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Nota Técnica n.º 04/2014-CAOp- Educação-MPE/MA

EMENTA:  Desrespeito  às  diretrizes  do  Programa  Nacional  do  Livro  Didático
(PNLD):  Irregularidades  no  processo  de  escolha  do  Livro  Didático  - Não
disponibilização de espaço público para a realização de eventos promovidos pelos
Titulares  de  Direitos  Autorais,  autores  ou  seus  representantes,  relacionados  ao
Programa do Livro. - O funcionamento do Conselho Escolar na Unidade de Educação
Básica - U.E.B Governador Luiz Rocha.  -  O assédio moral e a perseguição política
sofridos pelo professor. - A substituição de servidor efetivo por servidor contratado na
U.E.B Governador Luiz Rocha.

1. APRESENTAÇÃO:

   Cuida-se de ofício encaminhado pela Promotora da 2ª Promotoria de Justiça
de Paço do Lumiar, Raquel Pires de Castro, solicitando a emissão de parecer técnico
por este Centro de Apoio, em razão de ter recebido denúncia por parte de professores
acerca das irregularidades no processo de escolha do Livro Didático – PNLD 2014 e
outras denúncias.

2. JUSTIFICATIVA

Como órgão  auxiliar  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  cabe  ao  Centro  de
Apoio  Operacional  de  Defesa  do  Direito  à  Educação,  CAOp  -  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

Propedeuticamente, considerando que é função do Ministério Público,  zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a
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sua garantia (CF, art. 129, II),  convém ressaltar que o presente assunto referente ao
Direito à Educação tem natureza de Direito Público Subjetivo, sendo competência do
membro  do  Ministério  Público  com atribuição  na  defesa  do  Direito  à  Educação,
direito fundamental em razão do que preconiza a Carta Magna vigente em seu art.
127, inciso III, quando confia à Instituição Ministerial, a defesa dos interesses sociais
e individuais indisponíveis, com fulcro nos artigos 205 e 206, inciso VIII, todos da
Constituição Federal; no artigo 25, inciso IV, letra ‘a’, da Lei Federal nº 8.625/93 (Lei
Orgânica  Nacional  do  Ministério  Público),  combinado  com o artigo  1º,  inciso  II,
artigo 5º, caput, da Lei Federal nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública).

Segundo  as  informações  contidas  no  site  do  Ministério  da  Educação,  o
Programa Nacional do Livro Didático  -  PNLD  - “tem como objetivo principal dar
suporte ao trabalho pedagógico dos professores através da distribuição de coleções de
livros didáticos aos alunos da educação básica”, sendo executado em ciclos trienais
alternados, a fim de garantir que a cada ano o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação  - FNDE  - adquira e distribua livros para todos os alunos de determinada
etapa de ensino, reponha e complemente os livros reutilizáveis para outras etapas.

O  procedimento  ocorre  da  seguinte  forma:  um  edital  especifica  todos  os
critérios para inscrição das obras, onde os títulos inscritos pelas editoras são avaliados
pelo MEC. Este elabora o Guia do Livro Didático,  o qual é composto pelas resenhas
de cada obra aprovada e disponibilizado às escolas participantes pelo FNDE.

Após a avaliação das obras, o Ministério da Educação - MEC  - publica o Guia
de Livros Didáticos e o encaminha às escolas, as quais escolhem democraticamente,
entre  os  títulos  disponíveis,  aqueles  que  melhor  atendem ao  seu  Projeto  Político
Pedagógico.

Um avanço  considerado relevante  do  PNLD,  refere-se  ao  atendimento  aos
alunos que são público-alvo da educação especial. Neste caso, são distribuídas obras
didáticas em Braille de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia
e dicionários.
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Sobre  alguns  dos  principais  assuntos  declinados  na  representação,  convém
apresentar algumas informações práticas, que poderão facilitar o trabalho da nobre
colega Promotora de Justiça titular da Comarca de Paço do Lumiar:

3.1 O processo de escolha dos livros didáticos no âmbito do Programa
Nacional do Livro Didático – PNLD 2014.

O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD tem objetivo de contribuir
para  a  garantia  de  materiais  didáticos  de  qualidade,  disponíveis  para  subsidiar  o
desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem nas escolas, as quais são
desenvolvidos com o intuito de gerir um dos aspectos que desde a Carta Magna de
1988 é preceituada como dever do Estado, a saber:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia

de: 

VII-  atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por

meio  de  programas  suplementares  de  material  didático  escolar, transporte,

alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional

nº 59, de 2009). 

Ademais,  convém  citar  que  o  Programa  é  regulamentado  pelo  Decreto  n.º
7.084/2010,  que  dispõe  seus  objetivos,  suas  diretrizes  e  forma  de  execução,
conferindo  ao  Ministério  da  Educação  e  seus  órgãos  vinculados,  o  poder  de
regulamentação complementar através de portarias e resoluções, dentre as quais, cita-
se:  a  Resolução  CD/FNDE  nº  42/2012  (Alterada  pela  Resolução  CD/FNDE  nº
22/2013),  que  dispõe  sobre  o  PNLD para  educação básica,  e  a  Portaria  MEC nº
07/2007,   que  dispõe
sobre as normas de conduta no âmbito da execução dos Programas do Livro.

Os objetivos e diretrizes do Programa do Livro Didático estão elencados no
Decreto 7.084, de 24 de janeiro de 2010. Vejamos: 

Art. 2º. São objetivos dos programas de material didático:
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I- melhoria do processo de ensino e aprendizagem nas escolas públicas, com a

consequente melhoria da qualidade da educação;

II- garantia de padrão de qualidade do material de apoio à prática educativa

utilizado nas escolas públicas; 

III- democratização do acesso às fontes de informação e cultura;

IV- fomento à leitura e o estímulo à atitude investigativa dos alunos; e 

V- apoio à atualização e ao desenvolvimento profissional do professor.

