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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00008/2019  

Técnico Administrativa 

 

 

PROCESSO:      03902/19  

MUNICÍPIO:       QUIRINÓPOLIS 

ÓRGÃO:                        Poder Legislativo 

ASSUNTO:      Consulta 

CONSULENTE:      Edvaldo Antônio de Souza (Presidente da Câmara Municipal) 

CPF:                              485.538.751.72 

RELATOR:      Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de A. Luna 

 
 
 
 

CONSULTA.  CONHECIMENTO. PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSAR O ADVOGADO 
PÚBLICO DO EFETIVO CONTROLE DE JORNADA. 
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO 
DE PONTO POR MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
FREQUENCIA E PRODUTIVIDADE. 

 
 

 

Versam os presentes autos acerca de CONSULTA formulada pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, Sr. Edvaldo Antônio de Souza, por 

meio da qual solicita posicionamento deste Tribunal de Contas acerca dos seguintes 

questionamentos: 

1. É lícito autorizar ao advogado público, não contratado sob o regime de 

exclusividade, que exerça suas atividades fora das dependências do órgão a 

que está vinculado, dispensando-se o efetivo controle de jornada, ainda que 

conste de sua lei de regência a definição de carga horária? 

2. É lícito aferir o efetivo desempenho do advogado público, dispensando 

de efetivo controle de jornada, por ações de controle quantitativo e qualitativo 

de sua atuação, com relatórios de registro de atividade? 
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

Considerando a Proposta de Decisão n. 0064/2019 – GABFMAL 

proferida pelo Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna; 

Considerando tudo mais que consta nos autos; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Técnica Administrativa, diante das razões 

expostas pelo Relator, em: 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 

199 do RITCM/GO; 

2. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, que: 

a) Havendo previsão legal de jornada de trabalho a ser cumprida pelos 

servidores públicos em geral, esta submete também os advogados 

públicos, tendo em vista que, não obstante as peculiaridades da função 

exercida, inexiste prerrogativa inerente a tal cargo que lhes garanta 

dispensa do controle por registro de ponto (manual ou eletrônico), 

podendo eventuais ausências para o desempenho externo de 

atividades no interesse da administração pública, serem justificadas 

mediante atas de audiência, de sessões de julgamento ou 

documentação comprobatória similar; 

b) é lícito substituir o registro de ponto por mecanismos alternativos de 

controle de frequência e produtividade, desde que previstos em lei ou, 

no caso do Poder Legislativo, em Resolução, no tocante a servidores 

que desenvolvem atividades que, em razão da natureza do cargo ou 

das atribuições da unidade de lotação, devem ser desempenhadas fora 

das dependências do órgão; 

b.1) nas hipóteses em que os meios de controle de frequência e 

produtividade não sejam capazes de comprovar, efetivamente a 

jornada mensal desempenhada pelos advogados públicos, 



                                     

 

Fls. 

dispensados do registro de ponto, resta impossibilitado o 

pagamento de eventuais horas extras.  

c) Ressalta-se que a consulta apresentada cingi-se ao caso dos 

advogados públicos municipais e eventual interpretação extensiva aos 

demais servidores efetivos e comissionados do município não estará 

amparada por esta conclusão.  

3. DAR ciência ao consulente da presente decisão; 

4. DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 22 de maio de 
2019. 
 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Flavio Monteiro de Andrada Luna. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 
Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 
Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. 
Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. 
Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de 
Contas, Procurador Regis Gonçalves Leite. 
 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna: Cons. Daniel 
Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro 
Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo 
Jambo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
 
Declararam impedimento/suspeição: Nilo Sérgio de Resende Neto (Impedimento) 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 0064/2019 – GABFMAL 

 

PROCESSO:      03902/19  

MUNICÍPIO:       QUIRINÓPOLIS 

ÓRGÃO:                        Poder Legislativo 

ASSUNTO:      Consulta 

CONSULENTE:      Edvaldo Antônio de Souza (Presidente da Câmara Municipal) 

CPF:                              485.538.751-72 

RELATOR:      Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de A. Luna 

 
 
 
 

CONSULTA.  CONHECIMENTO. PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSAR O ADVOGADO 
PÚBLICO DO EFETIVO CONTROLE DE JORNADA. 
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO 
DE PONTO POR MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
FREQUENCIA E PRODUTIVIDADE. 

