428/2012-1, p. 

23 e 26 

RS RG 2012, p. 139 

MT Peça 30, p. 25-32 SC Peça 60, p. 46 
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TRE Referência TRE Referência 

Peça 32, p. 2-3 

PA Peça 48, p. 1 SE Peça 63, p. 1 

PB Peça 49, p. 4 TO Peça 66 

Fonte: elaboração própria a partir de relatórios de gestão e de respostas apresentadas pelos TREs 
117. Identificados os TREs que informaram não possuir servidores requisitados de forma 
irregular, resta proceder à análise acerca do cumprimento dos planos de ação, encaminhados pelos 

demais TREs, nos quais esses tribunais registraram as medidas a serem por eles adotadas com o 
objetivo de devolver, aos seus órgãos de origem, os servidores requisitados em desacordo com a 

Lei 6.999/1982.  
118. Com o intuito de viabilizar a avaliação da execução das ações que foram definidas nos 
diversos planos encaminhados, foram consolidadas e sistematizadas – na Tabela 9, constante do 

Anexo III deste relatório – as informações concernentes a essas ações, bem como às medidas 
adotadas para executá-las.  

119. A síntese das ações definidas resultou de consulta efetuada aos próprios planos de ação 
encaminhados pelos TREs, enquanto as informações acerca da execução dessas ações foram 
coletadas nos relatórios de gestão e de auditoria de gestão referentes aos exercícios de 2012, 2013 

e 2014, bem como nos diversos expedientes encaminhados por esses tribunais. 
120. A análise dessas informações permitiu a formulação das seguintes conclusões: 

a) os TREs Ceará, Maranhão e Pernambuco nada mencionaram acerca das providências 
adotadas para proceder à execução das ações previstas em seus planos;  
b) os TREs Acre,  Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, 

Roraima e São Paulo informaram que a execução de seus planos de ação ainda se encontra em 
andamento; e  

c) os TREs Alagoas, Amazonas e Bahia comunicaram terem executado integralmente seus 
planos de ação e não possuírem mais servidores requisitados em desacordo com a legislação de 
regência. 

121. Dessa forma, em face dos resultados acima apresentados, no que concerne à execução das 
ações que possuem como objetivo a devolução, a seus órgãos de origem, dos servidores 

requisitados em desacordo com a legislação de regência, faz-se necessário propor considerar: a) 
cumpridas as ações estabelecidas nos planos de ação dos TREs Alagoas, Amazonas e Bahia; b) 
em cumprimento as ações estabelecidas nos planos de ação dos TREs Acre, Distrito Federal, 

Goiás, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e São Paulo; e c) não cumpridas 
as ações estabelecidas nos planos de ação dos TREs Ceará, Maranhão e Pernambuco. 

122. Portanto, diante da constatação de que a maioria dos TREs não implementou integralmente 
as medidas previstas em seus planos de ação, foi sugerido – no âmbito da proposta de plano para a 
realização de futuras fiscalizações, elaborada no Anexo IV deste relatório – que o cumprimento 

das medidas constantes dos planos de ação de todos os quinze TREs que encaminharam tais 
documentos seja novamente avaliado. 

123. Por fim, devido à análise empreendida neste tópico ter se baseado, exclusivamente, em 
informações declaradas pelos próprios TREs, e tendo em vista a necessidade de se obterem 
informações atualizadas acerca da regularidade dos atos de requisição de pessoal pelos órgãos da 

Justiça Eleitoral, tornou-se oportuno também inserir, na aludida proposta de plano para a 
realização de futuras fiscalizações, ação que contemple a verificação, em todos os TREs, de 

eventual existência de servidores requisitados, cujos atos de requisição contrariem os arts. 2º, 3º, e 
4º da Lei n. 6.999/1982, bem como as regras para a requisição de servidores estabelecidas 
Resolução-TSE 23.255/2010.” 

9. Em conclusão, a SecexAdmin sugere a seguinte proposta de encaminhamento (peças 
95/97): 

 9.1. considerar: 
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 9.1.1 cumpridas as seguintes determinações: 

 a) do subitem 9.2 do Acórdão n. 1.229/2014 – Plenário, em relação aos Tribunais 
Regionais Eleitorais de Alagoas, Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, 

Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins; 
 b) das ações estabelecidas nos planos de ação encaminhados pelos TREs, atinente ao 
subitem 9.1.1 do Acórdão n. 199/2011 – Plenário, bem como ao item 9.1 do Acórdão n. 1.299/2014 – 

Plenário, relativamente aos Tribunais Regionais Eleitorais de Alagoas, Amazonas e Bahia; 
 9.1.2 não cumpridas as seguintes determinações: 

 a) do subitem 9.1.2 do Acórdão n. 199/2011 – Plenário, em relação aos Tribunais 
Regionais Eleitorais do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, 
Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins; 

 b) do subitem 9.2 do Acórdão n. 199/2011 – Plenário, quanto ao Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo – TRE/SP; 
 c) do subitem 9.2 do Acórdão n. 1.229/2014 – Plenário, no que diz respeito aos Tribunais 

