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estando pronto para decidir.  
De início, passo a relatá-lo. 
A Associação dos Membros Ativos e Inativos dos Corpos Deliberativo, Especial e 
Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Paraná - 
ATCPAR, por seu Diretor, em substituição processual de seus associados ativos, 
formulou o presente Requerimento para solicitar a majoração do adicional de férias, 
para o percentual de 50% (cinquenta por cento), aos seus membros, a partir do 
exercício de 2012, conforme Resoluções n. 18/11 do Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná e n. 2.090/2012 do Ministério Público do Estado. 
A Diretoria Jurídica (DIJUR), em seu Parecer n. 4396/13, sugeriu que, no caso 
deste Tribunal optar pelo deferimento da majoração do adicional de férias dos 
membros desta Corte e Procuradores para 50% (cinquenta por cento), sejam 
usados os seguintes fundamentos:  
(i) o Art. 7º, XVII, da Constituição da República trata de norma que institui direito 
fundamental de eficácia imediata e plena;  
(ii) o Art. 39, § 3º, da Constituição da República e o Art. 34, X, da Constituição 
Estadual preveem o adicional de um terço constitucional aos servidores públicos 
apenas como patamar mínimo;  
(iii) inexiste norma constitucional ou infraconstitucional aplicável diretamente aos 
membros do TCE/PR limitando o percentual do referido adicional; 

(iv) a autonomia funcional, administrativa e financeira do TCE/PR; 
(v) a previsão e adequação orçamentárias, e,  
(vi) a estrita observância aos limites de despesa com pessoal e demais normas 
aplicáveis. 
Por sua vez, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) emitiu a Informação n. 
163/16 atestando que não há óbice operacional para a implantação do adicional, no 
seu novo percentual, na hipótese de deferimento do pedido inicial, quando apontou 
os custos envolvidos. 
Por último, nos termos da sua Informação n. 105/16, manifestou-se a Diretoria de 
Finanças (DF), confirmando a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como 
a observância dos limites das despesas com pessoal, em conformidade com a Lei 
Complementar n. 101/2000, caso seja deferido o pedido. Ademais, concluiu que o 
impacto do pagamento requerido não altera significativamente o percentual de 
despesas com pessoal. 
Feito o breve histórico, passo a decidir. 
O Órgão Especial do e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em 05 de 
setembro de 2011, editou a Resolução n. 18[1] para estabelecer que, a partir de 
2012, as férias dos magistrados serão remuneradas com 50% (cinquenta por cento) 
a mais que o salário normal. A resolução entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 
2012. Acompanhando a medida, em 04 de julho de 2012, o Ministério Público do 
Estado do Paraná editou a Resolução n. 2.091, fixando o adicional de férias dos 
servidores do órgão, a partir do exercício de 2012, no valor correspondente a 50% 
(cinquenta por cento) da respectiva remuneração.  
Em sequência, a Associação dos Membros Ativos e Inativos dos Corpos 
Deliberativo, Especial e Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas do Paraná – ATCPAR apresentou Requerimento pleiteando o mesmo 
benefício; a concessão do adicional de férias em idêntico percentual. 
Realmente, os fundamentos apresentados pela Diretoria Jurídica (DIJUR) são 
suficientes para embasar o deferimento do pedido. Por oportuno, destaco as 
normas constitucionais que previram o adicional de férias como um direito 
fundamental de eficácia imediata e plena, estabelecendo, para tanto, apenas um 
patamar mínimo de 1/3 (um terço), sem, contudo, fixar um limite máximo. Também 
merece registro especial, pois não menos relevante, a autonomia administrativa, 
funcional e financeira deste Tribunal de Contas. 
No entanto - apesar de acolher os fundamentos indicados pela Diretoria como parte 
integrante desta decisão -, entendo que a simetria de direitos, defendida na peça 
inicial, também se mostra como base importante da medida. 
A paridade de vencimentos existente entre os Desembargadores e os Conselheiros 
do Tribunal de Contas do Estado está estampada no Art. 77, §3º, da Constituição 
do Estado do Paraná[2]. 
Da mesma forma, o Art. 130 da Constituição Federal[3] garantiu aos integrantes do 
Ministério Público de Contas os mesmos direitos, vedações e forma de investidura 
do Ministério Público.  
Por sua vez, a similaridade de direitos entre o Conselheiro e o Auditor foi prevista 
no Art. 136 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas[4], não existindo falta de 
previsão legal, como mencionou a Diretoria Jurídica. 
Veja-se que não se trata de vinculação de vencimentos, mas de equiparação de 
vantagens. 
Pois bem. Ainda, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) apresentou o custo 
anual máximo e dos atrasados, caso o pedido seja acolhido, atestando, que não 
existe óbice operacional para a sua implantação. A seu turno, a Diretoria de 
Finanças (DF) concluiu que o impacto do pagamento pretendido não altera de 
forma significativa o percentual de despesas com pessoal, mantendo-se totalmente 
preservada a observância aos limites das despesas com pessoal, imposta pela Lei 
Complementar n. 101/2000. 
Assim, diante de todo o exposto, defiro o pedido para estender os termos das 
Resoluções n. 18/2011 – TJPR e n. 2091/2012 – MPPR aos Conselheiros e 
Auditores, e Procuradores do Ministério Público de Contas, respectivamente, 
garantindo-lhes, a partir do ano de 2012, o adicional de férias no percentual de 50% 
(cinquenta por cento) a mais que o salário normal, sendo que a implantação e os 
pagamentos correspondentes se darão mediante requerimento individual, 
encaminhado a esta Presidência. 
Publique-se. 
Gabinete da Presidência, 18 de abril de 2016. 
-assinatura digital- 

