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EXCELENT1SSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

0 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO, no uso

das atribui^oes legais e constitucionais que Ihe conferem os artigos 127 e 129 da Constituigao 

Federal de 1988, o MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, pelo Procurador-Chefe da Republica

0 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO MARANHAO, com fulcro nas

no

Maranhao e o
atribuiqoes que Ihe confere o art. 110,1, da Lei estadual n. 8.258/2005 (Lei Organica do TCE/MA) 

c/c. art. 102-A da Constituigao Estadual do Maranhao, orgaos integrantes da REDE DE 

CONTROLS DA GESTAO PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO e signatarios do Ato 

Interinstitucional Conjunto denominado “O dinheiro do FUNDEE e da Educa^ao”, vem,

respeitosamente, atraves dos seus respectivos Procuradores-Gerais abaixo signatarios, apresentar

REPRESENTACAO COM PEDIDO DE MED1DA CAUTELAR

com arrimo no artigo 1°, VIII, da Lei n. 8.443/92 (Lei Organica do TCU) e no art. 237 d< 

Regimento Interne do TCU, fazendo em razao dos latos abaixo explicitados: \

I - SINOPSE FATICA

Em 14 de setembro de 2020, foi publicada a Lei n. 14.057/2020, que preve 

procedimentos para realiza^ao de acordos para pagamento dos precatorios na Justi^a Fedeial c 

acordos para o termino de litigios contra a Fazenda Publica e suas autarquias. Referida lei loi 

publicada com o veto da Presidencia da Republica a diversos de seus dispositivos, dentre os quais o 

paragrafo unico do art. 7°, segundo o qual “Os repasses de que trata o caput deste artigo deveiao 

obedecer a destinacao originaria, inclusive para fins de garantir pelo menos 60% (sessenta^



por cento) do seu montante para os profissionais do magisterio ativos, inativos e pensionistas 

do ente publico credor, na forma de abono. sem que haja incorporagao a remuneraqao dos 

referidos sei-vidores”.

Entretanto, na Sessao do Congresso Nacional do dia 17 de marqo de 2021, 

votaqao do dispositive 48.20.005 - paragrafo unico do art. 7°, rcstou REJEITADO pela Casa 

Legislativa o VETO inicialmente conferido ao dispositivo (vide www.congressonacional.leg.br), de 

modo que este compora o texto da norma, promulgada recentemente em 26 de marqo de 2021.

em

Como cediqo, o novo regramento vai de encontro as posiqoes do Tribunal de 

Contas da Uniao, do Superior Tribunal de Justiqa e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, 

firmadas ate entao, consoante se passa a expor.

Inicialmente, o Tribunal de Contas da Uniao, no Acordao n.° 1824/2017, 

que julgou Representa^ao do Ministerio Publico Estadual, Ministerio Publico Federal e Ministerio 

Publico de Contas, todos do Estado do Maranhao, oriunda de trabalho conjunto da Rede de 

Controle da Gestao Publica daquele Estado (Ato Interinstitucional n. 01/2017) confirmou o 

entendimento pela vincula^ao dos recursos dos precatorios pagos pela Uniao a titulo de 

complementaqao do FUNDEF, conforme ementa a seguir:

“REPRESENTAQAO DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, 
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO E MINISTERIO 
PUBLICO DE CONTAS DO MARANHAO. IRREGULARIDADES NA 
DESTINACAO do PAGAMENTO DE DIFERENCAS de 
COM PL EMENTA pf O DEVI DA PELA UNIAO NO AMBITO DO 
EXTINTO FUNDEF. AC AO CIVIL PUBLICA CONDENANDO A UNIAO 
AO PAGAMENTO DOS VALORES JA TRANSITADA EM JULGADO. 
CONTRATACAO DE TRES ESCRITORIOS DE ADVOCACIA, POR 
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, COM A FIXAQAO DE 
HONORA RIOS CORRESPONDENTES A 20% DO EXITO, POR CENTO E 
DEZ MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO. RISCO DE DESVIO 
DE RECURSOS CONS TITUCI ON A LMENTE VINCULADOS A 
EDUCACAO PARA O PAGAMENTO DE HONORARIOS 
CONTRATUAIS EM RAZAO DO ARTIGO 22, §4", DA LEI 8906/1994. 
VINCULACAO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE 
DE APLICACAO EM FINALIDADE DI VERSA. PLURIMAS 
IRREGULARIDADES. DANO AO ERA RIO. RESPONSA BI LI DA DE 
PESSOAL DO AGENTE QUE DEU CAUSA AOS DESVIOS. 
IRREGULARIDADES GRAVISSIMAS. DETERMINACOES. ”

