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VOTO 

 

 Trago à apreciação deste Plenário o Monitoramento da Auditoria de Conformidade objeto do 
TC-014.770/2009, levada a efeito nos Tribunais Regionais Eleitorais nos Estados do Acre, Alagoas, 
Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, 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. 

2. A Fiscalização em causa objetivou examinar, de maneira sistêmica, a regularidade dos atos de 
requisição de pessoal no âmbito dos Tribunais Regionais Eleitorais, de forma a identificar as irregularidades 
mais comuns e relevantes, bem como verificar as providências individualmente adotadas pelos Tribunais 

Regionais para substituir os atuais requisitados por servidores efetivos do seu respectivo quadro de pessoal, 
em observância à Lei n. 10.482/2004. 

3. Os resultados da Auditoria foram apreciados por este Plenário, mediante o Acórdão n. 199/2011 
– Plenário, o qual motivou a interposição de diversos recursos por parte dos entes envolvidos, sendo 
proferidos, em decorrência, os Acórdãos ns. 1.551/2012, 2.070/2012 e 1.229/2014, todos deste Colegiado. 

4. Neste feito, a unidade técnica responsável, a Secretaria de Controle Externo da Administração do 
Estado – SecexAdmin, anota que foram monitoradas as 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 subitem 9.1 do Acórdão n. 1.299/2014 – Plenário. 

5. O presente processo evidenciou o atendimento parcial das determinações e recomendações 
exaradas por intermédio dos Acórdãos ns. 199/2011 e 1.229/2014 – Plenário, as quais, em sua grande 
maioria, não foram cumpridas ou ainda se encontram em cumprimento, conforme as tabelas preparadas pela 

SecexAdmin, na instrução da peça 95 (p. 26 e 27): 
Tabela 5 – Graus de cumprimento/implementação das deliberações do Acórdão 199/2011 – Plenário 

Deliberação 
Cumprida ou 

Implementada 

Em 

cumprimento 

ou em 
implementação 

Parcialmente 

cumprida ou 

parcialmente 
implementada  

Não cumprida 

ou não 

implementada 

Prejudicada 

Subitem 9.1.2 
 

   

TREs AC, AL, 
AM, AP, BA, 
CE, DF, ES, 
GO, MA, MG, 
MS, MT, PA, 
PB, PE, PI, PR, 
RJ, RN, RO, 
RR, RS, SC, 
SE, SP e TO 

 

Subitem 9.1.4 
 

    

TREs AC, 
AL, AM, 
AP, BA, CE, 
DF, ES, GO, 
MA, MG, 
MS, MT, 
PA, PB, PE, 
PI, PR, RJ, 
RN, RO, RR, 
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Deliberação 
Cumprida ou 

Implementada 

Em 

cumprimento 

ou em 

implementação 

Parcialmente 

cumprida ou 

parcialmente 

implementada  

Não cumprida 

ou não 

implementada 

Prejudicada 

RS, SC, SE, 
SP e TO 

Subitem 9.1.6 
 

 

TSE e TREs 
AC, AL, AM, 
AP, BA, CE, 
DF, ES, GO, 
MA, MG, MS, 
MT, PA, PB, 
PE, PI, PR, RJ, 
RN, RO, RR, 
RS, SC, SE, SP 
e TO 

   

Subitem 9.2 
 

   TRE/SP  

Subitem 9.3 
 

 TSE    

Ações definidas 

nos planos de 

ação 
 

TREs AL, AM e 
BA 

TREs AC, DF, 
GO, MG, PI, RJ, 
RO, RR, SP 

 
TREs CE, MA 
e PE 

 

Tabela 6 – Grau de cumprimento/implementação das delibe rações do Acórdão 1.229/2014 – Plenário 

Deliberação 
Cumprida ou 
Implementada 

Em 

cumprimento 
ou em 

implementação 

Parcialmente 

cumprida ou 
parcialmente 

implementada  

Não cumprida 

ou não 

implementada 

Prejudicada 

Subitem 9.2 
 

TSE e TREs 
AL, AM, AP, 
MG, PB, PE, PI, 
PR, RJ, RR, RS, 
SC, SE, SP e 
TO 

  

