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Nota Técnica n.º 01/2014-CAOpEDUCAÇÃO-MPE/MA

EMENTA:  Não  pagamento  do  piso  nacional  do  Magistério  e
descumprimento da redução da jornada de trabalho - falta de repasse da
complementação  da  União  -  falta  de  infraestrutura  das  escolas  -
reestruturação/redefinição do plano municipal  de cargos e  carreiras  do
Magistério do Sistema Municipal de Ensino de Vitória do Mearim.

1. Apresentação:

Cuida-se  de  ofício  encaminhado  pelo  Promotor  de  Justiça
titular da Promotoria de Justiça de Vitória do Mearim, João José e Silva
Veras solicitando a emissão de parecer técnico por este Centro de Apoio
em  razão  de  ter  recebido  representação  do  Fórum  Permanente  de
Educação daquela urbe aduzindo em apertada síntese o descumprimento
por  parte  do  Município  de  Vitória  do  Mearim  do  piso  nacional  dos
profissionais  do  magistério,  bem  como  a  redução  da  carga  horária
imposta pelo ordenamento legal educacional vigente, a falta de repasse
aos  mesmos  profissionais  dos  recursos  financeiros  oriundos  da
complementação da União, a falta de estrutura das escolas pertencentes
ao sistema municipal de ensino e reestruturação e/ou redefinição do plano
de cargos, carreiras e salários do magistério.

2. Justificativa
 

Como órgão auxiliar da Procuradoria Geral de Justiça, cabe ao
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Direito à Educação, emitir
NOTAS TÉCNICAS, sem caráter vinculativo, objetivando contribuir para
um desempenho eficiente, no âmbito de nossa atividade fim, qual seja o
trabalho cotidiano dos Promotores e Procuradores de Justiça.

3 – DISCUSSÃO E SUGESTÕES

Indiscutivelmente  a  educação  se  constitui  em  direito
fundamental, incluído no rol dos direitos sociais, nos termos do art. 6º da
Constituição Federal,  e a educação básica, esteio da vida estudantil  de
todo cidadão, sobretudo a partir da Emenda Constitucional nº 052/2006
que criou o FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
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DA EDUCAÇÃO  -  FUNDEB,  tem natureza  de  DIREITO PÚBLICO
SUBJETIVO, o que de antemão legitima o Ministério Público a garantir
tal direito fundamental em razão do que preconiza a Carta Magna vigente
em seu  art.  127  quando  confia  a  Instituição  Ministerial  a  defesa  dos
interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Ademais convém citar que, pela novel legislação não apenas o
Ensino Fundamental se reveste da natureza jurídica de direito subjetivo
público,  mas  toda  a  educação  básica,  conforme  art.  5.º  da  Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com nova redação dada pela
Lei nº 12.796/2013, citado a seguir in verbis:

Art.  5o  O  acesso  à  educação  básica  obrigatória  é  direito
público  subjetivo,  podendo  qualquer  cidadão,  grupo  de
cidadãos,  associação  comunitária,  organização  sindical,
entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o
Ministério Público,  acionar o poder público para exigi-lo.  
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 
Assim, propedeuticamente, convém ressaltar que o assunto é de

atribuição do membro do Ministério Público com atribuição na defesa do
Direito à Educação e para apurar as questões denunciadas pelo Fórum
Permanente de Educação de Vitória do Mearim, sugere este Centro de
Apoio que seja  baixado o competente  Inquérito Civil  para  apuração e
embasamento das ações judiciais e extrajudiciais necessárias à resolução
das questões apresentadas.

Sobre  alguns  dos  principais  assuntos  declinados  na
representação,  convém  apresentar  algumas  informações  práticas,  que
poderão facilitar o trabalho do nobre colega Promotor de Justiça titular da
Comarca de Vitória de Mearim:

3.1 O descumprimento por parte do Município de Vitória do Mearim
do piso nacional dos profissionais do magistério, bem como a redução
da  carga  horária  imposta  pelo  ordenamento  legal  educacional
vigente.