Oportuna, nesse portico, a transcribe dos seguintes fundamentos do
referido acordao:

http://www.congressonacional.leg.br


“[...] 72. Assim, como se observe/, os recursos a serem repassados aos 
estados/municipios - embora advenham de pagamentos a serem efetuados 
via precatorios - tem origem vinculada aos recursos provenientes do 
Fundef. Uma vez que a origem desses recursos e vinculada ao referido 
[undo, conclui-se que sua destinaqao tambem deve ser vinculada as 
finalidades do Fundef/Fundeb, a saber, o dispendio exclusivo em 
manutengao e desenvolvimento do ensino.
[...] 82. Assim, mesmo que esses recursos da Unido sejam repassados por 
meio de precatorio, proveniente do Tesouro Nacional, a natureza de sua 
despesa permanece vinculada ao Fundef, cuja aplicaqdo deve ser exclusiva 
no ensino, por forqa da Constituiqao Federal e lei especifica. Ou seja, se os 
recursos repassados pertencem a complementaqao da Unido ao Fundef 
compete ao TCU a fiscalizaqdo para que sua aplicaqdo seja destinada para 
a finalidade especifica, prevista constitucional e infraconstitucionalmente. 
[...] 86. Desse modo, entende-se que a vinculaqdo dos recursos do Fundef e 
impositiva, ndo podendo haver qualquer outra utilizaqdo que ndo contemple 
a finalidade constitucional e infraconstitucional conferida ao 
Fundef/Fundeb, que e a aplicagdo de seus recursos exclusivamente no 
ensino. Nesse sentido, a Lei Complementar 101, em seu art. 8°, pardgrafo 
unico, e taxativa nos seguintes termos: "Pardgrafo unico. Os recursos 
legalmente vinculados a finalidade especifica serdo utilizados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculagdo, ainda que em 
exercicio diverso daquele em que ocorrer o ingresso ” (grifos inseridos).
[...] 95. Desse modo, resta claramente deftnida a vinculaqdo da aplicagdo 
dos recursos oriundos do Fundef/Fundeb. Conclui-se, assim, diante de todo 
o expos to, que o uso de recursos originalmente vinculados ao Fundef para 
pagamento de honordrios advocaticios configura destinagdo de verba 
vinculada ao Fundeb para finalidade diversa da educagdo, contrariando 
previsdo constitucional e infraconstitucional.

De igual forma, o Supremo Tribunal Federal, no dia 06/09/2017, no 

julgamento das Aqocs Originarias (ACOs) 648, 660, 669 e 700, ajuizadas, respectivamente pelos 

Estados da Bahia, do Amazonas, de Sergipe e do Rio Grande do Norte, condenou a Uniao ao 

pagamento de diferengas relacionadas a complementagao do FUNDEF e determinou que os 

recursos recebidos retroativamente deverao ser destinados exclusivamente a educagao.

Em decisao de 17/05/2018, no MS 35.675, o Ministro Barroso tambem se 

posicionou sobre o tema, ao indeferir pedido de cautelar em Mandado de Seguranga Coletivo 

impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educagao Publica do Estado do Para - SINTEPP, 

que pedia a suspensao da parte do Acordao 1824/2017 do TCU sobre o afastamento da' 

subvineulagao dos 60 % dos recursos ao pagamento de professores, entendendo:

