
 
      

        

 

NOTA TÉCNICA DA FETRACSE SOBRE OS PRECATÓRIOS DO FUNDEF 

 

Nota Técnica 02/2019 

 

PRECATÓRIOS DO FUNDEF. SUBVINCULAÇÃO DE 

60% DOS PRECATÓRIOS PARA VALORIZAÇÃO DO 

MAGISTÉRIO. PROJETOS DE LEI QUE DISPÕE 

SOBRE O RATEIO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE 

PRECATÓRIOS. 

 

A FETRACSE representando suas entidades filiadas e em defesa dos profissionais 

do magistério da rede pública municipal no estado do Maranhão vem por meio desta nota 

esclarecer a todos a respeito dos Precatórios do FUNDEF e contestar a posição contrária à 

subvinculação dos precatórios do FUNDEF à valorização do Magistério da Rede de Controle 

da Gestão Pública no Maranhão conhecida como Rede de Controle formada pelos órgãos: 

Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, Ministério Público Federal, Ministério Público de 

Contas do Maranhão, Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Procuradoria Geral da 

República, Tribunal de Contas da União.  

Em nota emitida pela FETRACSE em 2017 reconhecemos a finalidade dos recursos 

oriundos dos Precatórios do FUNDEF: 

“A FETRACSE não tem dúvidas de que toda a legislação 

do FUNDEF/FUNDEB, determina aos municípios e aos 

seus sistemas de educação, o dever de aplicarem os 

recursos oriundos de repasses realizados a menor quando 

da vigência do FUNDEF pelo período de 1998 a 2006. 

Esses recursos devem ser aplicados no desenvolvimento 

da educação e valorização do magistério, conforme as 

disposições legais.” (Nota publicada em 1º de setembro de 

2017) 

Cumpre esclarecer que a Rede de Controle já se manifestou acerca dos recursos do 

FUNDEF serem usados exclusivamente na educação, mas que neste contexto esqueceu da 

figura do professor que sofreu prejuízos econômicos, previdenciários e de excesso de trabalho 

na década de vigência do FUNDEF. A Rede se embasa nos acórdãos do TCU para defender a 

não subvinculação de tais recursos aos professores.  

Em nenhum momento a Rede de Controle considera as decisões judiciais favoráveis 

que garantem o cumprimento da lei (destinação dos 60% à valorização do magistério) e a 

afirmação nas sentenças de que o Tribunal de Contas da União-TCU é um Órgão de Controle 

cujas decisões possuem natureza administrativa e não Função Jurisdicional, bem como tais 

decisões não se prestam a fixação de Jurisprudência dos Tribunais de Justiça Estaduais, Federais 

e Tribunais Superiores. Além do que o Acordão 1827/2017 tão mencionado nos documentos da 

Rede é objeto da Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 

528 em análise no Supremo Tribunal Federal - STF. Não se fala também que em vários estados 

como Bahia, Alagoas, Paraíba, Piauí e Ceará os professores já receberam o que lhes é devido a 

título de abono dos precatórios do FUNDEF. 



 
      

        

 

Afirmamos que os órgãos de controle não possuem competência para definir se os 

professores têm, ou não, direito ao pagamento das diferenças relativas aos valores do FUNDEF 

do município, transferidos a menor pela União Federal, no período já reconhecido pela Justiça 

Federal, dos anos de 1998 a 2006. Compete a eles, verificar se a destinação dos recursos está 

conforme determina a legislação. 

A opinião e posição dos órgãos de controle e fiscalização estão norteando os 

gestores municipais ao descumprimento da lei e assim gerando grande tumulto em relação ao 

direito dos professores do ensino fundamental, por se tratar da valorização dos membros do 

magistério público dos municípios, que nunca foram devidamente valorizados. A alegação de 

que o devido pagamento aos professores extrapola o teto salarial constitucional e impossibilita 

o pagamento das folhas mensais haja vista que é garantida a irredutibilidade salarial cai por 

terra, pois as indenizações se referem aos anos de prejuízos que ficaram acumulados e que os 

valores individualmente que vierem a ser recebidos por cada professor, se divididos mês a mês, 

ano a ano referente a década do FUNDEF, não daria ao professor se quer uma vida mais digna. 

