
  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Rua Bulcão Viana, 90 | Centro | Florianópolis/SC | 88020-160 | +55 48 3221-3606 
 www.tcesc.tc.br | presidencia@tcesc.tc.br 

 
 

 

  

Ofício TCE/SC/GAP/PRES/3857/2020             Florianópolis, 14 de abril de 2020. 

 

Ao Excelentíssimo Senhor  
CARLOS MOISÉS DA SILVA  
Governador do Estado de Santa Catarina  

 

Assunto: recomendação de suspensão dos pagamentos da parcela fixa da 
indenização pelo uso de veículo próprio em serviço (IUVP) durante o período 
de isolamento decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus. 

 

 

Excelentíssimo Senhor Governador, 

 

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente expediente para 
encaminhar a Vossa Excelência algumas considerações que julgo de extrema 
importância relacionadas ao pagamento integral da verba intitulada IUVP 
(Indenização pelo Uso de Veículo Próprio), tendo em vista as medidas de 
distanciamento social que foram adotadas pelo Governo do Estado de Santa 
Catarina e que impactam diretamente sobre a forma de prestação dos serviços 
públicos e, ainda, diante do cenário de crise econômica e financeira que a 
sociedade catarinense está enfrentando por conta das consequências da 
pandemia causada pelo novo coronavírus. 

Entendo que tais considerações fazem-se necessárias e oportunas no 
presente momento em que Santa Catarina encontra-se em estado de 
calamidade pública (Decreto Legislativo n. 18332, de 20/03/2020) e diante dos 
diversos Decretos expedidos por Vossa Excelência que, além de declarar situação 
de emergência (Decreto Estadual n. 515, de 17/03/2020) determinaram uma 
série de medidas visando conter a contaminação pelo novo coronavírus, entre 
elas, medidas de distanciamento social, o que inclui a prestação de serviços 
públicos por meio digital ou trabalho remoto, com exceções pontuais, 
especialmente nas áreas da saúde e segurança pública. 
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Em decorrência dessas medidas, como não poderia deixar de ser, os 
serviços públicos têm sofrido alterações substanciais, e, certamente, o 
isolamento social atingiu os servidores beneficiados pelo pagamento da IUVP, 
quais sejam, Auditores Fiscais, Procuradores do Estado, Auditores Internos, 
Contadores e Defensores Públicos. O trabalho realizado por tais categorias já 
era, essencialmente, exercido por meio de sistemas e outros meios de 
tecnologia, contudo, em decorrência de todas as medidas de isolamento social, 
a possibilidade de execução de serviços que exijam deslocamento utilizando 
veículo próprio tornou-se ainda menos provável e até mesmo inviável, na maior 
parte das situações, do que se conclui que o pagamento da parcela fixa da IUVP, 
de maneira indiscriminada a todos os servidores públicos das carreiras antes 
listadas, que antes já se mostrava injustificável, diante das atuais circunstâncias, 
torna-se ainda mais incoerente. 

Cabe ressaltar que as impropriedades do pagamento da IUVP, quanto à 
parcela fixa, foram reconhecidas pelo Plenário do Tribunal de Contas (RLI n. 
19/00255496) e nos autos dos Mandados de Segurança1 (MS) que tramitam no 
Tribunal de Justiça (TJSC), que mantiveram a decisão do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE/SC), negando as liminares requeridas. Inclusive, a própria Decisão 
Monocrática proferida pelo Desembargador Rodolfo Cezar Ribeiro da Silva 
Tridapalli, nos autos do MS 5000.385-19.2020.8.24.0000/SC - que foi impetrado 
pelo Estado de Santa Catarina - mesmo divergindo2 do pronunciamento cautelar 
do TCE/SC, manifestou-se, quanto ao mérito da questão, pela irregularidade do 
pagamento da IUVP, conforme o trecho abaixo transcrito: 

Embora sejam deveras pertinentes os apontamentos do TCE 
relativos à IUVP, de que o pagamento mensal da parcela fixa é 
idêntica para todos os servidores que legalmente fazem jus à 
verba, violando o princípio constitucional da isonomia; de que é 
preciso a comprovação de trabalho externo e efetivo uso do 
veículo próprio para o desenvolvimento das atividades 
tipicamente estatais inerentes ao cargo, de que é ilegal o 
pagamento sem comprovação da realização de serviço externo, 

 
1 Mandado de Segurança 5009285-25.2019.8.24.0000 - relator Desembargador Hélio do Valle Pereira, Mandado de Segurança 
Coletivo 5008806-32.2019.8.24.0000 - relator Desembargador Ronei Danielli, Mandado de Segurança 5009440-
28.2019.8.24.0000 - relator Desembargador Vilson Fontana, Mandado de Segurança 5009285-25.2019.8.24.0000 - relatora 
Desembargadora Denise de Souza Luiz Francoski. 
2 Em suma, os argumentos que subsidiaram a concessão de liminar foram que o TCE/SC não possui competência para expedir 
medida cautelar e que teria invadido a competência regulamentar do Governador do Estado. Contra a referida decisão e 
rechaçando os argumentos trazidos pelo Desembargador, este TCE/SC interpôs Agravo Interno, que se encontra pendente 

de apreciação pelo TJSC. 
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de que o valor pago é desproporcional aos gastos do servidor, 
em ofensa aos princípios constitucionais da eficiência e da 
moralidade;  

[...] 

 O objetivo do TCE com a ordem cautelar contra o Governador 
do Estado foi, certamente, obstar eventual malversação do 
dinheiro público consubstanciada no pagamento de forma 
genérica, amplo e irrestrito da IUVP, sem vinculação finalística 
com a despesa a que se destina, dando à rubrica um caráter de 
implemento patrimonial do servidor, distanciando-se, assim, da 
sua natureza indenizatória. Mais uma vez, reforço que é função 
do TCE, prevista constitucionalmente, fiscalizar a legalidade e 
economicidade dos atos públicos que acarretem despesa para 
o erário, com intuito de evitar gastos que atentem à 
moralidade e à eficiência administrativa, como é o caso. 

 Com a devida vênia, Excelentíssimo Senhor Governador, considerando o 
exposto, recomenda-se a suspensão dos pagamentos da parcela fixa da IUVP, 
com supressão da referida rubrica na folha de pagamento do corrente mês, 
acompanhada, se for o caso, da revisão dos termos do Decreto Estadual n. 
283/2019, adequando-o aos parâmetros de razoabilidade, de proporcionalidade 
e de moralidade, já balizados pelo TCE/SC e pelo próprio TJSC em suas 
manifestações. Recomenda-se, ainda, a adoção de providências para a imediata 
reposição ao erário dos valores indevidamente pagos a partir da edição do 
Decreto Estadual n. 515, de 17/03/2020. 

Além disso, o tratamento que vem sendo dado à IUVP mostra-se na 
contramão do que deve ser feito neste momento tão drástico de crise econômica 
e financeira, o qual ensejou a adoção de inúmeras medidas de contenção de 
gastos por diversos segmentos da sociedade catarinense, seja do setor privado, 
seja do setor público, não apenas por parte do Executivo, mas também dos 
demais Poderes e Órgãos Constitucionais Autônomos, os quais vêm realizando 
um enorme esforço fiscal no sentido de contribuir para que a nossa sociedade 
supere, o quanto antes, o cenário de dificuldades que vivenciamos. 
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Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração e 
reiterar a disposição desta Corte de Contas em cooperar com o Governo do 
Estado, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão pública e para a boa 
aplicação dos recursos públicos em prol da sociedade catarinense. 

Atenciosamente, 
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