"[...] E verdade que, no julgamento das agoes civis ordindrias n°s 648, 660, 
669 e 700, o pleno desta Corte, ao confirmar a condenagdo da Unido ao 
pagamento da diferenga do Fundef/Fundeb, manteve a vinculagdh da



receita a educaqao . Esse fato, todavia, ndo importa em reconhecer de 
forma automdtica que deva ser mantida a subvinculagdo de 60% para 
pagamento de remwieraqdo dos prqflssionais do magisterio como requer a 
impetrante.
A probabilidade do direito invocado e esvaziada, principalmente, por conta 
de do is argument os. Em primeiro lugar, o art. 22 da Lei n° 11.494/2007faz 
expressa mengdo a 60% dos recurs os anuais”, sendo razodvel a 
interpretagdo que exclui de seu conteudo recursos eventuais on 
extraordindrios, como seriam os recursos objeto deste mandado de 
seguranqa. Em segundo lugar, a previsdo legal expressa e de que os 
recursos sejam utilizados para o pagamento da “remuneragdo dos 
professores no magisterio”, ndo havendo qualquer previsdo para a 
concessdo de abono ou qualquer outro favorecimento pessoal 
momentdneo, e ndo valorizagdw abrangente e continuada da 
categoria.f.J ” (Grifou-se)

A subvinculagao prevista no art. 22 da Lei n.° 11.494/2007 tambem foi 

afastada pelo Tribunal de Contas da Uniao no Acordao n.° 1824/2017 e confirmada pelo Acordao 

n.° 1962/201 7, nos seguintes termos:

“105. Em termos prdticos, devido ao expressivo montante a ser recebido 
pelos municipios, tem-se como real a possibilidade de aumentos totalmente 
desproporcionais aos profissionais do magisterio, havendo inclusive o risco 
de superaqdo do teto remuneratorio constitucional, caso se aplique a 
literalidade do supracitado normativo. Quando se esvairem os recursos 
extraordinariamente recebidos, ndo poderdo os municipios reduzir saldrios 
em virtude da irredutibilidade salarial.
106. Cabe registrar, ainda, que qualquer gasto com remuneraqdo dos 
profissionais do magisterio (criaqdo ou expansdo), deve obedecer 
estritamente aos dispositivos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de 
Responsahilidade Fiscal), especialmente os arts. 15, 16 e 21, no sentido que 
tal despesa deve ser acompanhada de estudos sobre o impacto 
orqamentdrio-financeiro e compatibilidade com as leis orqamentdrias, 
inclusive com o piano plurianual.
107. Assim, alem dos relevantes argumentos do TCM/BA e do FNDE, e 
importante ressaltar que se torna imposslvel a obediencia absolute a tal 
subvinculagdo em virtude de os recursos advindos de decisdo judicial ndo 
representarem um aumento pennanente de recursos aos municipios. Assim, 
caso esses recursos sejam utilizados para o pagamento de pessoal, haverd 
graves implicagoes futures quando exauridas as verbas de oh gem 
extraordindria, com potencial comprometimento de diversas disposigoes 
constitucionais, tais como a irredutibilidade salarial, e o teto remuneratorio 
constitucional.
108. Nesse mesmo sentido, tem-se que o supramencionado art. 22 da Lei 
11.494/2007 estabelece que “recursos anuais totais dos Fundos serdo 
destinados ao pagamento da remuneraqdo dos profissionais do magisterio ”. 
Desse modo, percebe-se que o normativo incide tdo somente sobre os 
recursos ordindrios anuais. Assim, resta prejudicada sua aplicaqbo em 
casos de montantes extraordindrios devido a ausencia de continuidade dos 
recursos recebidos em contraposiqbo d perpetuidade de possiveis aumentos
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concedidos aos profissionais do magisterio. ”

Posteriormente, o Tribunal de Contas da Uniao, em 27/06/2018, 

determinou cautelarmente no Acordao 1518/2018 “aos entes manicipais e estaduais beneficidrios 

de precatorios provenientes da diferenga no cdlculo da complementagdo devida pela Uniao, no 

dmbito do Fundef que se abstenham de utilizar tais recursos no pagamento a profissionais do 

magisterio on a quaisquer outros servidores piiblicos, a qualquer titulo, a exemplo de 

remuneragdo, saldrio, abono ou rateio, ate que este Tribunal decida sobre o merito das questoes 

suscitadas no presente feito”, caminhando a decisao de merito no mesmo sentido, consoante 

destacado acima.