Regionais Eleitorais do Acre, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte e Rondônia; 

 d) das ações estabelecidas nos planos de ação encaminhados pelos TREs, no que concerne 
ao subitem 9.1.1 do Acórdão n. 199/2011 – Plenário, bem como ao item 9.1 do Acórdão n. 1.299/2014 
–Plenário, em relação aos Tribunais Regionais Eleitorais do Ceará, Maranhão e Pernambuco; 

 9.1.3 prejudicado o monitoramento da determinação constante do subitem 9.1.4 do 
Acórdão n. 199/2011 – Plenário, devido à perda de objeto ocorrida em virtude da inovação normativa 

promovida pelo TSE, mediante a qual passou-se a admitir, expressamente, em situações excepcionais, 
a designação de servidores requisitados para a chefia de cartórios eleitorais, tanto na condição de 
titular quanto na de substituto; 

 9.1.4 em cumprimento as seguintes determinações: 
 a) do subitem 9.1.6 do Acórdão n. 199/2011 – Plenário, quanto ao Tribunal Superior 

Eleitoral, assim como aos Tribunais Regionais Eleitorais do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, 
Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 

Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins; 
 b) das ações estabelecidas nos planos de ação encaminhados pelos TREs, em atendimento 

ao subitem 9.1.1 do Acórdão n. 199/2011 – Plenário, bem como ao item 9.1 do Acórdão n. 1.299/2014 
– Plenário, no que atine aos Tribunais Regionais Eleitorais do Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas 
Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e São Paulo; 

 9.1.5 em implementação a recomendação constante do item 9.3 do Acórdão n. 199/2011 – 
Plenário, dirigida ao TSE, no sentido da adoção de providências tendentes a suprir a Justiça Eleitoral 

de quadro de pessoal efetivo, de modo que o instituto da requisição passe a ser utilizado tão somente 
no atendimento do interesse público específico e pontual que motivou a requisição; 
 9.2 determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo – TRE/SP que finalize, no 

prazo máximo de noventa dias, as providências necessárias para se proceder ao desligamento – e à 
consequente devolução, a seus respectivos órgãos de origem – dos servidores que ainda se encontram 

requisitados para a realização de serviços de limpeza de zonas eleitorais do interior e da capital; 
 9.3 recomendar ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE que: 
 a) adote as providências necessárias à aprovação, com a brevidade possível, da alteração 

normativa que tem como objetivo a fixação de limite máximo de prorrogações anuais das requisições 
de servidores para os cartórios eleitorais, em virtude da urgência que se impõe à necessidade de 

uniformização das ações dos órgãos integrantes da Justiça Eleitoral, assim como da relevância da 
fixação do referido limite no contexto do aprimoramento do funcionamento desse ramo da justiça 
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especializada; 

 b) avalie a conveniência e a oportunidade, bem como a viabilidade, de adotar os seguintes 
procedimentos: 

b.1) rever a alteração promovida no art. 7º da Resolução TSE 21.832/2004 (efetuada pela 
Resolução 23.411/2014) por meio da qual passou-se a permitir – expressamente, em situações 
excepcionais e mediante o atendimento dos requisitos estabelecidos – que a chefia de cartórios 

eleitorais recaia sobre servidores requisitados quando a unidade cartorária não disponha de servidor 
efetivo, tendo em vista que a referida permissão não contribui para mitigar o risco de ocorrência de 

prejuízo às eleições, na medida em que o exercício da chefia cartorária por servidor requisitado pode 
ensejar relação de dependência dos cartórios eleitorais em relação aos órgãos cedentes; 

b.2) rever – com fundamento em estudos técnicos para o dimensionamento, e eventuais 

redistribuições, da força de trabalho necessária nas secretarias dos TREs, bem como nos cartórios 
eleitorais – o prazo de quatro anos, que está sendo proposto, no âmbito do Processo Administrativo 

164‐34.2015.6.00.0000, como limite máximo para prorrogações anuais das requisições de servidores 
para os cartórios eleitorais, tendo em vista que a avaliação do grau de atendimento das deliberações 

constantes dos Acórdãos ns. 199/2011 e 1.299/2014, ambos deste Plenário, não permitiu concluir que 
as ações até então adotadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais – assim como o estabelecimento, pelo 

TSE, do aludido limite máximo de quatro anos – constituam-se em medidas efetivas para evitar que as 
prorrogações de requisição de pessoal se perpetuem no tempo e, por conseguinte, passem a ser 
utilizadas somente no atendimento do interesse público específico e pontual, na forma da lei e da 

Constituição Federal, e em consonância com os princípios que regem a Administração Pública; 
 9.4 dar ciência do Acórdão que sobrevier, assim como do Relatório e do Voto que o 

fundamentarem: a) ao Tribunal Superior Eleitoral; b) aos Tribunais Regionais Eleitorais objeto da 
fiscalização em causa; c) à Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados, onde 
tramita o Projeto de Lei n. 7.990/2014; d) aos órgãos e entidades autores de representações, 

solicitações e denúncias constantes de processos considerados conexos a este monitoramento; 
 9.5 apensar este processo ao TC 014.770/2009-9. 

 É o Relatório.  
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