TREs AC, BA, 
CE, DF, ES, 
GO, MA, MS, 
MT, PA, RN e 
RO  

 

6. A análise empreendida neste monitoramento permitiu também identificar alguns avanços e 
iniciativas relacionadas ao tema concernente à requisição de pessoal pelos órgãos da Justiça Eleitoral, em 
especial no que diz respeito ao seguinte: 

 6.1. estabelecimento de limites máximos às prorrogações de requisição de pessoal, efetuado por 
todos os Tribunais Regionais Eleitorais; 

 6.2. abdicação da prática de requisição de pessoal para a execução de serviços de limpeza pelo 
TRE/SP; 
 6.3. edição, mediante iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, da Lei n. 13.150/2015, 

mediante a qual foram criados cargos efetivos e funções comissionadas nos quadros de pessoal dos TREs, 
destinados às zonas eleitorais, assim como transformadas funções de Chefe de Cartório; 

 6.4. encaminhamento pelo TSE ao Congresso Nacional de projetos de lei que visam à criação de 
cargos efetivos nos quadros de pessoal da Justiça Eleitoral; 
 6.5. gradativa devolução de servidores requisitados em desconformidade com os arts. 2º, 3º, e 4º 

da Lei n. 6.999/1982 e com o art. 6º, § 2º, da Resolução/TSE 23.255/2010 a seus respectivos órgãos de 
origem. 

7. Apesar das melhorias indicadas, muitas das situações apontadas, no âmbito do trabalho que 
originou os acórdãos monitorados (TC 014.770/2009-9), como irregularidades mais comuns e relevantes, 
ainda persistem, mesmo após transcorridos mais de cinco anos da prolação do Acórdão 199/2011 – Plenário, 
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como é o caso da designação de servidores requisitados para ocuparem a função de Chefe de Cartório. 
8. Como aferido neste Monitoramento, a unidade técnica –, ao examinar o cumprimento do subitem 

9.1.4 do Acórdão 199/2011 – Plenário, que tratou especificamente deste assunto –, aponta que, em 2015, na 
quase totalidade dos Tribunais Regionais Eleitorais, 230 servidores requisitados ainda exerciam a função de 
Chefe de Cartório Eleitoral. 

9. Verificou-se, ainda, a edição pelo TSE da Resolução 23.411/2014, que promoveu alterações no 
art. 7º da Resolução TSE 21.832/2004, por meio da qual o órgão passou expressamente a permitir, em 

situações excepcionais e mediante o atendimento dos requisitos estabelecidos, que a chefia cartorária recaia 
sobre servidores requisitados, quando a unidade não dispuser de servidor efetivo. 
10. 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 
 c) o servidor requisitado a ser designado para a chefia do cartório eleitoral deve ter formação ou 
experiência compatíveis com as atividades cartorárias. 

11. Como visto, o TSE promoveu inovações na Resolução TSE 21.832/2004, mediante as quais 
passou a admitir 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. 
12. Com base na análise empreendida, concordo com o entendimento exposto pela SecexAdmin 

sobre considerar prejudicado o monitoramento da determinação constante do subitem 9.1.4 do Acórdão 
199/2011 – Plenário, devido à sua perda de objeto, ocorrida em virtude da inovação normativa promovida 

pelo TSE. 
13. Nada obstante, é imprescindível que o TCU continue monitorando em futuros trabalhos de 
fiscalização, conforme plano proposto pela unidade responsável, 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, antes descritos, estão sendo 

observados pelos TREs. 
14. Acerca desta constatação, a SecexAdmin propõe, também (subitem 9.3, alínea b.1, do Relatório 
precedente), recomendar ao TSE que avalie a conveniência e a oportunidade, bem como a viabilidade, de 

rever a alteração promovida pela Resolução 23.411/2014, por meio da qual passou-se a permitir, 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. 
15. Reputo não ser o caso de acolher a sugestão da recomendação oferecida para este ponto, nesta 

oportunidade, considerando a recente alteração normativa promovida pelo TSE, a qual, inclusive, definiu os 
critérios a serem preenchidos para a designação de servidores requisitados. Ademais, o tema será motivo de 
monitoramento futuro, como dito no item 13 acima, ocasião em que será mais apropriado avaliar o assunto 

