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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, contém 

resumos elaborados pela Superintendência de Secretaria, não consistindo em repositório oficial de jurisprudência deste 

Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Impossibilidade de dispensar servidores públicos do efetivo controle de jornada de trabalho. 

Controle e registro de frequência de servidores públicos. 

 

Em consulta realizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis foram suscitadas dúvidas 

sobre a possibilidade de a Administração pública adotar sistemática de aferição de cumprimento de 

jornada de trabalho alternativa ao controle de frequência por registro de frequência para assessores 

especiais e assessores parlamentares. Tendo em vista o art. 37 da CF, a Relatoria concluiu que não há 

empecilho jurídico para que a regulamentação do controle de frequência dos servidores do Poder 

Legislativo seja realizada por meio de Resolução. Se manifestou pela impossibilidade de dispensar o 

controle de frequência para o exercício de atividades externas ao órgão, entretanto corroborou com o 

entendimento do MPC de que, em casos muito excepcionais, justificados pelo lugar, natureza ou duração 

da atividade a ser exercida, é possível que tal registro seja dispensado. Ressaltou que a dispensa do registro 

de frequência difere da dispensa do controle de frequência; aquele se refere à desobrigação, diante de 

circunstâncias excepcionais relacionadas à natureza do cargo ou das atividades de registrar o ponto de 

entrada e saída na unidade de lotação; este, à falta de controle do cumprimento da jornada de trabalho e 

do efetivo exercício das atividades pelo servidor. Assim, o TCM-GO respondeu que: (1) o Poder 

Legislativo Municipal tem competência para, por meio de lei ou Resolução, dispor sobre a forma que se 

realizará o controle de frequência dos servidores públicos da Câmara Municipal; (2) em regra, os 

ocupantes de cargos em comissão do Poder Legislativo devem exercer suas funções predominantemente 

na sede da Câmara, posto que as atribuições de direção, chefia e assessoramento são incompatíveis com 

o exercício de atividades externas; (3) é possível, em casos excepcionais, a dispensa do registro de 

frequência/ponto a ocupantes de cargos de provimento em comissão, desde que cumprida as seguintes 

condições: (3.1) previsão em Lei ou Resolução; (3.2) a dispensa deve se restringir ao servidor cujas 

atividades sejam de exercício frequente e predominantemente externo ou que tragam benefícios para a 

efetividade do interesse público e redução dos dispêndios; (3.3) as atribuições do cargo respectivo devem 

ser, como pressuposto da segunda condição, claras e detalhadas nas normas de criação; (3.4) ficar 

documental e motivadamente comprovada a impossibilidade de o servidor registrar na sede do órgão os 

horários de entrada e saída, e, nessa condição, realizar o registro por meio de relatórios que correspondam 

às atividades externas desempenhadas no dia e sua justificativa; (3.5) a dispensa deve ser deferida pela 

autoridade administrativa, motivadamente, em cada caso; (3.6) deve haver disciplina e efetiva execução 

de meios alternativos de controle de cumprimento das atividades; (3.7) a aferição do exercício do cargo 

não deve, em hipótese alguma, ocorrer apenas com base em declarações do servidor ou do superior, mas 

em relatórios formais, com amparo em documentos, inclusive obtidos nos registros eventuais de entrada 

e saída na unidade de lotação, com vistas a permitir a transparência e a verificação oportuna pelo gestor 

e pelos controles interno e externo. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 

00029/19. Processo nº 09608/19, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro A. Luna, 4.12.19). 
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Impacto no índice de suplementação em decorrência de alterações orçamentárias 

 