Na mesma vereda, a Nota Tecnica 5006/2016/CGFSE/DIGEF do FNDE 

afirmou nao ser plausivel, a luz dos principios da razoabilidade e da proporcionalidade, a 

subvinculagao dos recursos dos precatorios a remunera^ao dos profissionais do magisterio, sendo 

oportuna a transcri^ao do seguinte fragmento da Nota Tecnica:

‘77. Ent retan to, no caso dos recursos oriundos dos precatorios, uma 
discussdo acerca da manutenqao da subvinculaqao dos 60% dos recursos 
aos profissionais do magisterio deve levar em consideragdo pelo menos tres 
aspectos que tangenciam o assunto, quais sejam: i ) a finalidade dos 
preceitos constitucionais e legais que objetivam promover a valorizagdo 
dos profissionais do magisterio, ii ) as metas e estrategias do Plano 
Nacional de Educagdo - PNE 2014/2024, delineadas na Lei 13.005/2014 
e, Hi ) a significativa monta de recursos financeiros origindrios dos 
precatorios.
12. No que concerne ao primeiro aspecto, cabe salientar que o objetivo dos 
preceitos constitucionais e legais que vinculam 60% dos recursos dos 
Fundos (Fundef e Fundeb) a remuneragdo dos profissionais do 
magisterio publico da educagdo bdsica e, precipuamente, direcionar 
recursos que auxiliem na criagdo e implementagdo dos pianos de carreira 
e no cumprimento do piso salarial do magisterio, visando garantir a esses 
profissionais uma mel/wr formagdo e condigoes de traballw que 
estimulem o ingresso e permanencia na carreira. Ei s, pois, a essencia das 
politicas publicas de valorizagdo do magisterio.
13. Todavia, tais politicas devem ser continuamente fiormuladas e 
implementadas, de forma que as medidas requeridas a efetiva concretizagdo 
sejam permanentemente revistas e atualizadas, sem provocar sobressaltos e 
perturbagdes desmedidas, que fujam d normalidade e d razoabilidade que 
deve pautar o planejamento e a agdo dos entes governamentais, aos quais 
compete atender ao comando constitucional e legal relacionado a criagdo 
dos pianos de carreira e ao cumprimento do piso, o que nao justifica, 
entrementes, a liberagdo pontual de significativa quantia de recursos, no 
caso oriunda dos precatorios, de forma vinculada ao pagamento de 
profissionais do magisterio, este caracterizado pela forma continuada e 
perene que deve orientar seu processamento, dada a natureza aUmentar e



o cardter sustentdvel que deve revesti-lo.
14. O pagamento de significativa quantia remuneratoria aos profissionais 
do magisterio de uma so vez, por ocasido da liberagao de recursos dos 
precatdrios, ndo se inscreve e sequer atende as politicas de valorizagdo do 
magisterio publico da educagdo bdsica, mas, de nwdo contrdrio, 
representa momentdneo e desproporcional pagamento, em valores 
totalmente desconectados das reals possibilidades de garantia e 
permanencia do nlvel remuneratorio que representam, rompendo, dessa 
forma, com os principios da coutinuidade que deve nortear as politicas de 
valorizagdo dos profissionais do magisterio e da irredutibilidade de 
saldrio, que se encontra esculpido no art. 7°, VI, da CF/88. ” (Grifou-se)

Nao obstante, vislumbra-se uma mudanga radical no cenario retratado com a 

REJE1QAO do VETO PRESIDENCIAL ao paragrafo unico do art. 7° da Lei n. 14.057/2020, no que 

tange ao pagamento de 60% dos recursos dos precatdrios ao magisterio da ativa, aposentados e 

pensionistas, em forma de abono, tornando imperiosa nova analise e manifestagao deste 

Colendo Orgao de Controle Externo da Uniao, de modo a permitir maior uniformidade no 

tratamento da questao doravante, assim como a regular fiscalizagao do pagamento desses 

abonos pelos entes federativos envolvidos, na esteira do que se passa a expor.

II - EFEITOS EX NUNC E CONDICIONADOS A REGULAMENTA^AO DO DISPOSTO NO 
PARAGRAFO UNICO DO ART. 7° DA LEI N. 14.057/2020.

Depreende-se do histdrico acima que todo o plexo normative e 

jurisprudencial pertinente ao caso conduziram as escorreitas decisoes dos Tribunais superiores no 

sentido da ausencia da subvinculagao da fragao minima de 60% dos recursos dos precatdrios do 

entao FUNDEF ao pagamento de professores.

