
PRECATÓRIOS DO FUNDEF



Ocorrência de diferença na complementação da União para
o Fundef (valor mínimo anual por aluno – VMAA
subestimado), no período de 1998 a 2006;

Municípios ajuizaram ações individuais, com base em
contratos advocatícios, que estabeleciam de 15% a 20% de
honorários relativos ao valor recebido em juízo;

São ações autônomas de conhecimento ou de execução da
Ação Civil Pública impetrada pelo MPF-SP, transitada em
julgado em 2015;

● As ações de execução estão suspensas por liminar
concedida, em 22/9/2017, pelo TRF 3ª Região.

CONTEXTO



ACÓRDÃO 1.824/2017-TCU-PLENÁRIO, Min. WAR



9.2. firmar os seguintes entendimentos em relação aos
recursos federais, decorrentes da complementação da
União ao (...) Fundeb:
(...)
9.2.2. aos recursos provenientes da complementação da
União ao Fundef/Fundeb, ainda que oriundos de
sentença judicial, devem ser aplicadas as seguintes
regras:
(...)
9.2.2.2. utilização exclusiva na destinação prevista no art.
21, da Lei 11.494/2007, e na Constituição Federal, no art.
60 do ADCT

ACÓRDÃO 1.824/2017-TCU-PLENÁRIO, Min. WAR



Lei 11.494/2007 (Fundeb)
Art. 21. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles
oriundos de complementação da União, serão utilizados
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em
ações consideradas como de manutenção e
desenvolvimento do ensino para a educação básica
pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996.

ACÓRDÃO 1.824/2017-TCU-PLENÁRIO, Min. WAR



Constituição Federal
[ADCT] Art. 60. (...) os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação
básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação
(...)
IV - os recursos recebidos à conta dos Fundos instituídos nos termos
do inciso I do caput deste artigo serão aplicados pelos Estados e
Municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação
prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da
Constituição Federal;
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e na educação infantil.

ACÓRDÃO 1.824/2017-TCU-PLENÁRIO, Min. WAR



ACÓRDÃO 1962/2017-TCU-PLENÁRIO, Min. WAR | EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

A QUESTÃO DA SUBVINCULAÇÃO



PRINCIPAIS PONTOS DA ANÁLISE

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos
anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da
remuneração dos profissionais do magistério da educação
básica em efetivo exercício na rede pública.

Incidência sobre recursos ordinários anuais nas
despesas correntes do exercício;

Recursos extraordinários (precatórios) utilizados na
remuneração. Recursos não permanentes. Riscos
sobre o impacto orçamentário-financeiro para
exercícios seguintes (manutenção de despesas
continuada, irredutibilidade salarial).

ACÓRDÃO 1962/2017-TCU-PLENÁRIO, Min. WAR | EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

A QUESTÃO DA SUBVINCULAÇÃO



PRÊMIO/ABONO X VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Plano de carreira/Remuneração (recursos ordinários) X Formação 
profissional

Posição do FNDE nos autos (Ofício 
10.698/2017/Cgfse/Digef-FNDE)

Destinação das verbas de precatórios (60%) aos profissionais do
magistério não caracteriza valorização abrangente e
continuada da categoria;

Formação profissional

Art. 70, LDB
I - Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e
demais profissionais da educação;
Meta 15 e 16 do PNE.

ACÓRDÃO 1962/2017-TCU-PLENÁRIO, Min. WAR | EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

A QUESTÃO DA SUBVINCULAÇÃO



9.2.1.2. a natureza extraordinária dos recursos advindos
da complementação da União obtida pela via judicial
afasta a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei
11.494/2007

ACÓRDÃO 1962/2017-TCU-PLENÁRIO, Min. WAR | EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

A QUESTÃO DA SUBVINCULAÇÃO



Acórdão 1518/2018-TCU-Plenário, Ministro ASC

I) determino, cautelarmente, nos termos do artigo 276, caput, do Regimento

Interno/TCU, aos entes municipais e estaduais beneficiários de precatórios

provenientes da diferença no cálculo da complementação devida pela União, no

âmbito do Fundef, que se abstenham de utilizar tais recursos no pagamento a

profissionais do magistério ou a quaisquer outros servidores públicos, a qualquer

título, a exemplo de remuneração, salário, abono ou rateio, até que este Tribunal

decida sobre o mérito das questões suscitadas no presente feito;



Entendimento firmado em relação aos recursos recebidos a título de complementação da União no

Fundef, reconhecidos judicialmente que:

9.2.1. além de não estarem submetidos à subvinculação de 60%, prevista no artigo 22 da Lei

11.494/2007, consoante o subitem 9.2.1.2, Acórdão 1962/2017 – Plenário, não podem ser utilizados para

pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações

ordinárias, ou de outras denominações de mesma natureza, aos profissionais da educação;