Em Consulta, o Prefeito de Rio Verde indagou acerca do impacto no índice de suplementação em 

decorrência das alterações orçamentárias realizadas com base no art. 43 da Lei nº 4.320/64. Quando uma 

despesa está autorizada no orçamento, mas é insuficiente, pode ser reforçada mediante créditos 

suplementares, em consonância com o art. 40 e inciso I do art. 41, da mesma lei.  A autorização para 

suplementar uma dotação poderá constar na Lei Orçamentária Anual-LOA; no inciso I do art. 7º da Lei 

de Finanças Públicas, ou em lei específica. Diante do exposto, a relatoria acompanhou a redação dada 

pelo MPC: a) a abertura de créditos adicionais suplementares, qualquer que seja a origem dos recursos, 

dentre as previstas no § 1º  do art. 43, da Lei nº 4.320/64, inclusive por anulação de dotações, sujeita-se 

ao limite previsto na LOA ou eventualmente dado por outra lei, porque não se cogita a abertura desses 

créditos sem autorização legal; b) o reforço de dotação, com base em recursos liberados pela anulação de 

outra dotação, quando dentro da mesma categoria de programação, com aumento da dotação de crédito 

inicial, ainda que de idêntica classificação por natureza da despesa (categoria econômica, grupo de 

natureza, modalidade de aplicação e elemento), em relação ao crédito cuja dotação foi anulada, caracteriza 

uma abertura de crédito adicional suplementar e assim sujeita-se aos limites da LOA e de outras leis 

autorizativas; c) a abertura de créditos adicionais suplementares com amparo em anulação de dotações 

não se confunde com transposição, remanejamento ou transferência de créditos, instrumentos cuja 

distinção já foi assentada pelo TCMGO no AC-CON nº 04/16; d) quando da abertura de créditos 

suplementares, a indicação de nova fonte (leia-se: distinta da relação fonte/destinação do crédito inicial) 

no ato de abertura, segundo a codificação da IN nº 09/2015, Anexo IX, não afasta a sujeição ao limite 

de suplementação. Em conformidade com essa proposta de decisão, o SICOM permite que seja realizado 

o controle de suplementação, desde que sejam utilizados os códigos 17 e 18 da Tabela de Alterações 

Orçamentárias disponível no site do Tribunal. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão-Consulta 

nº 00030/19. Processo nº 07682/19, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro A. Luna, 11.12.19). 

 

 

Aprovado o Enunciado de Súmula nº 06/19 

 

 

Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada no dia 29 de janeiro deste ano, o TCMGO, na RA nº 12/20, 

aprovou o Enunciado de Súmula nº 06/19, nos seguintes termos: “Configura ato de gestão ilegal, passível de 

aplicação de multa e julgamento irregular das contas de gestão, o pagamento dos débitos da administração Pública realizados 

em desacordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, nos termos do caput do art. 5º da Lei nº 8.666/93”. 
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Aprovado o Enunciado de Súmula nº 07/19  

 

 

Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada no dia 29 de janeiro deste ano, o TCMGO, na RA nº 03/20, 

aprovou o Enunciado de Súmula nº 07/19, nos seguintes termos: “É vedado o pagamento de horas extras a 

servidores públicos comissionados e a servidores efetivos que percebam gratificação pelo desempenho de função de confiança 

(direção, chefia e assessoramento) ”.  

 

 

Orientação Técnica nº 001/2019 – SCMG 

  

A Secretaria de Contas Mensais de Gestão emitiu, em 02/12/19, Orientação Técnica que trata da 

contabilização e utilização dos recursos repassados aos municípios goianos, oriundos da Cessão Onerosa 

do Bônus da Assinatura do Pré-Sal, nos termos da Lei Federal nº 13.885/2019. No que se refere às leis 

orçamentárias, como o recurso foi previsto em lei sancionada recentemente, provavelmente o orçamento 

do município não previu tal receita e por conseguinte não há despesa fixada. Assim, para executar 

despesas ainda em 2019, o ente deverá aprovar créditos adicionais, na modalidade suplementar ou 

especial, indicando como fonte o excesso de arrecadação. Caso os recursos sejam utilizados em 2020 e o 

orçamento já esteja aprovado, o ente poderá executar despesas, também mediante a aprovação de créditos 

adicionais, indicando como fonte o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 

anterior. De qualquer forma, a execução de despesas com os recursos oriundos da cessão onerosa do 

bônus de assinatura do Pré-Sal deverá ser precedida de autorização legislativa. No que tange à 

contabilização da receita, o município deverá observar a seguinte classificação em conformidade com a 

tabela de codificação deste Tribunal: (a) No aspecto patrimonial, deverá ser reconhecida uma variação 

patrimonial aumentativa – Transferências Inter Governamentais – Constitucionais e Legais – Inter OFSS 