 
 

RELATÓRIO 

 

Versam os presentes autos acerca de CONSULTA formulada pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, Sr. Edvaldo Antônio de Souza, por 

meio da qual solicita posicionamento deste Tribunal de Contas acerca dos seguintes 

questionamentos: 

3. É lícito autorizar ao advogado público, não contratado sob o regime de 

exclusividade, que exerça suas atividades fora das dependências do órgão a 

que está vinculado, dispensando-se o efetivo controle de jornada, ainda que 

conste de sua lei de regência a definição de carga horária? 

4. É lícito aferir o efetivo desempenho do advogado público, dispensando 

de efetivo controle de jornada, por ações de controle quantitativo e qualitativo 

de sua atuação, com relatórios de registro de atividade? 

Inicialmente, por meio do Despacho n. 012/2019 – GABFMAL (fl. 99), 

foram encaminhados os autos à Divisão de Documentação e Biblioteca, em atenção 
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ao disposto no art. 134, XV, do Regimento Interno, para que fosse informada a 

existência de resoluções deste Tribunal acerca de matéria semelhante. 

Nos termos do Despacho nº 050/2019 (fl. 101), a mencionada divisão 

informou que não foram localizadas resoluções deste Tribunal relacionadas aos 

questionamentos contidos nos autos. 

Em virtude de ter constatado que não há manifestação deste Tribunal 

de Contas acerca da matéria questionada, a relatoria, mediante o Despacho n. 

039/2019 (fls. 102-103), encaminhou os autos à Secretaria de Atos de Pessoal para 

análise técnica do feito, nos termos regimentalmente definidos. 

A Secretaria de Atos de Pessoal manifestou-se por meio do Certificado 

nº 1290/2019 (fls. 104-109 V.). 

Em seguida, mediante o Parecer nº 02617/2019 (fl. 110), o Ministério 

Público de Contas manifestou seu inteiro acordo com o teor do Certificado nº 

1290/2019-SAP.  

Por fim, tornaram os autos a esta Relatoria.  

 

I – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

Encaminhados os autos à Secretaria de Atos de Pessoal, esta exarou o 

Certificado nº 1290/2019 (fls. 104-109 V.), por meio do qual manifestou-se nos 

seguintes termos: 

2.1. Da admissibilidade  

São requisitos da Consulta, em consonância com o disposto nos arts. 31 e 32 

da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno desta Corte de Contas: (i) 

legitimidade ativa; (ii) a indicação precisa do seu objeto; (iii) estar redigida de 

forma articulada; (iv) instrução do pedido com parecer do órgão de assistência 

técnica ou jurídica da autoridade consulente; (v) versar sobre tese jurídica 

abstrata; (vi) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema. 

Conforme previsto no art. 31, III, da LOTCMGO, o Presidente da Câmara 

Municipal é parte legítima para realizar consultas nesta Corte de Contas. 

Ademais, a consulta contém a indicação de seu objeto, está redigida de forma 

articulada, veio instruída com parecer jurídico e inexiste prévia manifestação 

deste Tribunal sobre o tema.  
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Diante do exposto, ante o atendimento aos requisitos legais, a SAP manifesta-

se pelo CONHECIMENTO da consulta. 

Importante ressaltar, entretanto, que a atribuição consultiva desta Corte se 

limita à interpretação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à 

matéria de sua competência, de forma que, por meio do procedimento descrito 

no Título VII do Regimento Interno, não se procede ao exame das 

particularidades do caso concreto. Bem por isso, o § 3º do art. 99 estabelece 

que: “A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e 

constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto”. 

 

2.2. Do mérito 

2.2.1 – Da inexistência de incompatibilidade do controle de frequência com 

o exercício da advocacia pública.  

Conforme narrado, o consulente almeja posicionamento deste Tribunal acerca 

da licitude ou não da dispensa do controle de frequência aos advogados 

públicos contratados sob regime de não exclusividade, ainda que conste de sua 

lei de regência a definição de carga horária. 

A raiz da dúvida decorre das peculiaridades próprias ao exercício da advocacia, 

labor eminentemente intelectual e que demanda o frequente desempenho de 

atividades externas, bem como a conclusão de trabalhos fora do horário de 

expediente normal. 

Sabe-se que a profissão reclama uma singular mobilidade e flexibilidade de 

horários de atuação profissional, dentre outros aspectos, em função da 

necessidade: (i) de comparecimento pessoal à audiências de conciliação e/ou 

instrução e julgamento; (ii) de conversações diretas com magistrados e 

escrivães; (iii) de consultas diretas a autos físicos nas secretárias dos juízos e 

(iv) da necessidade de obediência à prazos processuais previstos em lei, o que 

torna rotineiro o trabalho em finais de semana, feriados e à noite. 