Ao se afirmar que é proibida a subvinculação nestes termos podemos falar em preconceito 

porque o professor sempre foi uma profissão desvalorizada considerando a história de luta da 

classe no Brasil e que os órgãos estão olhando para vultuosas quantias a serem pagas de uma 

vez e não ao período de prejuízo. É uma enorme injustiça não reconhecer seu direito. 

A Emenda Constitucional n° 14/1996, que alterou o artigo 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, que criou o FUNDEF e que inseriu novos parágrafos, 

dentre eles os parágrafos 1º, 3º, 5º e 7º, então vigentes, estabelecia: 

“Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação desta 

emenda, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a 

que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal, 

a manutenção e ao desenvolvimento do ensino 

fundamental, com o objetivo de assegurar a 

universalização de seu atendimento e a remuneração 

condigna do magistério.” 

“§ 1º A distribuição de responsabilidades e recursos entre 

os estados e seus municípios a ser concretizada com parte 

dos recursos definidos neste artigo, na forma do disposto 

no art. 211 da Constituição Federal, é assegurada 

mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito 

Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento do 

ensino fundamental e de valorização do magistério, de 

natureza contábil.” 

“§ 3º A União complementará os recursos dos Fundos a 

que se refere o § 1º, sempre que, em cada Estado e no 

Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o 

mínimo definido nacionalmente.” 

“§ 5º Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos 

recursos de cada Fundo referido no § 1º será destinada ao 



 
      

        

 

pagamento dos professores do ensino fundamental em 

efetivo exercício no magistério.” 

“§ 7º A lei disporá sobre a organização dos Fundos, a 

distribuição proporcional de seus recursos, sua 

fiscalização e controle, bem como sobre a forma de cálculo 

do valor mínimo nacional por aluno.” 

A Câmara dos Deputados Federais através da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E CONTROLE por meio da PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

– PFC - N.º 181, de 2018 propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realize 

ato de fiscalização e controle, por meio do TCU, para garantir a destinação de 60% dos 

precatórios do FUNDEF para o pagamento dos profissionais do magistério. Sua justificação se 

embasa no seguinte:  

“Após mais de uma década de disputas judiciais, o Poder 

Judiciário reconheceu que entre os anos de 1996 e 2007, a 

União deixou de repassar mais de 90 bilhões de reais do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) 

aos Municípios. A recente vitória dos Municípios não 

significa, contudo, uma vitória dos professores. Isto ocorre 

por conta de interpretações enviesadas que desconsideram  

dispositivos da lei que estabeleceu, em 2007, o FUNDEB – 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Lei n° 11.464, de 20 de junho de 2007). Essa lei estabelece, 

em seu art. 22, que “Pelo menos 60% (sessenta por cento) 

dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao 

pagamento da remuneração dos profissionais do da 

educação básica em efetivo exercício na rede pública”.  

Significa dizer que dos 90 bilhões de reais devidos pela 

União aos Municípios, pelo menos 54 bilhões pertencem 

aos profissionais da educação e deve a eles serem 

destinados. Esta Proposta de Fiscalização e Controle 

busca fazer que o Tribunal de Contas da União fiscalize a 

aplicação dessas verbas e garanta, por meio de seus 

poderes conferidos pela Constituição Federal, a aplicação 

da lei, qual seja, fazer que os Prefeitos destinem pelo menos 

60% das verbas recebidas a título de precatórios do 

FUNDEF, ao pagamento de abonos salariais aos 

profissionais da educação, sob pena de responderem nos 

termos da Constituição e de terem seus atos sustados pela 

Corte de Contas.” 

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal, órgão do 

Poder Legislativo do qual o TCU é auxiliar, através da PFC 181/2018 traz a lei como garantia 

da luta dos professores. A respeito da referida PFC o TCU respondeu afirmando que não 



 
      

        

 

cumprirá a determinação da Câmara, sendo por essa razão, alvo de ação no STF. Mas nada 

disso é mencionado nos documentos oficiais emitidos pela Rede de Controle que têm nos 

acórdãos e decisões do TCU seu principal argumento de defesa para não subvinculação já 

mencionada anteriormente.  