9.2.2. podem ter sua aplicação definida em cronograma de despesas que se estenda por mais de um

exercício financeiro, não estando sujeita ao limite temporal previsto no artigo 21, caput, da Lei

11.494/2007;

Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário, Ministro WAR



O STF E A QUESTÃO DA SUBVINCULAÇÃO

STF | MANDADO DE SEGURANÇA 35675
Ministro Roberto Barroso| Liminar indeferida

Julgamento 15/5/2018

Mandado de segurança coletivo, com pedido,
liminar, impetrado pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Pública do Estado
do Pará – SINTEPP contra ato do Tribunal de
Contas da União (Acórdão 1824/2017-Plenário,
Acórdão 1962/2017-Plenário)

ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE

(i) ainda não foi ouvida a parte representativa dos
profissionais do magistério, fragilizando os princípios
do contraditório e da ampla defesa;

(ii) o art. 22 da Lei nº 11.494/2007 prevê expressamente
a aplicação de, pelo menos, 60% dos recursos para
pagamento de remuneração dos profissionais do
magistério;

(iii) os servidores do magistério não estarão, sem justa
causa, se enriquecendo, tendo em vista a indiscutível
previsão legal da subvinculação;

(iv) os recursos extraordinários podem ser pagos por
meio de abono salarial, que possui caráter provisório,
razão pela qual não cabe falar em teto remuneratório
nem em irredutibilidade salarial;

(v) o respeito à lei de responsabilidade fiscal não pode
obstar o pagamento de recurso previsto legalmente;

(vi) os recursos ordinários anuais, não repassados pela
União, devem ser executados, agora, de maneira
extraordinária



16. A probabilidade do direito invocado é esvaziada,
principalmente, por conta de dois argumentos. Em
primeiro lugar, o art. 22 da Lei nº 11.494/2007 faz
expressa menção a 60% dos “recursos anuais”, sendo
razoável a interpretação que exclui de seu conteúdo
recursos eventuais ou extraordinários, como seriam os
recursos objeto deste mandado de segurança. Em
segundo lugar, a previsão legal expressa é de que os
recursos sejam utilizados para o pagamento da
“remuneração dos professores no magistério”, não
havendo qualquer previsão para a concessão de abono
ou qualquer outro favorecimento pessoal momentâneo,
e não valorização abrangente e continuada da categoria

O STF E A QUESTÃO DA SUBVINCULAÇÃO



CF/88] Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação,
de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional
de educação em regime de colaboração e definir diretrizes,
objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis,
etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes
públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:

I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação como proporção do produto interno bruto

DISCRICIONARIEDADE LIMITADA DO GESTOR



ACÓRDÃO 1690/2019-TCU-PLENÁRIO, Min. AN | SOLICITAÇÃO DO
CONGRESSO NACIONAL

Compete ao Tribunal: realizar por iniciativa da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de
inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e
nas entidades da administração indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal (art.
38, I, da LOTCU).

TC 014.413/2019-1 (SCN oriunda da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que encaminha a
PFC 181/2018, de autoria do Deputados Federal Bacelar).



PRINCIPAIS PONTOS DA ANÁLISE

O objetivo da fiscalização vai de encontro ao entendimento jurisprudencial
firmado pela Corte de Contas sobre a matéria, o que torna juridicamente inviável a
realização da fiscalização requerida, nos termos dos arts. 4º e 38 da Lei 8.443/1996,
c/c o art. 17, § 1º, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, e dos Acórdãos 1.962/2017 e
2.866/2018, ambos do Plenário do TCU.

Conquanto a jurisprudência seja um elemento relevante de orientação aos
jurisdicionados, a dinâmica legislativa, social, cultural, econômica, entre outras, pode
levar a uma reavaliação do entendimento jurisprudencial com vistas a aferir sua
integridade frente a novos elementos, fundamentos e/ou parâmetros. Dessa forma, é
juridicamente possível que o TCU altere seus entendimentos e sua jurisprudência,
desde que novos elementos e/ou fundamentos levem a isso.

Nesse contexto, registro que a SCN em análise não apresenta elementos que
possam alterar o entendimento do Tribunal sobre a matéria.