em questão. 
16. Outra situação que havia sido anteriormente identificada e ainda perdura em vários órgãos 

fiscalizados e monitorados se refere à utilização do instituto da requisição de pessoal como forma ordinária e 
permanente de preenchimento dos quadros funcionais dos órgãos que compõem a Justiça Eleitoral. 
17. Uma tentativa de mitigar o problema consistiu na determinação para que os TREs definissem, 

em normativos próprios, um limite máximo de prorrogações anuais das requisições de servidores para os 
cartórios eleitorais, veiculada por meio do subitem 9.1.6 do Acórdão n. 199/2011 – Plenário. 
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18. Apesar de todos os TREs terem atendido ao comando do TCU e editado seus normativos, 
apurou-se que doze deles estabeleceram, como limite máximo para prorrogações anuais das requisições, um 

período compreendido entre quatro e seis anos (TREs ES, GO, MA, MS, PA, PB, RJ, RN, RO, RR, SC e 
SE). 
19. Verificou-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 essas prorrogações, sendo prevista, ainda, possível renovação 
dessas requisições, por igual período, desde que cumprido um ano de interstício entre elas. 

20. Somente para argumentar, tomando por base os novos normativos editados pelos órgãos 
eleitorais, a SecexAdmin exemplifica uma situação em que, em uma única requisição, um servidor passe 
mais de um terço de sua vida funcional – que, no serviço público, varia de 30 a 35 anos – requisitado por um 

órgão da Justiça Eleitoral. Ao se considerar a possibilidade de renovação da requisição, após o transcurso de 
um ano, agrava-se ainda mais esse quadro. 

21. De fato, os prazos definidos como limite máximo de prorrogações anuais das requisições de 
servidores para os cartórios eleitorais apresentam-se excessivamente dilatados. Em virtude disso, pode-se 
depreender que as medidas adotadas não foram suficientes para evitar que o instituto da requisição seja 

recorrentemente utilizado como forma ordinária de provimento dos quadros de pessoal da Justiça Eleitoral.  
22. A despeito de constar do voto condutor do Acórdão n. 1.551/2012 – Plenário que cada TRE 
deveria estabelecer o limite máximo de prorrogações para as requisições de servidores com base em suas 

próprias peculiaridades, não se pode olvidar que esse limite máximo deve ser definido levando-se em 
consideração o princípio da razoabilidade. 

23. Os limites máximos de até dez anos estipulados pelos diversos TREs, associados à possibilidade 
de sucessivas renovações após transcorrido o prazo de um ano, não se mostram razoáveis e não se coadunam 
com a ideia de transitoriedade, subjacente ao instituto da requisição de pessoal.  

24. O levantamento das quantidades de servidores requisitados, pelos TREs, no período 
compreendido entre 2011 e 2014, realizado pela unidade técnica (itens 94 a 99 da instrução parcialmente 

reproduzida no Relatório precedente), reforça a percepção de que o instituto da requisição de pessoal 
continua sendo utilizado, pela Justiça Eleitoral, como forma habitual de provimento de sua força de trabalho.  
25. De acordo com os números registrados na tabela 3 elaborada pela SecexAdmin, relativamente à 

apuração da quantidade média de servidores requisitados nos tribunais regionais que compõem a Justiça 
Eleitoral, existe uma demanda média fixa mínima de 265 servidores, suprida por meio de requisição de 

pessoal de outros órgãos que compõem a Administração Pública. Tais dados podem indicar que os órgãos 
eleitorais têm lançado mão do instituto da requisição, de forma contínua e sistemática, para suprir o que 
aparenta ser uma carência permanente de pessoal. 

26. A propósito do assunto, foi noticiada a iniciativa do TSE de promover 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 (parágrafos 70 a 75 da instrução reproduzida no Relatório antecedente), a 
qual tramita no TSE por meio do Processo Administrativo 164‐34.2015.6.00.0000. 

27. Em que pese a importância da iniciativa, a unidade técnica apresenta algumas ponderações a 
respeito: 

 27.1 o § 3º do art. 6º da minuta de resolução proposta como resultado dos trabalhos do Comitê 
Permanente de Gestão de Pessoas da Justiça Eleitoral, instituído pela Portaria TSE 90/2015, estabelece o 
limite máximo de quatro prorrogações, contados a partir do término do primeiro ato requisitório (peça 15, p. 

