
PROCESSO : 19.157-4/2019
PRINCIPAL : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
CHAMADO Nº : 1.175/2019    

Excelentíssimo Conselheiro Presidente,

Em atenção ao Chamado nº 1.175/2019 realizado pela Sra.  Elda Mariza 

Vailin Fim, Presidente do Observatório Social de Mato Grosso, solicitando informações 

objetivas e claras dos seguintes questionamentos os quais passo a expor:

 
1.1  -  Quais conselheiros (titulares e substitutos) e membros do MP junto ao TCE/MT 

recebem gratificação  de  Direção,  inclusive  aqueles  que  continuam recebendo  mesmo 

após deixarem os cargos de Direção,  detalhando os valores percebidos por  cada um 

deles em cada mês desde que foi concedida a referida gratificação até a presente data; 

                  Por expressa disposição constitucional e legal, a legislação aplicada aos 

membros do Poder Judiciário também se aplica aos membros do TCE no que concerne 

às garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens. 

Os fundamentos que amparam os pagamentos de gratificação de direção 

aos Conselheiros e Procuradores de Contas estão insertos nos seguintes dispositivos: 

arts. 73, §§ 3º e 4º, 75, caput, da Constituição Federal; arts. 49, §3º e 50 da Constituição 

Estadual;  art.  65,  inciso V e §1º da Lei  Complementar n.  35/1979; art.  212 da Lei  n.  

4964/1985 (COJE-MT);  arts.  2º,  inciso  III,  5º  ,  §1º  e  6º  da  Resolução n.  72/2009 do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ; e arts. 17, §2º, 30-B, 104, inciso I, alínea “e” e 114  

da Resolução n. 14, de 02.10.2007 – RITCE-MT; art. 143, inciso IV da Lei Complementar 

nº  416/2010,  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Mato  Grosso  e  art.  4º,  inciso  I  da 

Resolução nº 01/2019 do MPC.

A gratificação de direção foi estendida à Superintendência-geral da Escola 

Superior  de  Contas,  Conselheiros  Substitutos  junto  à  Presidência,  Vice-presidência, 

Corregedoria-geral,  Ouvidoria-geral  e  às  Presidências  das  Câmaras  com  base  nas 

normas citadas, em especial, na Resolução n. 72/2009 do CNJ e arts. 30-B, 104, I, “e” e 

114 do Regimento Interno do TCE-MT. 

Vale ressaltar, outrossim, que as  gratificação em função são pagas aos 
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membros do TCE, quando além de suas atribuições normais, exercem alguma função de 

direção ou auxílio, a exemplo de presidente, vice-presidente, corregedor. 

O  detalhamento  dos  valores  percebidos  por  cada  Conselheiro  e 

Procuradores de Contas constam do Anexo I.

1.2 - Se a gratificação de Direção é apenas recebida por Conselheiros enquanto durar a 

função transitória na Direção do TCE MT; 

Sim,  a  gratificação  de direção  só  é  paga  enquanto  o  membro  estiver 

exercendo  a  atribuição  que  a  fundamente,  ou  seja,  ela  é  temporária,  não  sendo 

incorporada à remuneração.

1.3 - Quais foram os valores pagos com passagens, hotel e diárias aos Conselheiros, 

Presidente, Procuradores e Procurador-Geral do MP junto ao TCE MT, nos últimos 05 

(cinco) anos detalhando os pagamentos por viagem e incluindo o relatório de viagem.

                       Os valores referentes ao custeio de passagens (Anexo II) refere-se ao valor 

total  utilizado  pelo  Tribunal  de  Contas  e  Ministério  Público  de  Mato  Grosso,  para 

compromissos fora do Estado de Mato Grosso.

                        No que se refere à hospedagem, informamos que é custeada pelas diárias  

concedidas aos membros. Demais informações constam do Anexo II.