O Acdrdao TCU-Plenario n. 1518/2018, de 27/06/2018, 

determinagao cautelar expressa para que os entes municipais e estaduais beneficiaries de precatdrios 

do FUNDEF se abstivessem de utilizar tais recursos no pagamento de profissionais do magisterio 

ou quaisquer outros servidores publicos.

emanou

Nesse mesmo sentido, os Acdrdaos do TCU n. 1824/2017-Plenario, n.

1962/2017-Plenario e n. 2866/2018-Plenario.

Este ultimo, inclusive, reafirmando a natureza extraordinaria dos recursos,

restou assim ementado:



SUMARIO: REPRESENTAO. POSSIVEIS IRREGULARIDADES NA 
AP LI CACAO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PRECATORIOS 
RELATIVOS A COMPLEMENTACAO DO FUNDO DE MANUTENCAO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE 
VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF). NATUREZA 
EXTRA ORDINARJA DOS RECURSOS. AFASTAMENTO DA 
SUBVINCULACAO PREVISTA NO ARTIGO 22, CAPUT, DA LEI 
11.494/2007. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA OBSTANDO A 
UTILIZACAO DE TAIS RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE 
PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO A QUALQUER TITULO. OITIVA DO 
MINISTERIO DA EDU CACAO E DO FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. CONFIRMACAO DA 
CAUTELAR. DETERMINA CAO. RECOMENDACOES. Os recursos 
recebidos a titulo de complementagao da Unido no Funde£ reconhecidos 
judicialmente, alem de ndo estarem submetidos d subvinculagdo de 60% 
prevista no artigo 22, da Lei 11.494/2007, ndo podem ser utilizados para 
pagamentos de rateios, abonos indenizatorios, passives trabalhistas on 
previdencidrios, remuneragoes ordindrias on outras denominagoes de 
mesma natureza, aos prqfissionais da educagdo. Os entes federados 
beneficidrios devem, previamente a utilizagdo dos valores, elaborar piano 
de aplicagdo dos recursos compadvel com a presente deliberagdo, o Plano 
Nacional de Educagdo, os objetivos bdsicos das instituigoes educacionais e 
os respectivos pianos estaduais e municipals de educagdo, dando-lhe ampla 
divulgagdo.

O aludido acordao determinou ainda (itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acordao n°
2866/2018):

- Que os recursos dos precatorios do Fundef podem ter sua aplicagao 
estabelecida em cronograma de despesas que se estenda por mais de um 
exercicio financeiro, nao estando sujeitos ao limite temporal previsto no art. 
21, caput, da Lei 11.494 de 2007;

- Que os entes governamentais, previamente a utilizaq:ao dos recursos, 
devem elaborar um piano de aplica9ao compadvel com as diretrizes 
estabelecidas pelo Tribunal de Contas da Uniao, com o Plano Nacional de 
Educagao (PNL (Lei 13.005/2014), com os objetivos basicos das 
instituigoes educacionais (Art. 70, caput, da LDB) e com os pianos 
nacionais e estaduais de educagao, em linguagem clara, com informagoes 
precisas e os valores envolvidos em cada agao/despesa planejada;

- Que os entes governamentais devem dar ampla publicidade ao piano de
aplicagao dos recursos, devendo dele ter comprovada ciencia: o Conselho do 
Fundeb no ambito do municipio, os membros do Poder Legislative local, o 
Tribunal de Contas do Estado/Municipio, a comunidade diretamente 
envolvida (diretores, professores, estudantes, pais de estudantes etc). ,

Nesse mesmo sentido, conforme destacado acima, em decisao de 

17/05/2018, no MS 35.675, o Ministro Barroso tambem se posicionou sobre o tema, ao indeferir 

pedido de cautelar em Mandado de Seguranga Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores



em Educa^ao Publica do Estado do Para - SINTEPP, que pedia a suspensao da parte do Acordao 

1824/2017 do TCU sobre o afastamento da subvinculacao.

Em suma, os Tribunals Superiores foram peremptorios, desde o inicio, 

quanto a nao aplicabilidade da regra da subviculaqao dos recursos oriundos dos precatorios do 

FUNDEE, escudados nos argumentos de que o pagamento de vultosa quantia em dinheiro aos 

profissionais do magisterio, de uma vez so, nao alcanqaria a finalidade da regra do art. 22 da Lei n.° 

11.494/2007 de valorizaqao abrangente e continuada da carreira do magisterio, alem de ferir 

preceitos constitucionais como o da irredutibilidade salarial e do teto remuneratorio constitucional.