 Bem por isso, por diversas oportunidades, o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil já se manifestou de forma contrária à possibilidade de 

submissão dos advogados públicos ao registro de ponto, por entender que a 

medida constituiria violação à liberdade profissional e independência técnica do 

advogado. Firme neste entendimento, editou a Súmula de nº 9, com o seguinte 

teor: “O controle de ponto é incompatível com as atividades do Advogado 

Público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário”.  

Similar posicionamento veio a ser defendido pela Seção da OAB do Distrito 

Federal, por ocasião da edição do Parecer nº 2/OAB/DF-AAC, de 18/02/2014, 

do qual se se extraem as seguintes afirmações:  
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O controle de horário para os advogados (“controle de ponto”) não consegue 

ultrapassar sequer o primeiro teste de razoabilidade representado pelo critério 

da adequação (ou conformidade). Não há como demonstrar que a qualidade e 

consistência das manifestações advocatícias, assim como o atendimento 

tempestivo da quantidade de demandas, serão obtidos controlando os horários 

de entrada e saída dos advogados deste ou daquele espaço físico pertencente 

ao cliente ou empregador. O padrão de controle de horário ou ponto volta as 

atenções para ocorrências físicas quando o exercício profissional do advogado 

manifesta-se na forma de ocorrências intelectuais. 

 

À priori, cumpre observar que, não obstante o advogado público se submeta ao 

Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94) 

no que concerne aos deveres, prerrogativas profissionais e padrões éticos, 

também está sujeito, por outro lado, sob o aspecto funcional, às normas 

previstas no respectivo estatuto dos servidores públicos.  

A afirmação retro, à toda evidência, encontra amparo no próprio Estatuto da 

Advocacia, especialmente no art. 3º, §1º, e na Lei Federal nº 9.527/97, no art. 

4°, normas abaixo transcritas: 

§ 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do 

regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, 

da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e 

Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das 

respectivas entidades de administração indireta e fundacional. 
 

Art. 4º As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906, de 4 de 

julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações 

instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia 

mista. 
 

Dessa forma, estando o advogado público sujeito às normas do regime jurídico 

do ente que o remunera, não há qualquer impedimento a que este ente público 

fiscalize o cumprimento das regras próprias, inclusive quanto à carga horária 

fixada em lei. 

Vale ressaltar, a Administração Pública tem o poder-dever de exercer 

efetivamente o controle e a fiscalização do cumprimento da jornada de trabalho 

legalmente instituída para os seus servidores. Conforme já se posicionou o 

TCE-MT1, dissentir desta conclusão “equivaleria a fulminar a autonomia 

legislativa de cada ente federado para estabelecer as regras do seu respectivo 

regime jurídico único e do próprio princípio da legalidade (art. 37, caput, e art. 

39, caput, da CF/88)”. 

Concessa venia, diferentemente do defendido pela OAB (exposto linhas acima), 

parece-nos que a mera exigência de cumprimento de carga horária nas 

                                                 
1 PROCESSO Nº: 29.736-4/2017 – TCE/MT 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8906.htm
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dependências do órgão público não tem o condão de abalar a autonomia do 

advogado para construção do raciocínio técnico-jurídico e para a decisão 

quanto à adequada medida jurídica a ser adotada em cada caso ou demanda 

submetida ao profissional. 

Por mais, o tão só fato de o advogado ter que desempenhar atividades externas 

não implica em impossibilidade de sujeição ao registro de ponto, na medida em 

que as ausências podem ser justificadas mediante a apresentação de atas de 

audiência e de sessões de julgamento, comprovantes de protocolo e demais 

documentos comprobatórios da destinação de determinado período de tempo 

ao atendimento, fora do local de lotação, à interesses da Administração Pública.  

Assim, inexiste incompatibilidade legal ou material entre o controle de jornada 

de trabalho e o exercício das atribuições inerentes à procuratura estatal. Não 

obstante a existência de entendimento divergente2, parece ser esta a posição 

dominante no âmbito do Poder Judiciário, conforme julgados abaixo 

colacionados: 

 

CONTROLE DE FREQÜÊNCIA POR MEIO DE PONTO ELETRÔNICO. 

POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Em consonância com a 

jurisprudência firmada por esta Corte, "não há ilegalidade ou abuso no ato 

administrativo que disciplina o controle de frequência dos procuradores 

autárquicos por meio de ponto eletrônico, uma vez que tal controle não impede 

e exercício de atribuições fora do recinto da repartição, estando esse 

entendimento em consonância com o disposto no art. 1º do Decreto 1.867 /96 e no § 

7º do art. 6º do Decreto 1.590 /95" (AMS 2000.01.00.081670-1/DF, Rel.. Juiz Federal 

Itelmar Raydan Evangelista, Primeira Turma, DJ p.15 de 15/01/2007).  

 

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR MUNICIPAL. 

EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA NO EXERCÍCIO DA 

PROCURADORIA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O ESTATUTO 

DA ADVOCACIA. 1. O próprio Estatuto da Advocacia (§ 1º, do artigo 3º) estabelece 

que os integrantes das procuradorias dos Municípios sujeitam-se ao regime da Lei 

8.906/94 (Estatuto da Advocacia), além do regime próprio a que se subordinem. 

2. Não se verifica qualquer prova produzida pelo impetrante no sentido de que o 

controle de horário esteja causando dificuldade ou prejuízo ao exercício profissional 

dos advogados do Município. 3. As atribuições do cargo podem compreender 

atividades que vão além do cumprimento de prazos processuais e audiências, 

algumas exigindo, inclusive, a presença física do Advogado Público na 

Repartição. 4. A independência funcional não pode justificar prejuízo ao interesse 

público e ao princípio da isonomia em relação aos demais servidores regidos pelo 

mesmo estatuto. 5. Eventual embaraço ao exercício de outra atividade profissional 

concomitante não é objeto dos presentes autos, e em primeiro lugar o profissional 

deve atender ao procuratório municipal assumido livremente. (TRF-4 - AC: 

                                                 
2 ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADORES AUTÁRQUICOS DO INCRA. CONTROLE 
ELETRÔNICO DE FREQÜÊNCIA E PONTUALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DAS 
FUNÇÕES. 1. Cabendo aos procuradores a defesa judicial e extrajudicial da autarquia a que se vinculam, é 
forçoso reconhecer que o controle eletrônico de freqüência é incompatível com o desempenho normal de suas 
funções, haja vista que a carga horária não é cumprida apenas no recinto da repartição mas também em 
atividades externas. Precedentes desta Corte. 2. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-1 - 
AMS: 8899 DF 1999.01.00.008899-0, Relator: JUIZ MANOEL JOSÉ FERREIRA NUNES (CONV.), Data de 
Julgamento: 26/11/2002, PRIMEIRA TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: 16/01/2003 DJ p.87) 
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50008768120164047008 PR 5000876-81.2016.404.7008, Relator: ALCIDES 

VETTORAZZI, Data de Julgamento: 07/02/2017, TERCEIRA TURMA). 
 
 

Nesse passo, havendo previsão legal de jornada de trabalho a ser cumprida 

pelos servidores públicos em geral, a esta estão submetidos também os 

advogados públicos, tendo em vista que, inobstante as peculiaridades da 

função exercida, inexiste prerrogativa inerente a tal cargo que lhes garanta 

dispensa do controle por registro de ponto (manual ou eletrônico), podendo 

eventuais ausências para o desempenho externo de atividades no interesse da 

administração pública, serem justificadas mediante atas de audiência, de 

sessões de julgamento ou documentação comprobatória similar. 

Todavia, afirmar-se que inexiste incompatibilidade do controle de jornada para o 

advogado público não significa dizer que esta seja a mais adequada ou única 

forma de controle no tocante ao eficaz desempenho da função, como se passa 

a tratar, abaixo. 

 

2.2.2 – Da possibilidade de substituição do registro de ponto pela adoção 

de outros meios de controle de desempenho.  

O ponto central do objeto da presente consulta consiste em obter posição desta 

Corte de Contas sobre se é possível a aferição do cumprimento da jornada de 

trabalho, fixada em lei, de servidor efetivo ocupante de cargo de advogado 

público, por outro mecanismo que comprove o labor prestado à Administração 

Pública, tal como o controle de atividades por produtividade e qualidade dos 

serviços, em detrimento do controle por meio de registro de ponto. 