Conforme mencionado na PFC 181/2018 a Lei do FUNDEB traz em sua redação a 

mesma fundamentação da Lei do FUNDEF no tocante a aplicação dos recursos de, no mínimo 

de 60% para a valorização dos profissionais do magistério. 

Não é por ausência de lei que a Rede de Controle não defende a subvinculação. A 

essa postura podemos entender de outra forma. Vejamos mais normas que nos levam ao 

entendimento e luta dos professores pelo seu direito:  

A Lei nº 9.424, de 24.12.1996, em cumprimento ao disposto no § 7º do Art. 60 da 

dita EC nº 14/1996, estabeleceu em seu artigo 7º, entre outras disposições, o seguinte: 

“Art. 7º. Os recursos do Fundo, incluída a complementação 

da União, quando for o caso, serão utilizados pelos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, assegurados, pelo 

menos 60% (sessenta por cento) para a remuneração dos 

professores do Magistério, em efetivo exercício de suas 

atividades no ensino fundamental público”. 

Posteriormente o parágrafo único do Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o seguinte: 

“Art. 8º. “Parágrafo Único. Os recursos legalmente 

vinculados a finalidade específica serão utilizados 

exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, 

ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o 

ingresso”. 

O Tesouro Nacional, por sua vez, orientando os procedimentos contábeis 

relacionados às transferências de complementações do FUNDEF, baixou a Portaria nº 328, de 

27 de agosto de 2001, orientando, em seu Art. 5º, Parágrafo Único, o seguinte: 

“Art. 5º. Os valores do FUNDEF repassados ao Estado, 

Distrito Federal e Municípios deverão ser registrados no 

código de receita 1724.01.00 – Transferência do 

FUNDEF”. 

“Parágrafo Único – Quando constar do montante 

creditado na conta do FUNDEF, parcela de 

complementação de seu valor o mesmo deverá ser 

registrado destacadamente na conta 1724.02.00 – 

Transferência da Complementação do FUNDEF”. 

A respeito dos projetos de leis municipais de rateio dos precatórios do FUNDEF 

aos profissionais do magistério que estão adentrando as câmaras de vereadores nos municípios 

do Estado do Maranhão entendida pela Rede de Controle como inconstitucional mais uma vez 

embasadas pelo TCU, a FETRACSE contesta tal posição em razão da independência entre os 

poderes (executivo, legislativo, judiciário) não cabendo interferência externa de órgãos que 

possuem papel de fiscalizar cumprimento de leis, controlar e acompanhar a aplicação de 

recursos públicos. Além disso, os recursos sejam eles transferidos da União, dos Estados e 



 
      

        

 

receitas municipais, são autorizados e acompanhados pelas câmaras de vereadores que também 

aprovam ou desaprovam as contas dos gestores municipais. Ainda nesse sentido cabe ressaltar 

que não há criação de despesas à municipalidade, mas destinação de recursos em 

reconhecimento às leis superiores. 

Em síntese, a Rede de Controle, tem posição contrária a PFC 181/2018, a ADPF nº 

528 e aplicabilidade das leis citadas nesta nota que dão sustentação à luta dos professores, às 

ações judiciais, as decisões judiciais sobre a matéria da subvinculação e o trabalho da Câmara 

dos Deputados. 

Às entidades sindicais filiadas e aos professores, a FETRACSE convoca-os a 

engrossarem a luta e continuar fazendo o trabalho de base nas câmaras de vereadores para a 

aprovação dos projetos de lei, realizar assembleias, audiências públicas, atos públicos e outras 

atividades e ingressarem com ações judiciais no momento oportuno para resguardar o direito 

dos professores e provocar o judiciário a decidir com base na legislação e não em decisões e 

recomendações de órgãos externos. 

A luta continua e temos muito trabalho a realizar e passos a galgar rumo a vitória 

definitiva a respeito dos precatórios do FUNDEF. 

 

Presidente Dutra-MA, 25 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

GELILSON GONÇALVES DE LIMA SOUSA 

Presidente da FETRACSE 