IVAN LELIS BONILHA 
Presidente 
__________________________ 
1. RESOLUÇÃO N. 18 de 5 de setembro de 2011  
Dispõe sobre o adicional de férias dos magistrados. 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÀ, por seu colendo Órgão Especial, no uso 
de suas atribuições legais e considerando o contido no protocolado nº 245.774/2011; 
CONSIDERANDO o preceito do art. 7.º, inc. XVII, da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO o teor do art. 82, inc. VI, da Lei Estadual n.º 14.277, de 30 de dezembro de 
2003 (Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná); 
CONSIDERANDO a previsão e adequação orçamentárias do Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO a estrita observância ao limite de despesa com pessoal, determinado pelo art. 
20, inc. II, alínea "b", da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal),  
R E S O L V E  
Art. 1.º As férias dos magistrados serão remuneradas, a partir do ano de 2012, com cinquenta por 
cento (50%) a mais que o salário normal.  
Parágrafo único. Para efeitos da incidência deste artigo será considerado o valor do último 
subsídio auferido pelo magistrado. 
Art. 2.º Fica vedada, em qualquer hipótese, a aplicação desta resolução a período anterior ao 
previsto no artigo antecedente. 
Art. 3.º Esta Resolução entrará em vigor no dia 1.º de janeiro de 2012.  
Curitiba, 05/09/2011.  
MIGUEL KFOURI NETO  
Presidente 
2. § 3º. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado terão as mesmas garantias, 
prerrogativas impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do Tribunal de 
Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 35 
desta Constituição. 
3. Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as 
disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. 
4. Art. 136. Aos Conselheiros e Auditores aplicam-se subsidiariamente, no que couberem as 
disposições da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, inclusive, no que diz respeito a direitos, 
vedações, impedimentos e obrigações. 