De início, cumpre anotar que, hodiernamente, existe uma tendência de 

gradativa substituição do controle de ponto dos servidores públicos por meios 

de controle de eficácia e produtividade, e isso não somente no que tange aos 

advogados públicos. Têm crescido, tanto no âmbito doutrinário quanto no 

legislativo, as discussões e propostas que tratam acerca de meios alternativos 

de controle de desempenho do servidor público, inclusive com a permissão para 

que determinadas categorias possam desempenhar suas funções fora do 

recinto do órgão público, situação que tem sido denominada teletrabalho ou, 

mediante a utilização da terminologia inglesa, home office.    

Como exemplo da disseminação desta modalidade de trabalho, cumpre 

mencionar que se encontra expressamente prevista na Consolidação da Leis do 

Trabalho CLT (art. 6º3), no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado 

                                                 
3 Art. 6o Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio 
do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de 
emprego. Parágrafo único.  Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se 
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de Goiás e de suas Autarquias (art. 51, §104), na Regulamento Administrativo 

da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Resolução 1.073/2001, art. 43, 

parágrafo único5) e conta com regulamentação no âmbito do Poder Judiciário 

(Resolução CNJ nº 227 de 15/06/20166) e Senado Federal (Instrução Normativa 

nº 1/2017). 

Traçando as linhas conceituais do teletrabalho na administração pública, Matias 

Pereira7 leciona: 

O teletrabalho na administração pública pode ser conceituado como aquele 

em que o servidor público pode desenvolver parte ou todo o seu trabalho em 

casa ou em qualquer outro local, apoiado na utilização das novas 

ferramentas tecnológicas, em especial, o computador, acesso à Internet, 

hardwares e softwares necessários para o desempenho de suas funções. As 

atividades priorizadas devem ter como referência as atribuições em que seja 

possível, em função da característica do serviço, mensurar objetivamente o 

desempenho do servidor e a qualidade do serviço prestado.  

 

Assim, verifica-se que há razoável concórdia no sentido de que o controle por 

ponto (manual ou eletrônico) da jornada de trabalho dos servidores públicos não 

é o único meio possível para ser aferir, ou comprovar, o efetivo desempenho 

das funções àqueles atribuídas. Até mesmo porque a tão só presença do 

servidor no recinto da Administração não traz garantias suficientes de que este 

esteja efetivamente desempenhando suas funções de forma escorreita. 

Pois bem. Retomando a análise da situação específica dos advogados públicos, 

conforme exposto acima, estes não gozam de prerrogativa (inerente ao cargo) 

de serem dispensados do registro de ponto, seja manual ou eletrônico, previsto 

em lei para a generalidade dos servidores públicos.  

                                                                                                                                                          
equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão 
do trabalho alheio. (Incluído pela Lei nº 12.551, de 2011). 
4 § 10. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a implantar o sistema de teletrabalho no âmbito da 
Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Estado de Goiás, que consiste em modalidade de 
trabalho a ser prestada de forma remota por agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ou em 
comissão, pela utilização de recursos tecnológicos, fora das dependências físicas de seu órgão ou entidade de 
lotação e cuja atividade, não se constituindo, por sua natureza, em trabalho externo, possa ter os seus resultados 
efetivamente mensuráveis, com efeitos jurídicos equiparados àqueles decorrentes da atuação presencial, nos 
termos do regulamento. (Incluído pela Lei nº 20.320, de 2018) 
5 Parágrafo único. A Mesa Diretora fica autorizada a implantar o sistema de teletrabalho no âmbito da Assembleia 
Legislativa, que consiste em modalidade de trabalho a ser prestada de forma remota por servidor público 
ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão, por meio de utilização de recursos tecnológicos, fora 
das dependências físicas de seu órgão e cuja atividade, não se constituindo, por sua natureza, em trabalho 
externo, possa ter os seus resultados efetivamente mensuráveis, com efeitos jurídicos equiparados àqueles 
decorrentes da atuação presencial, nos termos do regulamento. 
6 Art. 1º As atividades dos servidores dos órgãos do Poder Judiciário podem ser executadas fora de suas 
dependências, de forma remota, sob a denominação de teletrabalho, observadas as diretrizes, os termos e as 
condições estabelecidos nesta Resolução. Parágrafo único. Não se enquadram no conceito de teletrabalho as 
atividades que, em razão da natureza do cargo ou das atribuições da unidade de lotação, são desempenhadas 
externamente às dependências do órgão. 
7 In http://www.saopaulo.sp.leg.br/assessoria_juridica/parecer-59-2016/ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12551.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12551.htm#art1
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Entretanto, à vista das peculiaridades próprias ao cargo, a norma pode prever a 

substituição desta forma de controle de jornada por outros meios capazes de 

atestar a eficiência e produtividade do servidor advogado. Tratando acerca do 

tema, Miguel Adolfo Kalabaide, Procurador do Município de Curitiba, defendeu 

que: 

