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PARECER DE ASSESSORAMENTO

Sr. Chefe da UCCI:

Veio a conhecimento desta Consultoria Técnica na Área Jurídica, através do 
Ministério Público, cópia de Procedimento instaurado no âmbito daquele Órgão, sobre possíveis 
ocorrências  irregulares,  quanto  a  aplicação  dos  recursos  do  FUNDEF/MDE,  da  qual  foi 
solicitada auxílio para realização de diligências, visando apurar os fatos.

Da Preliminar

Visa a presente dar cumprimento às atribuições estabelecidas nos Arts. 31 e 74 
da Constituição Federal, na Lei n° 4.242/01, Decreto 3.662/03 e demais normas que regulam as 
atribuições  do  Sistema  de  Controle  Interno,  referentes  ao  exercício  de  controle  prévio  e 
concomitante dos atos de gestão. 

Á vista das circunstâncias próprias do caso, por ter sido solicitado auxílio pelo 
MP e visando avaliar e prevenir as implicações legais a que está submetida a Administração, 
quanto  a  possíveis  implicações,  com  base  no  presente  estudo,  entendeu  este  Órgão  de 
Fiscalização e Assessoria, plausível, a título de esclarecimento e assessoramento, enviar a Vossa 
Senhoria para, entendendo cabível, encaminhar a resposta da presente consulta, àquele Órgão. 

Da Legislação

Cabe-nos, desde já, trazer à colação a aplicação das regras constitucionais que 
disciplinam  a  matéria,  invocando-se,  assim,  dentre  outros,  a  CF/88.  Além da  aplicação  da 
Constituição Federal, adota-se a orientação das melhores práticas, implicando, igualmente, na 
sua absoluta adequação às normas legais, sendo que são atendidas as disposições da Lei que 
regulamenta o FUNDEF e o MDE.

Trata  o  referido  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF),  instituído pela Emenda Constitucional 
nº 14, de 12 de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro do 
mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de 27 de junho de 1997, implantado em 1º de janeiro de 
1998. 



Verificou-se,também, que o FUNDEF, é um fundo instituído em cada Estado 
da Federação e no Distrito Federal,  cujos recursos devem ser repassados pelo Governo  e 
aplicados, exclusivamente, na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e 
na valorização de seu magistério, em contas próprias, como de fato está sendo feito, segundo 
informações da Contadora da Secretaria da Educação (fls.87).

Outrossim,  pela  documentação  acostada  aos  autos,  folhas  63,  é  possível 
depreender claramente que houve equivoco na digitação do número que define o elemento do 
recurso orçamentário, o que, por conseguinte, fez com que se registrasse a nomenclatura errada 
do elemento. Foi esclarecido, de maneira a formar um juízo de convencimento, desta Unidade de 
Controle, que o código que identificava o recurso orçamentário do FUNDEF deveria ser “0030”, 
o que determina o recurso como “vinculado”, porém é possível ver no relatório, juntado aos 
autos, que aparece o código “0001”, que significa “recurso livre”. Também é possível verificar 
no relatório que apesar de ter sido registrado o elemento errado, no relatório, durante todo o ano 
de 2005, não foi realizada nenhuma movimentação no respectivo recurso orçamentário, tanto que 
não se emitiu nenhum empenho.

CONCLUSÃO

Em resposta aos questionamentos do Consulente, s.m.j., torna-se necessário referir 
que, esta Unidade tem por regra expressa, em Regimento Interno, a manifestação somente 
acompanhada  de  parecer  do  órgão  técnico  pertinente,  bem  como  acompanhada  da 
documentação  constante  no  Processo  Administrativo  e  da  Legislação  pertinente,  que 
originou o fato, pois à vista das circunstâncias próprias de cada caso é que será avalia a 
consulta,  com a  finalidade  de  prevenir  as  implicações  legais  a  que  estará  submetida  a 
Administração, quanto a decisões a serem tomadas.

Por  conseguinte,  na  consulta  supra,  da  forma  como  foi  encaminhada,  por 
solicitação do Ministério Público, Fiscal da Lei por excelência, informalmente, dependente de 
diligências a serem realizadas a posteriori e por fazerem parte das atribuições normais da UCCI o 
acompanhamento  orçamentário,  excepcionalmente,  entendeu  esta  Assessoria  Jurídica  a 
necessidade da analise e apreciação  do fato,  do que restou concluído,  s.m.j.,  que não houve 
ilegalidade, mas se tratou de uma falha humana, sem qualquer existência de dolo, da qual não 
houve prejuízo para a Administração Pública.

Pelo exposto, sugere-se que o presente processo, após comunicação ao Órgão do 
Ministério Público, seja devidamente arquivado.

É o Parecer.

Sant’Ana do Livramento, 03 de março de 2006.

TEDDI WILLIAN FERREIRA VIEIRA
OAB/RS 54.868 – TCI - UCCI
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