 
PROCESSO Nº: 681432/15 
ENTIDADE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANA 
INTERESSADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO PARANA 
ASSUNTO: REQUERIMENTO EXTERNO 
DESPACHO: 1628/16 
O Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - 
SINDICONTAS formulou Requerimento Externo para requerer o pagamento, aos 
servidores, dos juros de mora que deixaram de ser pagos quando esta Corte 
reconheceu o direito e realizou o pagamento das diferenças dos vencimentos, 
originárias da conversão realizada (URV), com decesso em 11,98%, no período de 
1º de março de 1994 a 23 de junho de 1999, nos autos do Processo n. 770802/14. 
Em resumo, argumentou que: (i) os juros de mora são acessórios do valor principal; 
(ii) foi garantida a previsão orçamentária para o pagamento dos juros de mora, 
objeto do pedido; (iii) esta Corte já reconheceu o direito no protocolo n. 261891/04; 
(iv) o TJPR reconheceu o direito ao pagamento integral dos valores decorrentes da 
conversão da URV aos seus servidores. 
Pelo Despacho n. 1303/16, determinei a instrução do pedido. 
A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) emitiu a Informação n. 152/16. Confirmou 
que os montantes pagos aos servidores a título de URV, relativamente ao período 
apontado na inicial, foram desprovidos da incidência de juros de mora, conforme 
previu o Despacho n. 3691/14, que deferiu o pagamento, no Processo n. 
770802/14. Afirmou, ainda, que no Processo n. 261891/04 (que também versou 
sobre o pagamento das diferenças da URV) foi reconhecido o pagamento de juros 
de mora sobre o principal, bem como que o e. Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná assim também reconheceu, no seu protocolado n. 367.652/13 (em fase de 
quitação), como informou o seu Departamento Econômico-Financeiro. 
Para estimar o custo na hipótese de deferimento, a Diretoria construiu um cenário 
baseado nos critérios definidos no Processo n. 770802/14, com aplicação mês a 
mês da alíquota de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) – também adotada pelo 
TJPR -, a partir do mês de competência da remuneração percebida até julho/2014, 
não capitalizados. Por fim, lembrou que eventual decisão favorável deve definir a 
metodologia do cálculo, a extensão do direito, a natureza dos valores, a forma e o 
prazo de pagamento, além de condicionar o pagamento à assinatura de um Termo 
de Compromisso, no qual o servidor concorda com a proposta administrativa e abre 
mão de buscar o direito judicialmente. 
Em seguida, o processado recebeu o exame da Diretoria de Finanças (DF). Na sua 
Informação n. 100/16, a unidade explicou que o orçamento deste Tribunal para o 
exercício corrente não possui dotação orçamentária suficiente para o pagamento do 
pedido do Sindicato, mas que há disponibilidade financeira resultante de superávit 
de exercícios anteriores. Complementou que requereu junto à Secretaria de 
Fazenda (Ofício n. 41/16-DF, de 31.03.2016) crédito suplementar. E, também, 
anotou que o eventual pagamento não importaria em acréscimo no índice atual na 
Despesa Total com Pessoal deste Tribunal, pois o Manual de Demonstrativos 
Fiscais (6ª edição) do Tesouro Nacional (item 04.01.02.02) informa que serão 
deduzidas da Despesa Bruta com Pessoal para cálculo da Despesa Total com 
pessoal as “demais despesas da competência de período anterior ao da apuração, 
elemento de despesa 92 – Despesas de Exercícios Anteriores”.  
Ao final, a Diretoria Jurídica exarou o Parecer n. 222/16, opinando pelo deferimento 
do pedindo, ressalvando que cabe à Administração avaliar a forma e o prazo do 
pagamento, observada a disponibilidade orçamentária e financeira. Caso o pleito de 
pagamento dos juros venha a ser deferido por este Tribunal, a exemplo da decisão 
emitida no Processo n. 261891/04 e das medidas adotadas por diversos entes da 
federação, dentre eles o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (protocolo n. 
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367.652/2013), a unidade jurídica sugeriu que: (i) nos termos propostos pela DGP, 
o percentual de juros a ser aplicado sobre os valores pagos seja de 0,5 ao mês, a 
teor do que determina o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97 (redação originária); (ii) no que 
se refere à extensão do direito, que o pagamento ocorra aos mesmos moldes em 
que se operou o pagamento do principal no Processo n. 770802/14, abrangendo os 
servidores ativos e inativos que pertenciam ao quadro do Tribunal de Contas no 
referido período; e, (iii) quanto à natureza dos valores, que os juros sigam a 
natureza já reconhecida à verba principal no item V do Despacho n. 3691/14. 
É o Relatório. 
O pedido do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 
SINDICONTAS encontra respaldo jurídico e financeiro para ser deferido, como 
evidenciou a instrução do processado. A Diretoria de Finanças (DF) atestou a 
disponibilidade financeira e orçamentária, e a Diretoria de Gestão de Pessoas 