“O ponto eletrônico, reclamado em face do princípio constitucional da eficiência e da 

necessidade de emprego de técnicas de administração gerencial no setor público, 

pode deixar de ser utilizado para aqueles que desempenham determinadas 

atividades, em razão de suas peculiaridades e complexidade, sem que, por isto, se 

tenha como afrontado o princípio da isonomia”. Esse distinguer é histórico. A própria 

Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943 já trazia, em seu artigo 62, que os 

empregados, cujas “funções de serviço externo não subordinado a horário”, não 

estariam sujeitos a controle de jornada. Mais recentemente, em 1994, a redação 

passou a “empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de 

horário de trabalho”, como é o caso dos advogados públicos, especialmente por 

conta das inúmeras atividades, contenciosas ou consultivas, que demandam labor 

fora do ambiente de trabalho e fora do horário de expediente (...).8 
 

Todavia, na esteira do exposto, se a lei exige de todos os servidores efetivos o 

cumprimento de determinada (s) jornada (s) de trabalho, cabe ao 

gestor/superior hierárquico fiscalizar o cumprimento da obrigação legalmente 

estabelecida, ainda que se trate de advogado público. 

A distinção de tratamento dada ao servidor que exerce a advocacia em relação 

aos demais, no tocante à fiscalização de sua jornada de trabalho, para que 

lícita, deve estar prevista em lei e não dispensa a existência de outros métodos 

de controle da efetiva prestação dos serviços. 

Tendo em vista ter a presente consulta sido formulada pelo Presidente da 

Câmara Municipal, convém registar que, no âmbito do Poder Legislativo, a 

fixação de regras especiais de controle de jornada aos advogados públicos da 

Câmara pode também ser prevista em Resolução, à vista da autonomia deste 

Poder para tratar acerca da organização e funcionamento de seus serviços e 

servidores, conforme estabelecido no art. 51, IV e 52, XIII, da Constituição 

Federal, aplicável na esfera municipal em face do princípio da simetria e do 

princípio da independência dos poderes. 

O tema aqui tratado comporta algumas considerações adicionais. Como se 

sabe, o exercício da advocacia exige o respeito de prazos legalmente fixados, 

de forma que, rotineiramente, os profissionais necessitam laborar além do 

horário ordinário de trabalho para conseguir concluir a prática de um ato 

processual que lhe caiba. Na hipótese, entretanto, de ser dispensado o controle 

de jornada por registro de ponto, entendemos inviável o pagamento de horas 

extras por esses serviços, em face da dificuldade em se comprovar eventual 

sobrejornada mensal.  

                                                 
8 Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, Curitiba, n. 8, p. 163-179, 2017. 
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Entendimento similar foi defendido pela Consultoria Técnica do TCE-MT, por 

ocasião da análise do processo de Consulta de nº: 29.736-4/2017, nos 

seguintes termos: 

registra-se que o controle efetivo da jornada de trabalho dos servidores públicos, 

mediante o registro de frequência, por meio de registro de ponto eletrônico ou 

manual, é essencial para possibilitar, além da fiscalização do desempenho dos 

servidores, ainda, eventualmente, o pagamento de horas trabalhadas em 

sobrejornada. Isso porque, não há como se quantificar, verdadeiramente, horas 

trabalhadas em sobrejornada sem a existência de registros manuais ou eletrônicos 

que demonstrem a hora de entrada e saída do servidor naquele local em que realiza 

as horas extraordinárias. Portanto, o efetivo controle de jornada trabalho é condição 

indispensável ao pagamento de horas extras9. 

 

Com efeito, os questionamentos postos à análise do Tribunal de Contas Mato-

Grossense, na consulta retro mencionada, são exatamente idênticos aos 

formulados   pelo Presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, nos 

presentes autos. Vale citar, neste sentido, que após analisar o citado processo, 

o TCE-MT editou a Resolução nº 28/2017 – TP, cujas conclusões são similares 

as aqui defendidas, conforme se observa da ementa abaixo colacionada: 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE. CONSULTA. PESSOAL. 

AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO. NECESSIDADE 

DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR REGISTRO DE PONTO. REGRA. 

ADVOGADOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO ALTERNATIVA 

DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DE 

SERVIÇOS. 1) Os servidores públicos investidos em cargos efetivos de advogado 

público, vinculados à Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional – cujas 

funções incluam a execução de serviços ordinários e permanentes de representação 

judicial e extrajudicial, consultoria e assessoramento jurídicos – devem se submeter 

aos controles de frequência e de cumprimento de jornada de trabalho previstos no 

respectivo regime jurídico funcional, tendo em vista que, na qualidade de servidores 

públicos, devem obediência às normas funcionais editadas pelo respectivo ente 

federado, em respeito ao princípio da legalidade e à autonomia de cada ente em 

legislar sobre seu direitos e deveres do seu próprio pessoal (art. 37, caput, c/c art. 39, 

caput, da CF/88). 2) Alternativamente, mediante legislação específica editada pela 

respectiva Administração, é possível a instituição de mecanismos substitutivos à 

aferição de frequência por meio de registro diário de ponto, para fins de verificação 

de cumprimento de jornada legal de trabalho do servidor investido no cargo de 

advogado público, que exerça as funções descritas no item anterior, mediante a 

implementação de Controle de Frequência por Produtividade e Qualidade de 

Serviços. 3) É possível a implementação de Controle de  Frequência por 

Produtividade e Qualidade de Serviços para os servidores advogados públicos 

descritos nos itens anteriores, em detrimento do controle de frequência por registro 

diário de ponto, mesmo que esta última forma esteja prevista em lei em sentido 

estrito, por meio da edição de Decreto Autônomo, no caso dos Poderes Executivos 

Estadual e Municipais e por Resolução ou ato congênere, no caso dos Poderes 

Legislativos Estadual e Municipais e Poder Judiciário e Órgãos Autônomos Estaduais 

(art. 2º; arts. 51, inc. IV e 52, inc. XIII; e, art. 84, VI, “a”, todos da CF/88). (Diário 

Oficial de Contas – DOC do dia 18/12/2017). 

 

                                                 
9 PROCESSO Nº: 29.736-4/2017 – TCE/MT 
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Concluindo, tendo em consideração as peculiaridades inerentes ao cargo de 

advogado público, à título excepcional, pode haver a instituição de mecanismos 

alternativos da aferição de frequência, em substituição ao registro de ponto 

(manual ou eletrônico).  

Frise-se, porém, a desnecessidade de controle de ponto, por óbvio, não implica 

(ou não pode implicar) em descontrole da eficiência, desempenho e qualidade 

do trabalho. A dispensa do ponto deve vir acompanhada de regulamentação 

acerca dos meios e parâmetros que serão adotados para se aferir o regular 

desempenho das funções públicas. 

 

III. CONCLUSÃO 

Diante das considerações de fato e de direito retro expendidas, esta Unidade 

Técnica manifesta entendimento do sentido de que: 

I. preliminarmente, seja admitida a presente consulta, ante o preenchimento 

dos requisitos legais previstos nos arts. 31 e 32 da Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás c/c art. 199 do Regimento Interno 

desta Casa;  

II. no mérito, considerando o dever da Administração Pública de somente pagar 

por serviços efetivamente prestados (arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64) e de zelar 

pela assiduidade e ineficiência dos servidores públicos, opina-se seja 

respondido ao consulente que: 

2.1. havendo previsão legal de jornada de trabalho a ser cumprida pelos 

servidores públicos em geral, a esta estão submetidos também os advogados 

públicos, tendo em vista que, inobstante as peculiaridades da função exercida, 

inexiste prerrogativa inerente a tal cargo que lhes garanta dispensa do controle 

por registro de ponto (manual ou eletrônico), podendo eventuais ausências para 

o desempenho externo de atividades no interesse da administração pública, 

serem justificadas mediante atas de audiência, de sessões de julgamento ou 

documentação comprobatória similar; 

2.2. quanto ao segundo questionamento, é lícito substituir-se o registro de 

ponto por mecanismos alternativos de controle de frequência e produtividade, 

desde que previstos em lei ou, no caso do Poder Legislativo, em Resolução, no 

tocante à servidores que desenvolvem atividades que, em razão da natureza do 

cargo ou das atribuições da unidade de lotação, devem ser desempenhadas 

externamente às dependências do órgão; 

2.1.2. nas hipóteses em que os meios de controle de frequência e produtividade 

não sejam capazes de comprovar, efetivamente, a jornada mensal 
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desempenhada pelos advogados públicos dispensados do registro de ponto, 

resta impossibilitado o pagamento de eventuais horas extras.    