No que pertine ao cumprimento por parte do Poder Público
Municipal Vitoriense do piso nacional dos profissionais do magistério é
necessário  que  o  assunto  fique  comprovado  no  procedimento
investigatório, não se justificando o descumprimento de tal mandamento

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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legal, definido desde 2008, através da Lei 11.738 daquele mesmo ano.
Ademais, com a criação do FUNDEB – Fundo de natureza contábil que
assegura  o  repasse  aos  municípios,  incluindo  os  próprios  recursos
municipais, mensalmente, não há que se falar em falta de recursos para
assegurar o cumprimento de tal dispositivo legal, a não ser que haja uma
total  falta  de  planejamento  do  Sistema  Municipal  de  Ensino,
desrespeitando a regra de ingresso no Magistério mediante a realização de
concurso público, com um inchaço injustificado da folha de pagamento,
e/ou desvio de recursos, o que só pode ser apurado em sede de Inquérito
Civil.

Convém também ressaltar que hoje é pacifico o entendimento
no âmbito do Ministério Público Brasileiro que a atribuição é concorrente
entre  os  membros  do  Ministério  Público  Estadual  e  os  do  Ministério
Público Federal, mesmo nos Estados em que haja repasse da união, nos
termos da Lei 11.494/2007, a seguir transcrito:

   Art.29.   A  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime
democrático,  dos  interesses  sociais  e  individuais
indisponíveis,  relacionada ao pleno cumprimento desta Lei,
compete  ao  Ministério  Público  dos  Estados  e  do  Distrito
Federal  e  Territórios  e  ao  Ministério  Público  Federal,
especialmente quanto às transferências de recursos federais.
§ 1.º - Omissis.
§  2.º  Admitir-se-á  litisconsórcio  facultativo  entre  os
Ministérios  Públicos  da  União,  do  Distrito  Federal  e  dos
Estados para a fiscalização da aplicação dos recursos dos
Fundos que receberem complementação da União.

Com relação  a  chamada  redução  da  jornada  de  trabalho  do
professor e da necessidade iminente do cumprimento da lei 11.738/2008,
entendendo-se o termo como a diminuição do tempo de interação com o
aluno, com o objetivo de preparação da atividade docente, em todos os
níveis e modalidades de ensino da Educação Básica, o Centro de Apoio
Operacional  de  Defesa  do  Direito  à  Educação  elaborou  minuta  de
Recomendação  a  ser  encaminhada  à  Dra.  Regina  Lúcia  de  Almeida
Rocha,  Procuradora  Geral  de  Justiça,  com  o  intuito  de  orientar  uma
atuação instituição coordenada no sentido de serem firmados Termos de
Compromisso de Ajustamento de Conduta,  em sede de Procedimentos
Administrativos Preparatórios, acolhendo o posicionamento do Conselho
Nacional  de Educação,  em seu  Parecer Nº 18/2012, item II,  pag.  30,



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DO DIREITO À EDUCAÇÃO

caopeducacao@mpma.mp.br

assim  registrado:  "  À  vista  do  exposto  e  considerando  a  presente
dificuldade de alguns sistemas de ensino para a implementação da Lei
Nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os
profissionais  do  magistério  público  da  Educação  Básica,  tanto  em
relação ao aspecto financeiro, quanto no tocante à falta de profissionais
suficientes,  votamos  para  que,  nesses  sistemas,  a  implementação  da
composição da jornada de trabalho prevista na referida lei possa se dar
de forma paulatina, nos termos deste Parecer e do inciso VII do art. 4º
da Resolução CNE/CEB nº 2/2009".

3.2 A falta de repasse aos profissionais do Magistério dos recursos
financeiros oriundos da complementação da União.

É  sabido  que  nos  últimos  anos  tem  sido  uma  prática
corriqueira  o  crédito  da  complementação  da  União  ser  efetivado  no
primeiro quadrimestre  do exercício  financeiro  subsequente,  o  que  tem
gerado uma certa disparidade na conduta dos Gestores da Educação e um
nível de expectativa com relação aos profissionais do Magistério.