(DGP) a operacional, para a implantação da medida, enquanto a Diretoria Jurídica 
(DIJUR) confirmou sua possibilidade jurídica. 
Observe-se que ao exarar a Resolução n. 7210/2005, no Processo n. 261891/04, 
este Tribunal reconheceu o direito à incidência dos juros de mora sobre as 
diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV (que tratou de outro 
período de apuração; 24.06.1999 a 31.08.2005). Do mesmo modo o fizeram o 
Tribunal de Justiça do Estado (protocolo n. 367.652/2013) e outros entes da 
federação, ao apreciar o mesmo pleito, em relação ao período de apuração 
abrangido no Processo n. 770802/14 e neste Requerimento. 
Não poderia assim ser diferente quando se está a tratar do pagamento de perdas 
salariais, decorrentes da alteração de moeda, e reconhecidas pelo Poder Judiciário.  
Anoto, também, como bem lembrou a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), que no 
Termo de Compromisso firmado pelos servidores beneficiados pelo Despacho n. 
3691/14, expedido no Processo n. 770802/14 – que reconheceu o direito e realizou o 
pagamento (de forma parcelada) das diferenças dos vencimentos, originárias da 
conversão realizada (URV), com decesso em 11,98%, no período de 1º de março de 
1994 a 23 de junho de 1999 – os signatários abriram mão, naquele momento, dos 
juros de mora. 
Veja-se que as condições então impostas para a liquidação extrajudicial decorreram 
da legitimidade orçamentária e disponibilidade financeira presentes naquele tempo. 
As diferenças salariais foram acrescidas apenas de correção monetária. 
Assim, diante de todo o exposto, defiro o pedido. 
Como bem orientou a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), o deferimento do 
pedido exige a definição da metodologia do cálculo, da extensão do direito, da 
natureza dos valores, da forma e do prazo de pagamento. 
Nestes aspectos, importo para exame a fundamentação da Diretoria Jurídica 
(DIJUR), que não foi diferente da apresentada pela primeira unidade referida. 
Sobre o percentual dos juros de mora, faço referência à notícia trazida pela 
Diretoria Jurídica (DIJUR), de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e 4.425, reconheceu a 
inconstitucionalidade por arrastamento[1], do Art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na sua nova 
redação dada pela Lei n. 11.960/09[2]. 
Conforme a instrução nos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
reconheceu sobre as diferenças da URV a incidência de juros de mora na alíquota 
de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, não capitalizados, conforme 
Protocolo n. 367.652/2013. Deste modo, prudente seguir o mesmo entendimento do 
Poder Judiciário do Estado do Paraná. 
Diante de todo o exposto, estabeleço: 
I. A base de cálculo como as diferenças da URV, resultantes da incidência do 
percentual de 11,98% sobre as remunerações efetivamente percebidas, 
relativamente ao período de 01.03.1994 a 23.06.1999, calculadas, atualizadas e 
pagas, nos termos do acordo firmado no Processo n. 770802/14; 
II. Pela mesma motivação, ficam abrangidos nesta decisão os servidores ativos e 
inativos que pertenciam ao quadro deste Tribunal de Contas, no período apurado 
no Processo n. 770802/14, que tratou do principal; 
III. Também, em consonância ao item V, do então mencionado Despacho n. 
3691/14, mantem-se o entendimento a respeito da natureza indenizatória dos 
valores, seguindo, assim, os juros de mora, a natureza da verba principal; 
IV. Em relação aos juros moratórios, acolhendo a instrução, a aplicação mês e mês 
da alíquota de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento), a partir do mês de competência 
da remuneração percebida até julho/2014, não capitalizados; e, 
V. O pagamento se dará no prazo de 12 (doze) meses, prioritariamente aos atuais 
servidores ativos e inativos deste Tribunal, acompanhando o item VII, do Despacho 
n. 3691/14, do Processo n. 770802/14. Ademais, fica o pagamento dos valores 
condicionado à assinatura de Termo de Compromisso, a ser elaborado e emitido 
pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), o qual deve reproduzir a proposta 
administrativa, espelho desta decisão, com cláusula expressa de renúncia do 
interessado de buscar judicialmente o direito objeto do acordo administrativo.  
Cumpra-se. 
Encaminhe-se à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), para as providências 
necessárias para a execução da medida. 
Após, retorne. 
Publique-se. 
Gabinete da Presidência, 18 de abril de 2016. 
-assinatura digital- 
IVAN LELIS BONILHA 
Presidente 
__________________________ 
1. Pende ainda de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal a Repercussão Geral no Recurso 
Extraordinário n. 870947/SE. 
2. Art. 1º-F.  Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza 
e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a 
incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e 
juros aplicados à caderneta de poupança. 
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INFORMATIVOS DE LICITAÇÕES 
 