 
Encaminhe-se os autos ao Ministério Público de Contas, para manifestação. 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 02617/2019 (fl. 

110), corroborou os termos da manifestação da Especializada, acrescentando o que 

se segue: 

 

É o relatório. 

 

PROPOSTA DE DECISÃO 

 

 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

 

Preliminarmente, verifica-se que o consulente atende aos seguintes 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste 

Tribunal: possui legitimidade ativa prevista no inciso IV do art. 199 do Regimento 

Interno (Presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis); contém a indicação 

precisa do seu objeto; foi instruída com parecer técnico do órgão de assistência 

jurídica da autoridade consulente; e o objeto consultado esta compreendido no rol de 

competências deste Tribunal de Contas. 

Ainda há que se destacar que não foram encontradas quaisquer 

resoluções desta Corte de Contas que tratem sobre o tema levantado pelo 

consulente. 

Importante ressaltar, entretanto, que a atribuição consultiva deste 

Tribunal se limita à interpretação de dispositivos legais e regulamentares 

concernentes à matéria de sua competência, de forma que, por meio do 

procedimento descrito no Título VII do Regimento Interno, não se procede, na 

presente consulta, ao exame das particularidades do caso concreto. Bem por 

isso, o § 3º do art. 99 estabelece que: “A resposta à consulta a que se refere este 
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artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou 

caso concreto”. 

Dessa forma, ainda que seja viável a análise em abstrato das teses 

jurídicas correlatas, não se revela possível a análise de particularidades de caso 

concreto, posto que o conhecimento desta Consulta se adstringirá à análise da 

possibilidade de dispensa do controle de jornada de trabalho ao advogado público 

municipal, bem como, se é lícito controlar seu desempenho mediante controle de sua 

produtividade.  

Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

presente consulta, passando à análise meritória do feito. 

 

II – DO MÉRITO 

Compulsando-se os autos, verifica-se que as manifestações da 

Secretaria de Atos de Pessoal, emitida no Certificado nº 1290/2019, e do Ministério 

Público de Contas, exarada por meio do Parecer nº 02617/2019, convergem e 

baseiam-se nos mesmos fundamentos legais. Nesse sentido, o MPC limitou-se a 

anuir com o inteiro teor do Certificado nº 1290/2019-SAP, sem acrescentar 

considerações.  

Tendo em vista os argumentos levantados pela Unidade Técnica, esta 

Relatoria adere a seu posicionamento, acompanhando as conclusões explanadas no 

Certificado nº 1290/2019-SAP e no Parecer nº 02617/2019 do Ministério Público de 

Contas.  

III – PROPOSTA DE DECISÃO 

Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do 

art. 85, § 1º da Lei nº 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, faço a seguinte 

PROPOSTA: 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da 

LOTCM/GO c/c art. 199 do RITCM/GO; 

 

2. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, que: 
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a) havendo previsão legal de jornada de trabalho a ser cumprida pelos 

servidores públicos em geral, esta submete também os advogados públicos, tendo 

em vista que, não obstante as peculiaridades da função exercida, inexiste 

prerrogativa inerente a tal cargo que lhes garanta dispensa do controle por registro 

de ponto (manual ou eletrônico), podendo eventuais ausências para o desempenho 

externo de atividades no interesse da administração pública, serem justificadas 

mediante atas de audiência, de sessões de julgamento ou documentação 

comprobatória similar; 

b) é lícito substituir o registro de ponto por mecanismos alternativos de 

controle de frequência e produtividade, desde que previstos em lei ou, no caso do 

Poder Legislativo, em Resolução, no tocante a servidores que desenvolvem 

atividades que, em razão da natureza do cargo ou das atribuições da unidade de 

lotação, devem ser desempenhadas fora das dependências do órgão; 

b.1) nas hipóteses em que os meios de controle de frequência e 

produtividade não sejam capazes de comprovar, efetivamente a 

jornada mensal desempenhada pelos advogados públicos, 

dispensados do registro de ponto, resta impossibilitado o 

pagamento de eventuais horas extras.  

c) Ressalta-se que a consulta apresentada cingi-se ao caso dos 

advogados públicos municipais e eventual interpretação extensiva aos demais 

servidores efetivos e comissionados do município não estará amparada por esta 

conclusão.  

É a Proposta de Decisão. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada 

Luna, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, 14 de 

maio de 2019. 

 

Flávio Monteiro de Andrada Luna 
Conselheiro-Substituto – Relator 
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