– União, conta 4.5.2.1.3.XX.XX (PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público Federação); e (b) 

No aspecto orçamentário, a natureza de receita mais adequada é de Outras Transferências da União – 

Principal, código 1.7.1.8.99.1.0; (c) para o registro da fonte de recurso deverá ser utilizado o código 

1.78.078, constante na Tabela de Codificação/Fonte de Recurso/2019 disponível no site eletrônico deste 

Tribunal. Destacou, ainda, que os recursos: (d) compõem a Receita Corrente Líquida – RCL, utilizada 

como base de cálculo para definição dos limites fiscais previstos na LRF (despesa de pessoal, dívida 

consolidada líquida, operação de crédito etc); (e) não compõem a base de cálculo para aplicação dos 

mínimos legais/constitucionais, como saúde, educação e Fundeb – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação; (f) não entram 

na base de cálculo utilizada para apuração do duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo Municipal, 

por não se enquadrar nas receitas previstas no art. 29-A da CF/88; e que (g) os recursos podem ainda 

serem utilizados em despesas de investimento, como aquisição de máquinas ou equipamentos, realização 

de obras, aquisição de imóveis ou veículos, ou seja, as que geram um bem de capital que possa ser 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/RESOLU%C3%87%C3%83O-ADMINISTRATIVA-RA-N%C2%BA-0003-2020-%E2%80%93-ES-7.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/jurisprudencia/sumula/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13885.htm
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incorporado pelo Município. Pontuou, ainda, que as receitas podem ser destinadas para o pagamento de 

despesas previdenciárias, correntes ou decorrentes de parcelamentos, com o Regime Próprio de 

Previdência Social do município – RPPS e com o Regime Geral de Previdência – RGPS cujo vencimento 

ocorra até o exercício financeiro do ano subsequente ao ano da transferência dos recursos pela União. A 

Orientação Técnica foi emitida pela Secretaria de Contas Mensais de Gestão em 2.12.19. 

 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

 

A ausência de controle eficaz de frequência de servidores públicos afasta denúncia sobre 

servidores fantasmas  

 

Em denúncia oferecida à Ouvidoria deste Tribunal foi relatada a existência de servidores fantasmas no 

município de Baliza/GO, dentre eles comissionados e efetivos. O Relator, em convergência parcial com 

o entendimento da Secretaria de Licitações e Contratos e do Ministério Público de Contas, considerou 

prejudicada a resolução de mérito da denúncia diante da ausência de controle de frequência dos servidores 

por parte do município e apontou que o descontrole da assiduidade é uma cultura generalizada na 

localidade que inviabiliza a verificação efetiva dos serviços prestados. O Relator declarou a situação fática 

irregular pelo descumprimento do “caput” do art. 37 e do § 1º do art. 74, ambos da CF/88, c/c o art. 59 

da LOTCMGO, e aplicou a multa prevista no inciso VIII do art. 74-A da LOTCMGO, além do prazo 

de 60 (sessenta) dias para adequação do controle e para expedição de ato normativo disciplinando registro 

de frequência, modo, prazos, instrumentos e os responsáveis por cada área, inclusive para o 

monitoramento da falta injustificada. Ao final, expediu-se a recomendação de acompanhamento da 

determinação imposta ao controle interno municipal nos termos do parágrafo único do art. 70 da CF/88 

e art. 58 da Lei Estadual nº 15.958/07, no sentido de cessar a irregularidade denunciada. O Voto foi 

aprovado por unanimidade (Acórdão nº 09077/19. Processo nº 18488/17, Rel. Cons. Francisco José 

Ramos, 11.12.19). 