ACÓRDÃO 1690/2019-TCU-PLENÁRIO, Min. AN | SOLICITAÇÃO DO
CONGRESSO NACIONAL



SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO PAÍS



ESTADOS QUE FAZIM JUS À COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO (1998-2006)

Fonte: FNDE
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TAXA DE ANALFABETISMO DAS PESSOAS DE 15 ANOS OU + (2017)

Região Nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo, em torno de quatro vezes maior do que as 
taxas estimadas para o Sudeste e Sul

NORTE

8,0%

NORDESTE

14,5%

SUDESTE

3,5%
SUL

3,5%

CENTRO-OESTE

5,2%

7,0% da população
nesta faixa etária é analfabeta

Fonte: IBGE, PNAD Contínua 2018



Fonte: MEC/INEP/DTDIE

TAXA DE REPROVAÇÃO 
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Dados do Censo Escolar 2018 – Infraestrutura nas Escolas

181,9 mil escolas da educação
básica (ensino infantil,
fundamental e médio), 16% não
contam com banheiro dentro do
prédio da escola

49% não estão ligadas à rede de
esgoto

26% não possuem acesso a água
encanada

21% não contam com coleta
periódica de lixo



COMO PODEMOS OTIMIZAR A UTILIZAÇÃO DESSES RECURSOS PARA 
MELHORAR ESSA SITUAÇÃO?



Aquisição, manutenção, construção e
conservação de instalações e
equipamentos necessários ao ensino;

Levantamentos estatísticos, estudos e
pesquisas visando precipuamente ao
aprimoramento da qualidade e à
expansão do ensino;

Aquisição de material didático-escolar e
manutenção de programas de transporte
escolar.



OS 10 MANDAMENTOS PARA BOA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS 
DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF



1. Utilizarás os recursos advindos dos precatórios do
Fundef exclusivamente em MDE

2. Não pagarás honorários advocatícios com
recursos dos precatórios do Fundef

3. Afastarás os recursos advindos dos precatórios do
Fundef da subvinculação estabelecida no art. 22
da Lei 11.494/2007

4. Recolherás os recursos à conta do Fundef ou a
contra criada exclusivamente com esse propósito

5. Não utilizarás os recursos oriundos dos
precatórios do Fundef para pagamentos de
rateios, abonos indenizatórios, passivos
trabalhistas ou previdenciários e remunerações
ordinárias



6. Estabelecerás cronograma de aplicação, que pode se
estender por mais de um exercício financeiro

7. Elaborarás plano de aplicação dos recursos compatível
com o PNE, com os objetivos das instituições
educacionais, e com os planos estaduais e municipais
de educação

8. Darás ampla divulgação do plano de aplicação dos
recursos

9. Darás ciência do plano de aplicação, no mínimo, ao
Conselho do Fundeb, ao Poder Legislativo, ao TCE e a
comunidade educacional (diretores, professores,
estudantes e pais dos estudantes)

10. Possibilitarás a plena atuação do Conselho do Fundeb
no acompanhamento do plano de aplicação



Descumprimento do Entendimento do TCU

Acórdão  2553/2019 – Plenário (23/10/2019)

Entendimento descumprido Consequência

Pagamento de honorários Constituição de processos de tomadas de contas
especiais para citação dos gestores que assinaram
os contratos e os escritórios contratados para
apresentar defesa ou recolher os valores

Rateio de recursos dos precatórios do Fundef Constituição de processos de tomadas de contas
especiais para citação dos gestores que
promoveram o rateio dos recursos dos precatórios
do Fundef, em razão de não serem despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE)
, mas apenas favorecimento pessoal de poucos
profissionais em detrimento dos objetivos básicos
das instituições de ensino e das metas do Plano
Nacional de Educação



ESTRATÉGIA NACIONAL DE PREVENÇÃO A 

FRAUDE E A CORRUPÇÃO



Gestores, Controle Interno e Controle Externo nos três 

poderes e nas três esferas em uma estratégia nacional 

para controlar a corrupção em resposta a sociedade

Defesas locais e 
regionais em 

perspectiva nacional

Diagnósticos 
conjuntos e parceria 

para soluções

Referência nacional para 
proteção do patrimônio 

e da credibilidade

Gestores, Controladores 
e Contadores como 

agentes da mudança

Metodologia 
uniforme e protótipo 

já testado



PODER DE COMPRA

PODER DE REGULAÇÃO ESTRUTURAS DE INTEGRIDADE

BOAS PRÁTICAS

SAÚDE EDUCAÇÃO SEGURANÇA
E JUSTIÇA

SUSTENTABILIDADE 

E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DO 

ESTADO



PRODUTOS

Classificação das organizações 
públicas segundo critério de 

suscetibilidade a fraude e 
corrupção

Retrato estadual e nacional sobre a 
suscetibilidade a fraude e 

corrupção

Retrato municipal sobre a 
suscetibilidade a fraude e 

corrupção

Aceitável Média Alta Muito Alta



PRODUTOS

Ferramenta individual de análise de 
suscetibilidade e monitoramento de 
evolução das organizações públicas



EVALDO JOSÉ DA SILVA ARAUJO

Secretaria Do TCU em Pernambuco 
evaldojs@tcu.gov.br

(81) 3366 0109
(81) 999633868

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!