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 08/2016 

 
OBJETO: Formação de Registro de Preços para aquisição de garrafões de 20 

Litros de água mineral, garrafas descartáveis de 500 ml de água mineral sem gás e 

garrafas descartáveis de 500 ml de água mineral com gás, com entregas semanais 
a ser especificada pela unidade solicitante deste Tribunal de Contas, pelo período 

de atendimento de 12 (doze) meses, totalizando a quantidade estimada de 1700 

(um mil e setecentos) garrafões de 20 Litros de água mineral, 38.600 (trinta e oito 

mil e seiscentas) garrafas descartáveis de 500 ml de água mineral sem gás e 
13.000 (treze mil) garrafas descartáveis de 500 ml de água mineral com gás, para 

atender ao consumo de água mineral dos servidores e visitantes desta Casa de 

Contas. Esta licitação é destinada à participação EXCLUSIVA de empresas 

enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, 
inclusive Microempreendedores Individuais – MEI. 
DATA DE ABERTURA: 06 de maio de 2016, às 10h00, no endereço eletrônico: 

www.comprasgovernamentais.gov.br 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 10h00 do dia 06 de maio de 2016, 

exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico: 

www.comprasgovernamentais.gov.br 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço unitário por item. 

PREÇO MÁXIMO: R$ 67.920,00 (sessenta e sete mil e novecentos e vinte reais) 

valor global, sendo que o valor máximo para os garrafões de água mineral de 20 

litros é de R$ 9,44 (nove reais e quarenta e quatro centavos), para as garrafas 

descartáveis de 500 ml de água mineral sem gás é de R$ 0,97 (noventa e sete 

centavos) e para as garrafas descartáveis de 500 ml de água mineral com gás é de 
R$ 1,11 (um real e onze centavos). 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser obtidos na Diretoria de 

Licitações e Contratos, localizada no 6º (sexto) andar do Edifício Anexo do Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná, das 9h00 às 12h00 horas e das 14h00 às 18h00 
horas, nos dias úteis, no site www.tce.pr.gov.br, menu Transparência – Licitações 

do TCE e no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Outras informações pelo e-

mail licitacoes@tce.pr.gov.br. 
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