 

 

Declaração de inidoneidade de empresa por irregularidades em procedimento licitatório 

 

Representação oferecida pelo Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitações de Caldas Novas acerca 

de possíveis irregularidades referentes ao Pregão presencial nº 106/18. A empresa vencedora do item 1 

(cama hospitalar) apresentou proposta de preço contendo produtos de outros fornecedores, sem possuir 

a autorização ou o cadastro de representação. Em denúncia ao Fundo Municipal de Saúde a fabricante 

do item afirmou que os produtos do lote 1 não seriam entregues ou seriam falsificados, dado que a 

licitante vencedora não poderia oferece-los à Administração. A empresa vencedora solicitou a desistência 

http://www.tcm.go.gov.br/
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de entrega do referido item. O Relator considerou que a conduta da empresa afetou o caráter competitivo 

da licitação, tendo em vista que ofereceu um produto que não seria capaz de fornecer após a contratação, 

aparentando a utilização de subterfúgios ilícitos para se sagrar vencedora na disputa, com intuito de obter 

vantagem futura. Ressaltou que a ação da empresa denunciada revelou-se como meio para alcançar o fim 

perseguido, qual seja, vencer a licitação e entregar produto diverso, enquadra-se no tipo penal do art. 96 

da Lei nº 8.666/93. Concluiu que a ausência de formalização contratual da Administração Pública com a 

licitante, por motivo de desistência desta, não permitiu o aperfeiçoamento do crime acima exposto. A 

Relatoria se posicionou em convergência com a Secretária de Licitações e Contratos e o MPC e (a) julgou 

procedente o mérito da representação; (b) determinou aos gestores do município, em especial ao 

responsável pelo procedimento licitatório nº 106/18, a adotassem providências quanto à penalização 

administrativa da empresa denunciada e; (c) declarou a empresa denunciada  inidônea para participar, por 

cinco anos, de licitação na Administração Pública Municipal do Estado de Goiás, nos termos previstos 

no art. 51 da Lei estadual nº 15.958/07. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 09115/19. 

Processo nº 15623/18, Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 4.12.19). 

 

 

Inspeção de veículos de transporte escolar – Descumprimento de normas nacionais de trânsito 

 

 

Em representação formulada pelo Ministério Público de Contas, com o objetivo de verificar a qualidade 

dos veículos de transporte escolar municipal e os contratos de prestação de serviços de terceiros, o 

Relator, em convergência relativa com a Secretaria de Licitações e Contratos e absoluta com o MPC, 

acatou as conclusões do Relatório de Inspeção, no qual foram apontadas irregularidades concernentes à 

frota de veículos terceirizados e próprios do município. Os laudos apontaram que dos 11 (onze) veículos 

terceirizados 6(seis) foram reprovados, por descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro, enquanto 

que, da frota municipal, no total de 9 (nove) veículos, 4 (quatro) foram reprovados e 5 (cinco) não foram 

apresentados para vistoria técnica. Diante das irregularidades constatadas o Relator aplicou multa ao 

Prefeito, por ato de gestão ilegal, em descumprimento a diversas normas pertinentes ao transporte 

escolar. Foi dado prazo de 30 (trinta) dias para regularização de documentos dos motoristas e das 

irregularidades verificadas nos veículos, dentre elas os requisitos legais exigidos pelos incisos I, II, III, IV 

do art. 3º; incisos II, III, IV, VIII e IX do art. 4º; inciso IV do art. 5º; art. 7º; e art. 15, todos da Portaria 

23/2012 DETRAN/GO; art. 1º da Resolução nº 14/98 e art. 1º da Resolução nº 504/14 do CONTRAN; 

inciso II do art. 136 e inciso V do art. 138, ambos do Código de Transito Brasileiro.  A proposta foi 

aprovada por unanimidade. (Acórdão nº 09286/19, Processo nº 12551/18, Rel. Cons. Francisco José 

Ramos, 18.12.19). 
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 Concessão de cautelar. Contrato de risco objetivando o aumento da quota no FPM 

 

 Representação com pedido de medida cautelar, relativa a de possíveis irregularidades na contratação, 

pelo Município de Montes Claros de Goiás, de assessoria e consultoria jurídica, que objetiva o aumento 

da quota no FPM como resultado da arrecadação do ICMS, mediante aplicação da Lei Complementar 

Estadual nº 90/11. Em análise prévia, a Secretaria de Licitações e Contratos entendeu ser imprescindível 

a apresentação do procedimento administrativo que desencadeou a contratação, demonstrando que os 

requisitos da lei foram observados e comprovando que os valores acordados a título de pagamento estão 

dentro do praticado pelo mercado. Sustentou ainda que contratos de êxito são incompatíveis com a 