Reforqando o entendimento supra, o Acordao n. 1690/2019-TCU rejeitou, 

por juridicamente inviavel, pedido da Comissao de Fiscaliza^ao Financeira e Controle da Camara 

dos Deputados (Oficio 51/2019/CFFC-P, de 5/6/2019), para que o TCU procedesse a “fiscalizaqao e 

controle para garantir a destinaqao de 60% dos precatorios do FUNDEF para o pagamento dos 

profissionais do magisterio”. Ressaltou a Corte de Contas que:

“(•••) A SCN requer que o TCU realize ato de fiscalizaqao e controle que 

garanta que pelo menos 60% dos valores pagos pela Uniao aos Municipios 

a titulo de precatorios do Fundo de Manutenqao e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorizaipao do Magisterio (FUNDEF) sejam 

destinados ao pagamento dos profissionais do magisterio, ou seja, o 

obietivo da fiscalizacao vai de encontro ao entendimento
iurisprudencial flrmado pela Corte de Contas sobre a materia, o que
torna juridicamente inviavel a realizacao da fiscalizacao requerida, nos
ternios dos arts. 4° e 38 da Lei 8.443/1996, c/c o art. 17, $ 1°, inciso II,
da Resolucao-TCU 215/2008, e dos Acordaos 1.962/2017 e 2.866/2018,
ambos do Plenario do TCU.”

Nao existia, assim, qualquer normative legal ou jurisprudencial a amparar o 

pleito da subvinculaqao, ate a promulgaqao da Lei n. 14.057/2020, a partir da rejeiqao do veto ao 

paragrafo unico de seu art. 7°.

Com efeito, tem-se que o referido normativo opera efeitos “ex nunc” e so 

pode incidir sobre os recursos de precatorios do FUNDEF que ainda estejam depositados a conta 

especitica do Fundo de cada entc federative, nao atingindo portanto os entes que ja utilizaram e/ou 

destinaram tais recursos seguindo as orientaqoes do TCU e do STF.
A

V



Do proprio texto da Lei n. 14057/2020 extrai-se, outrossim, que ela nao 

surtira efeitos imediatos e carece de regulamenta^ao futura, ex vi do artigo 4°:

Art. 4°Ato do Poder Executivo regulamentara o disposto nesta Lei, 
inclusive com relacao a competencia do Advogado-Geral da Uniao para
assinar os acordos firmados, diretamente ou por delegacao. (...)

Outra aplica^ao nao Ihe pode ser conferida, diante da especificidade da 

situate de cada ente publico beneficiario de recursos dos precatorios do FUNDEF, sendo do 

conhecimento desta Corte Federal de Contas, consoante dados extraidos da Plataforma

Precatorios FUNDEF”do“Informa^oes

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=600304:12:8635826613140::NO:) 

aproximadamente 550 (quinhentos e cinquenta) unidades federativas contempladas com o 

pagamento de precatorios, totalizando o montante aproximado de mais de 10 (dez) bilhdes de reais 

distribuidos em 1.467 (um mil quatrocentos e sessenta e sete) pagamentos diversos em todo o 

Brasil, afora os que ainda serao realizados neste ano e ncs proximos.

Publicas sobre
existemque

Nesse sentido, caso se concedesse efeito retroativo ao dispositive, alem dos 

milhares de processes judiciais buscando o pagamento de salaries pelos entes que ja esgotaram o 

pagamento dos precatorios, seriam postos em discussao, pelo menos, R$ 6 bilboes de reais mais 

atualizaQoes, para serem arcados por entes federados que so disporiam de suas fontes ordinarias de 

recursos e que, de uma bora para outra, teriam que fazer a face ao pagamento de tais verbas 

extraordinarias, o que, por certo, poria em risco o atendimento das demandas atuais desses entes.