27); 
 27.2 o prazo de quatro anos definido pelo TSE aparenta ser igualmente elástico, 

comparativamente aos prazos estabelecidos pelos TREs em seus normativos, não se podendo afirmar que o 
limite a ser estabelecido seja satisfatório para a mitigação do problema concernente à utilização 
indiscriminada do instituto da requisição de pessoal pela Justiça Eleitoral; 

 27.3 a minuta de alteração da Resolução TSE 23.255/2010 também prevê, em seu art. 6º, § 5º, a 
possibilidade de se efetuarem novas e ilimitadas requisições de um mesmo servidor, após decorrido um ano 

de seu retorno ao órgão de origem (peça 15, p. 27); 
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 27.4 as alterações promovidas na Resolução TSE 23.255/2010, no que tange ao estabelecimento 
de limite máximo para requisições de servidores para os cartórios eleitorais, não se apresentam efetivas para 

impedir que as prorrogações se perpetuem no tempo e, assim, apresentam-se insuficientes para assegurar que 
o instituto da requisição deixe de ser utilizado, pelos tribunais da Justiça Eleitoral como forma ordinária de 
provimento de sua força de trabalho. 

28. Apesar das providências já implementadas, concordo com a SecexAdmin quando entende que 
persiste a necessidade de se buscarem soluções com o objetivo de alocar os servidores que compõem os 

quadros funcionais da Justiça Eleitoral de forma mais eficiente, bem como de aparelhar esses quadros com 
servidores efetivos, de modo que o instituto da requisição passe a ser utilizado somente para o 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. 
29. Um dos instrumentos para se obter o resultado pretendido deve ser a realização de estudos 

técnicos para o dimensionamento, e eventuais redistribuições, da força de trabalho necessária nas secretarias 
dos TREs, bem como nos cartórios eleitorais.    
30. Acerca de tal apuração, a unidade técnica sugere o encaminhamento de recomendações ao 

Tribunal Superior Eleitoral – TSE, as quais endosso, no essencial, pela sua pertinência (subitem 9.3, alíneas 
a e b.2 do Relatório antecedente), ressaltando, todavia, que o órgão deve abordar o assunto em exame com 
maior rigor. 

31. Assim, deve ser recomendado ao TSE que adote as providências necessárias à aprovação, com a 
brevidade possível, da alteração normativa que tem como objetivo a fixação de limite máximo para a 

permanência do servidor requisitado, considerados o prazo inicial e prorrogações, 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. 
32. Demais disso, ante os estudos objeto do Processo Administrativo 164‐34.2015.6.00.0000, cabe 

ao órgão avaliar a conveniência e a oportunidade de, 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, estabelecer como limite máximo o prazo de 4 (quatro) anos, o qual deve 
contemplar o período inicial e todas as prorrogações relativas às requisições de servidores para os cartórios 

eleitorais, tendo em vista a não comprovação da adoção de medidas efetivas visando à utilização das 
requisições de pessoal somente no atendimento do interesse público, na forma da lei e da Constituição 
Federal, bem assim em consonância com os princípios que regem a Administração Pública, em especial o da 

razoabilidade. 
33. Em conclusão, acolho as proposições formuladas pela SecexAdmin, descritas no item 9 do 

Relatório antecedente, com os ajustes acima indicados, e, uma vez que boa parte das ocorrências 
identificadas no âmbito do trabalho que originou os acórdãos monitorados (TC 014.770/2009-9) ainda não 
foi regularizada, mostra-se oportuna a continuidade do monitoramento das providências implementadas, em 

especial no tocante aos aspectos atinentes à requisição de pessoal pelos órgãos que compõem a Justiça 
Eleitoral. 

34. Por derradeiro, ante as importantes ocorrências tratadas nestes autos, considero pertinente dar 
ciência do Acórdão que sobrevier, além dos interessados indicados no subitem 9.4 do Relatório precedente, 
ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ.  

 Nessas condições, voto por que seja adotada a Deliberação que ora submeto a este Colegiado. 
  

  T.C.U., Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2016. 
 
 

 
MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator
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