Administração Pública e que ocorreram pagamentos sem comprovação de ingresso de receitas para o 

erário, de maneira que o contratado recebeu quantia apenas com base em liminar concedida, sem decisão 

meritória definitiva. Ressaltou a presença da plausibilidade do direito, diante da constatação das possíveis 

irregularidades: (a) procedimento de declaração de inexigibilidade pendente de documentação 

comprobatória; (b) adoção de contrato de risco, demandando abertura de vista, para demonstração da 

compatibilidade dos percentuais adotados com a complexidade do trabalho; (c) antecipação de 

pagamentos sem ingresso de recursos nos cofres municipais, em violação a cláusula contratual, 

demandando suspensão cautelar de novos pagamentos, em virtude do risco efetivo de prejuízo ao erário; 

(d) possível duplicidade dos contratos. Entendeu haver igualmente o perigo da demora, diante do 

considerável risco de o Município dispensar novos pagamentos sem comprovação de ingresso de 

recursos, além de outras possíveis irregularidades a serem aferidas em dilação probatória consistente. O 

Relator convergiu com a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas e adotou a medida cautelar, 

nos termos do art. 56 da Lei Estadual nº 15.958/2007, para determinar ao Prefeito de Montes Claros de 

Goiás a imediata suspensão, até decisão final de mérito no presente processo, de todo e qualquer 

pagamento relativo ao contrato de assessoria jurídica em questão. O voto foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 09320/19. Processo nº 14968/19, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 18.12.19). 

 

 

Recuperação estrutural do viaduto situado na Avenida Jamel Cecílio, Goiânia 

 

 

Em Representação o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás – CREA –

GO, por meio de Nota Técnica, relatou sobre o estado de conservação do viaduto situado na Avenida 

Jamel Cecílio, Jardim Goiás, Goiânia, no qual foram constatadas as seguintes irregularidades: (1) execução 

de serviço de manutenção ao invés de recuperação estrutural do viaduto; (2) não apresentação de laudos 

técnicos especializados; (3) inexistência de projetos de recuperação estrutural e de drenagem do local e 

(4) controle de tráfego realizado somente na Avenida H. A SEINFRA apresentou um relatório 

declarando que as intervenções relativas à recuperação estrutural já haviam sido executadas pelo 

município; no mesmo relatório, apresentou os cálculos efetuados, os projetos e a execução da obra por 

meio de fotos e, ainda, os laudos de êxito, aprovados pela ABNT. Considerando a veracidade presumida 

das informações e documentos as irregularidades (1) e (2) foram julgadas procedentes, porém já 
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solucionadas. Em relação aos pontos (3) e (4), a SEINFRA informou que estão sendo elaborados projetos 

para a realização de processo licitatório da obra e que os recursos para sua realização serão advindos do 

Convênio Finisa 2, no qual, conforme seu projeto de Lei, é citada a obra Reforma da ponte da Av. H 

(recuperação e drenagem). A Relatoria, em convergência com a Secretária de Fiscalização de Obras e 

Serviços de Engenharia e o MPC, optou por não aplicar multa, dado que a SEINFRA tem tomado 

providências sobre as irregularidades. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 00014/20. 

Processo nº 18338/16, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 29.1.20). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

TCU. Somente é exigível a observância das disposições do artigo 49, §3º, da Lei 8.666/1993 

(contraditório e ampla defesa) quando o procedimento licitatório, por ter sido concluído com a 

adjudicação do objeto, gera direitos subjetivos ao licitante vencedor, ou em caso de revogação 

ou de anulação em que o licitante seja apontado, de modo direito ou indireto, como o causador 

do desfazimento do certame. 

 
“Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no RDC Eletrônico 425/2014-12, 

conduzido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(Dnit) no Estado de Goiás e no Distrito Federal visando à “contratação integrada de serviços de elaboração de 

projeto básico e de projeto executivo de engenharia e de execução das obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-

080/GO, incluindo obras de arte especiais”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a “revogação 

da licitação sem motivação e sem abertura de prazo para o exercício do contraditório pelos licitantes”. Ao apreciar a 

matéria, a unidade técnica concluiu que não fora desarrazoada a decisão pela revogação do certame. 