Faz-se imperioso, portanto, que o TCU, diante do novo cenario legal, exerga 

sua jurisdigao sobre as questoes ora apresentadas e tambem oriente o Poder Executivo quanto a 

regulamentagao futura da norma, resguardando-se a seguranga juridica das situagoes ja 

consolidadas e evitando-se, com isso, excesso de litigios judiciais e extrajudiciais, em prejuizo da 

educagao publica brasileira. Destaca-se aqui questoes importantes que merecem ser objeto de 

regulamentagao, salvo raelhor juizo: quern sao os efetivos beneficiarios do abono (servidores da 

epoca ou atuais?); como realizar a identificagao de beneficiarios em casos que os municipios nao 

tenbam em sens arquivos a relagao de servidores de gestSes passadas; como deve ser pago o abono 

(se de uma unica vez ou em parcelas); como devem se portar os entes que ja utilizaram parcial ou 

totalmente os recursos dos precatorios seguindo as orientagoes do TCU ate o momento; como 

garantir a lisura do pagamento do abono, evitando que profissionais que nao estavam em sala de

scalizar o referidoaula percebam a verba indenizatoria; como o TCU pretende controlar e
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pagamento, a fim de evitar fraudes e desvios de fmalidade. Essas e outras questoes precisam ser 

primeiramente elucidadas antes de se conferir plena eficacia a norma.

DA necessAria FISCALIZACAO DA REGULARIDADE DO PAGAMENTO AOS 
PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, SEGUNDO CRITERIOS UNIFORMES.
Ill

No piano pratico. a celeuma advinda do dispositive que garante a 

subvincula^ao do percentual de 60% DOS PRECATORIOS DO FUNDEF ao pagamento de abono 

ao magisterio impoe um olhar mais acurado e firme acerca de sua necessaria regulamenta^ao e 

fiscal iza^ao.

No pormenor, entende-se que o TCU deve desenvolver ou determinar que o 

FNDE desenvolva mecanismo ou sistema de controle que garanta a regular fiscalizagao da 

distribui^ao desses pagamentos em forma de abono, haja vista envolverem profissionais da ativa, 

bem como aposentados e pensionistas, onde seja informado, para cada um dos beneficiaries, ENTE 

DE VINCULACAO DO SERVIDOR, NOME, CPF, SITUA^AC (ativo, aposentado 

pensionista), PERIODO DE VINCULA^AO COM O ENTE, dentre outras informa^des. Somente 

um sistema uniforme, cujo banco de dados possa ser objeto de verificaijao pelos orgaos de controle, 

por meio do cruzamento de dados de todos os profissionais e de outras trilhas de auditoria, podera 

evitar a ocorrencia de fraudes, duplicidade, ou desvios para pessoas diversas de profissionais do 

magisterio, nos pagamentos em epigrafe.

ou

IV - DA MEDIDA CAUTELAR

Consoante demonstrado acima, nao existia qualquer normativo legal ou 

jurisprudencial a amparar o pleito da subvinculagao, ate a promulgate da Lei n. 14.057/2020, a 

partir da rejeito do veto ao paragrafo unico de sen art. 7°.

Com efeito, tem-se que o referido normativo opera efeitos “ex nunc” e so 

pode incidir sobre os recursos de precatorios do FUNDEF que ainda estejam depositados a conta 

especifica do Fundo de cada ente federative, nao atingindo portanto os entes que ja utilizaram e/ou 

destinaram tais recursos seguindo as orientates do TCU e do STF.

Do proprio texto da Lei extrai-se, outrossim, que ela nao surtira efeitos 

imediatos e carece de regulamenta^ao futura, ex vi do artigo 4°:



Art. 4°Ato do Podcr Executivo regulamentara o disposto nesta Lei,
inclusive com reiacao a competencia do Advogado-Geral da Uniao para
assinar os acordos firmados, diretamente ou por delegacao. (...)

Nesse vies, tanto em relagao aos municipios que ja receberam ou estao na 

iminencia de receber o pagamento dos precatorios relacionados as diferenqas do FUNDEF 

(VMAA), quanto aos municipios que recentemente ingressaram em juizo no intuito de receber estas 

diferen9as, vislumbra-se que aumentara sobremaneira a pressao dos sindicatos de professores e 

afins com vistas ao destaque e pagamento imediato do percentual de 60% ao magisterio, o que pode 

ocasionar a^odamento por parte dos entes federativos, antes mesmo que regulamentada a questao 

pelo Poder Executivo.

Existe, portanto, risco iminente de os entes federativos recebedores de tais 

recursos realizarem desde logo o rateio de 60% aos profissionais do magisterio com 

comprometimento da eficacia da decisao de merito dessa Corte de Contas da Uniao.