Inicialmente  vale  considerar  que  a  atitude  da  União  é
permitida  pela  Lei  nº  11.494/2007,  não  havendo  que  se  falar  em
ilegalidade,  o  que  não  deixa  de  gerar  nos  Municípios  uma  certa
dificuldade de gestão, considerando que esse recurso deveria chegar na
Conta Específica no respectivo exercício financeiro, porém a forma de
arrecadação  dos  impostos  que  compõem  o  Fundo  Contábil  gera  essa
situação.

Citemos in verbis o permissivo legal referido:

   Art. 6º: A Complementação da União (...)
§ 1.º - Omissis.
§ 2.º A complementação da União a maior ou a menor em
função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e
a receita realizada do exercício de referência será reajustada
no  1º  (primeiro)  quadrimestre  do  exercício  imediatamente
subsequente e debitada ou creditada à conta específica dos
Fundos, conforme o caso.

 
Por seu turno o art. 7º do mesmo diploma legal vai definir que
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até 10%  do valor  da complementação da União,  em seu valor  anual,
poderá  ser  distribuída  para  os  Fundos,  por  meio  de  programas
direcionados  para  a  melhoria  da  qualidade  da  educação  básica,  na
forma  do  regulamento,  da  Comissão  Intergovernamental  de
Financiamento para a Educação Básica.

Outra questão a ser considerada é que nos termos do art. 21 da
Lei 11.494/2007, os recursos do FUNDEB, inclusive aqueles oriundos da
complementação da União,  serão utilizados pelos Entes Federados,  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
9.394/96.

E, por fim, cite-se o art. 22 da citada lei, o qual prevê que 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.

Assim,  da  interpretação  sistêmica  dos  dispositivos  legais
transcritos  fica  fácil  concluir  que  o  dinheiro  da  complementação  da
União, deve totalizar o valor do ano em que é creditado, e deste valor
deve ser aplicado o disposto no art. 22, supra citado.

3.3 A falta de estrutura das escolas pertencentes ao sistema municipal
de ensino:

A dignidade não só das crianças e dos adolescentes, mas de
TODOS os educandos é princípio constitucional.

Prédios escolares que atentem contra a dignidade humana dos
alunos  ou  que  atentem contra  os  princípios  da  administração  pública,
notadamente de legalidade, moralidade e eficiência, por si só são motivos
para uma ação efetiva e  enérgica de todos  os membros do Ministério
Público que atuam na defesa do direito à educação.

Igualmente,  o  assunto  só  pode  ser  mensurado  mediante  a
instauração do Inquérito  Civil  Público  competente,  ao  fim do qual  se
possa avaliar quais as medidas judiciais e extrajudiciais a serem adotadas.
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3.4 A reestruturação e/ou redefinição do plano de cargos, carreiras e
salários do magistério.

O art. 40 da Lei  11.494/2007 dispõe textualmente que os Entes
Federados  deverão  implantar  Planos  de  Carreira  e  remuneração  dos
profissionais de educação básica de modo a assegurar:

I- A remuneração condigna dos profissionais na educação básica
da rede pública;

II- Integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica
da escola;

III- A melhoria da qualidade do ensino aprendizagem.

Por seu turno o Parágrafo Único do mesmo art. 40 prevê que os
Planos  de  Carreira  deverão  contemplar  capacitação  profissional
especialmente voltada à formação continuada com vistas na melhoria da
qualidade do ensino.

Assim, fundamental que os Promotores de Justiça com atribuição
na  área  da  educação  verifiquem  o  cumprimento  de  tais  dispositivos
legais,  mediante  a  instauração  do  competente  Inquérito  Civil  Público,
estando este  Centro de Apoio à  disposição para  contribuir  no que for
necessário.

São Luís, 22 de abril de 2014

Promotora de Justiça Sandra Soares de Pontes

Coordenadora do CAOpEDUCAÇÃO, respondendo