Segundo ela, vários precedentes do TCU abordaram os problemas derivados de desatualização de projeto 

utilizado em licitações públicas e, no caso concreto, “ainda que se trate de contratação integrada na qual o 

contratado assume riscos decorrentes de elementos do anteprojeto, há defasagem de mais de cinco anos entre as informações 

geométricas (impactadas pela topografia) e de jazidas (impactadas pelo cadastro), disponibilizadas aos licitantes e utilizadas 

para elaboração das propostas, com grande probabilidade de que as propostas de preços apresentadas pelos licitantes estejam 

dissociadas do objeto que será projetado e construído”. Todavia, no que concerne à ausência de contraditório antes 

da decisão pela revogação da licitação, o titular da unidade técnica propôs a oitiva do Dnit, medida que, 

para a relatora, não seria necessária. Em seu voto, ao analisar as disposições legais sobre o tema, a relatora 

se alinhou ao entendimento consignado em deliberações do TCU, a exemplo do Acórdão 111/2007-

Plenário, e do STJ, como o Mandado de Segurança 7.017/DF, que apregoam ser necessário dar 

oportunidade de contraditório e ampla defesa antes da revogação de licitação apenas quando já se 

adjudicou o seu objeto. Por sua clareza, a relatora julgou oportuno transcrever o seguinte excerto da 

ementa da mencionada decisão judicial: “(...) 3. Revogação de licitação em andamento com base em interesse público 

devidamente justificado não exige o cumprimento do § 3º, do art. 49, da Lei 8.666/93. 4. Ato administrativo com a 

característica supramencionada é de natureza discricionária quanto ao momento da abertura de procedimento licitatório. 5. 

Só há aplicabilidade do § 3º, do art. 49, da Lei 8.666/93, quando o procedimento licitatório, por ter sido concluído, gerou 
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direitos subjetivos ao licitante vencedor (adjudicação e contrato) ou em casos de revogação ou de anulação onde o licitante seja 

apontado, de modo direto ou indireto, como tendo dado causa ao proceder o desfazimento do certame”. Segundo a relatora, 

na situação sob exame, prolongar a discussão sobre os procedimentos adotados no RDC Eletrônico 

425/2014-12 poderia ir contra o princípio da eficiência e configurar maior risco de prejuízo ao interesse 

público do que realizar nova licitação. Ponderações dessa natureza, a seu ver, se alinhariam às recentes 

disposições legais incorporadas ao Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro) pela Lei 13.655/2018, em especial as do art. 22, segundo as quais as dificuldades reais do gestor 

devem ser consideradas na interpretação de normas sobre gestão pública, e as circunstâncias práticas 

envoltas à ação do agente público avaliadas em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato 

ou contrato. Assim sendo, nos termos da proposta da relatora, o Plenário decidiu considerar 

improcedente a representação. (TCU. Plenário, 26.11.19. Acórdão 2656/2019. Relatora Min. Ana Arraes, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 380). 

 

 

 

STF. Possibilidade de vinculação das verbas do FUNDEF ao pagamento de honorários 

advocatícios contratuais. 

 

A Primeira Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com 

agravo em que discutido se os recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valoração do Magistério (Fundef) poderiam ser utilizados para o pagamento 

de honorários advocatícios contratuais. O Colegiado, na linha de precedente do STF (RE 1.102.885), 

entendeu que a matéria possui natureza infraconstitucional. O acórdão impugnado considerou viável a 

retenção do valor de honorários advocatícios contratuais da verba executada, na forma do art. 22, § 4º da 

Lei 8.906/1994 (1), de modo que não há matéria constitucional a ser analisada. Vencidos os ministros 

Alexandre de Moraes e Luiz Fux, que proveram o agravo por entenderem que a utilização das verbas 

destinadas ao Fundef para o pagamento de honorários advocatícios contratuais viola diretamente o art. 

60 do ADCT (2). Portanto, trata-se de matéria de cunho constitucional que deve ser examinada pela 

Corte. (STF. Primeira Turma, 26.11.19. ARE 1066359. Relator Min. Marco Aurélio, Informativo de 

Jurisprudência por Temas do STF nº 94). 
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