1.4 - Quais foram os valores pagos a título de auxílio moradia, conforme Resolucão no 

199/2014-CNJ – R$ 4.377,73, ou valor similar com essa finalidade, aos Conselheiros,  

Presidente, Procuradores e Procurador-Geral do MP junto ao TCE MT, nos últimos 05 

(cinco) anos.

                        A Resolução n. 274, de 18/12/2018 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

regulamentou o pagamento do auxílio moradia no Poder Judiciário, publicado no DJe/CNJ 

nº 246/2018, em 19/12/2018, com vigência a partir de 01.01.2019 (art. 8º), e Resolução do 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP nº 194/2019 (art.3º), cujo valor máximo 

não excederá R$ 4.377,73 (art. 4º).

                      A Lei n. 13.752, de 26.11.2018, que dispõe sobre o subsídio dos Ministros 

do Supremo Tribunal  Federal,  estabeleceu que o  subsídio  mensal  corresponde  a  R$ 
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39.293,32 (artigo 1º), com vigência na data da publicação (DOU de 27.11.2018).

    A partir de janeiro de 2019, informo que os Conselheiros e Procuradores 

de Contas deixaram de receber o auxílio moradia tendo em vista que não se enquadram 

nas condições especificadas no art. 2º da Resolução n. 274/2018 do CNJ e artigo 3º da 

Resolução n. 194/2018 do CNMP (Anexo III).

1.5 - Se o TCE paga verba indenizatória aos servidores quais os valores pagos, como é 

feita a prestação de contas, se sobre a verba indenizatória incide o Imposto de Renda e 

qual o fundamento legal.

 O TCE-MT paga verba indenizatória aos servidores, de acordo com as Leis 

n.  8.555/2006  e  10.734/2018,  de  forma  compensatória  aos  gastos  com  viagens, 

transporte  e  diárias  destes  na  consecução  de  inspeções  como  Auditorias  in  loco, 

Levantamentos e Tomadas de Contas, bem como eventos do Tribunal de Contas (Gestão 

Eficaz e Consciência Cidadã), sem prejuízo do subsídio do artigo 2º da Lei nº 7.858, de 

19/12/2002. 

 Os  valores  percebidos  a  título  de  verba  indenizatória,  atualmente,  dos 

cargos  variam  de  R$  3.400,00  a  9.500  reais,  conforme  artigos  3º  e  4º  da  Lei  n. 

10.734/2018, respeitada a capacidade orçamentária e financeira do Tribunal de Contas,  

não havendo incidência de Imposto de Renda.

 

1.6 - Apresentar cópia da Decisão Administrativa 09, de 07/07/15 do Tribunal Pleno;

                  Informações constam do Anexo IV.

É a informação.

Secretaria  Executiva  de  Gestão  de  Pessoas  do  Tribunal  de  Contas  do 

Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 24 de julho de 2019.
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(assinatura digital1)
    Eneias Viegas da Silva

Secretário Executivo de Gestão de Pessoas

(assinatura digital2)
     Félix Alberto Ciekalski

Secretário Executivo do Ministério Público de Contas

1 Documento firmado por assinatura digital,  baseada em certificado digital  emitido  por Autoridade Certificadora credenciada, nos 
termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.

2 Documento firmado por assinatura digital,  baseada em certificado digital  emitido  por Autoridade Certificadora credenciada, nos 
termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.
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ANEXO I 

GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO
TCE-MT
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GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO
MPC-MT
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ANEXO II

PASSAGENS AÉREAS DE 

SERVIDORES E MEMBROS DO

TCE-MT E MPC-MT
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ANEXO III

DIÁRIAS DO TCE-MT
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ANEXO IV

DIÁRIAS DO MPC-MT
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ANEXO V

AUXÍLIO MORADIA DOS MEMBROS 

DO TCE-MT
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ANEXO VI

AUXÍLIO MORADIA DOS MEMBROS 

DO MPC-MT
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ANEXO VII

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 09/2015

DO TRIBUNAL PLENO
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