Questoes importantes merecem ser objeto de analise pelo TCU, bem como 

de regulamentaqao previa, antes de se conferir plena eficacia a norma, tais como: quern sao os 

efetivos beneficiaries do abono (servidores atuais ou servidores em atividade a epoca); como deve 

ser pago o abono (se de Lima unica vez ou em parcelas); como devem se portar os entes que ja 

utilizaram parcial ou totalmente os recursos dos precatorios seguindo as orientapoes do TCU ale o 

momento; como garantir a lisura do pagamento do abono, evitando que profissionais que nao 

estavam em sala de aula percebam a verba indenizatoria; como o TCU pretende controlar e 

fiscalizar o referido pagamento, a fim de evitar fraudes e desvios de finalidade.

Destarte, com o fun de resguardar a devida aplicaqao dos recursos publicos 

em referencia, cabe ao Tribunal de Contas da Uniao zelar preventivamente pela sua correta 

utilizagao. Isso se da porque os valores a serem recebidos por meio de precatorios pelos municipios 

contemplados devem ser revertidos em sua totalidade as a^oes de educa^ao constitucional e 

infraconstitucionalmente previstas. Afinal, nao faz sentido que outro seja o destine, uma vez que 

se a Uniao os tivesse repassado corretamente naqueles anos, os recursos teriam necessariamente o 

mesmo fim: a educagao.

Estando presentes e evidentes os requisites do fumus boni iuris e do 

periculum in mom, requerem os Ministerios Publicos Representantes a Vossa Excelencia que



expega medida cautelar inaudita altera pars, nos termos do art. 276 do Regimento Interne do TCU, 

para determinar:

a) que permanegam SUSPENSOS os pagamentos a profissionais do 

niagisterio ou a quaisquer outros servidores publicos, a qualquer titulo, 

inclusive de abono, ate que este Tribunal de Contas da Uniao decida 

sobre o merito das questoes suscitadas no presente feito;

b) aos entes municipais e estaduais benetlciarios de precatorios do 

FUNDEE, para que reservem o percentual equivalente a 60% dos 

recursos disponiveis em conta especifica do FUNDEE, para pagamento 

do niagisterio, ficando este valor indisponivel para utilizagao ate 

regulamentagao do art. 7°, paragrafo unico, da Lei n. 14.057/2020 ou 

decisao de merito desta Corte de Contas;

c) as Instituigoes financeiras depositarias das contas judiciais dos 

precatorios do FUNDEE (Caixa Economica Federal e Banco do Brasil 

S/A), para que procedam ao bloqueio do montante correspondente a 

60% dos recursos dos precatorios disponibilizados nas respectivas 

contas, ficando este valor indisponivel para utilizagao ate 

regulamentagao do art. 7°, paragrafo unico, da Lei n. 14.057/2020 ou 

decisao de merito desta Corte de Contas;

d) ao Ministerio da Educagao/FNDE ou outro orgao federal 

competente, para que proceda a necessaria regulamentagao do 

paragrafo unico do art. 7° da Lei n. 14.057/2020, no prazo maximo de 

90 (noventa) dias, contemplando as questoes acima suscitadas;

e) que esse r. Tribunal determine outras providencias que entender 

cabiveis no sentido de garantir a correta destinagao dos recursos que 

venham a ser recebidos pelos municipios a titulo de recuperagao de 

credito do FUNDEF, em agoes voltadas a educagao, inclusive no que 

toca ao rateio dos 60% desses recursos entre os profissionais 

niagisterio, a titulo de abono.



V-DOS PEDIDOS

Diante dos considerandos acima, REQUEREM os Representantes:

a) A concessao de medida cautelar, inaudita altera pars, nos tennos acima 

requeridos;

b) No merito, seja integralmente confirmada a medida cautelar pleiteada, 

bem como julgada PROCEDENTE a Representagao em epigrafe, a fun de 

que sejam adotadas todas as medidas que essa Corte de Contas entender 

pertinentes no sentido de assegurar a correta destinagao dos recursos que 

venham a ser recebidos pelos munici'pios a tftulo de recuperagao de 

credito do FUNDEF, em agoes voltadas a educagao, inclusive no que 

toca ao rateio dos 60% desses recursos entre os profissionais do 

magisterio, a titulo de abono.

Sao Luis-MA, 30 de margo de 2021.
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