Art.3º. São diretrizes dos programas de material didático:

I- respeito ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;

II- respeito às diversidades sociais, culturais e regionais;

III- respeito à autonomia pedagógica dos estabelecimentos de ensino; 

IV- respeito à liberdade e o apreço à tolerância; e

V-  garantia  de  isonomia,  transparência  e  publicidade  nos  processos  de

avaliação, seleção e aquisição das obras.

Importante ressaltar que, quanto ao prazo da escolha dos livros do PNLD
2014,  o  informe  n.º  16/2013  –  COARE/CGPLI/DIRAE/FNDE/MEC,  o  qual  traz
informações sobre a escolha de livros didáticos e seu período de realização, 17 a 27 de
junho  de  2013,  foi  posteriormente  substituído  pelo  MEC  através  do  Informe  n.º
26/2013-COARE/CGPLI/DIRAE/FNDE/MEC, alterando a data de escolha dos livros
para o período de 02 a 12 de agosto de 2013.

Quanto  à  antecipação  da  realização  do  processo  de  escolha  dos  livros
didáticos,  tendo  em  vista  a  proximidade  do  período  de  retorno  de  férias  dos
professores com o início da data da escolha, a Secretaria Municipal de Educação de
Paço do Lumiar -SEMED/GAB, por meio do Ofício n.º 526/2013,  em resposta ao
Ofício n.º  317/2012 – 2ªPJPL, o qual requisitou informações sobre a denúncia de
possíveis irregularidades no PNLD, assegurou que todos os procedimentos adotados
foram realizados com total transparência e de forma democrática com a participação e
debatimento de todos os setores e pessoas competentes.
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Tendo em vista que a Portaria Normativa do MEC n.º 7, de 05 de abril de
2007 dispõe sobre as Normas de Conduta no âmbito da execução dos Programas do
Livro, vejamos:

Art.  3º A participação  das  instituições  de  que  trata  o  artigo  2º  implica  na

observância das obrigações e proibições, de cada uma delas:

§  4º Constituem-se  obrigações  das  Secretarias  de  Educação dos  Estados,

Municípios e Distrito Federal: 

adotar as providencias cabíveis no caso das Escolas de suas respectivas redes

que infringirem as normas de conduta; 

Art.  4º  O prazo de escolha das obras dos Programas do Livro,  referidos no

artigo 3º, quando for o caso, será divulgado, dentre outras formas, no site do

FNDE. 

Conforme preceitua o art. 5º da referida Portaria Normativa, o Presidente do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE - instituirá por Portaria,
uma  Comissão  Especial  de  Apuração  de  Conduta  a  fim  de  analisar  e  apurar  o
descumprimento desta Norma, em caso de recebimento de denúncias.  

Ainda,  quanto  à  forma de  apuração da  denúncia  realizada  pela  Comissão
Especial  de  Apuração  de  Conduta,  dispõe  o  Parágrafo  1º  do  art.  5º,  da  Portaria
Normativa n.º 7, de 05 de abril de 2007:

  § 1º Após análise da denúncia, a Comissão referida no caput deste artigo fará,

se  for  o  caso,  as  devidas  diligências,  enviará  Notificação  aos  denunciados

solicitando razões e justificativas, e,  após a devida conclusão dos trabalhos,

produzirá  Relatório  indicando  os  fatos  apurados  e  recomendações  de

encaminhamentos e penalidades cabíveis para decisão do Presidente do FNDE.

Destarte,  observa-se  que  cabe  ao  Presidente  do  FNDE  instituir  uma
Portaria para analisar e apurar as denúncias apresentadas quanto à irregularidade no
processo  de  escolha  do  livro  didático -PNLD  2014  - no  Município  de  Paço  do
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Lumiar-MA.

Ademais,  a  Comissão  ficará  encarregada  ainda  de  analisar  as  denúncias,
notificar os denunciados a apresentarem as razões e justificativas e, conforme o caso,
executar as devidas diligências para, ao final, produzir Relatório com a indicação dos
fatos apurados e recomendações. 

Por fim, após a conclusão do procedimento, definir as penalidades cabíveis
ao caso, enviando ao Presidente do FNDE.

3.2  Não  disponibilização  de  espaço  público  para  a  realização  de  eventos
promovidos pelos Titulares de Direitos Autorais, autores ou seus representantes,
relacionados ao Programa do Livro.

      Acerca  da  denúncia  sobre  o  desrespeito  das  normas  que  proíbem  a
disponibilização  de  espaço  público  para  realização  de  eventos  promovidos  pelos
Titulares de Direitos Autorais, esta constitui uma das obrigações das Secretarias de
Educação dos Estados, Municípios e Distrito Federal (Art. 3º, §4º, VII) e das Escolas
(Art.3º, §5º, II). 

Sendo obrigação desses: “não disponibilizar espaço público para a realização
de  eventos  promovidos  pelos  Titulares  de  Direitos  Autorais,  autores  ou  seus
representantes, relacionados aos Programas do Livro”.

 A  escola  configura-se  um  espaço  público,  portanto,  deve  respeitar  a
obrigação contida na norma acima vigente.

3.3 O funcionamento do Conselho Escolar na UEB Governador Luiz Rocha

O  papel  primordial  do  Conselho  Escolar  é  o  de  assumir  a  busca  pela
efetivação do direito  à  educação no âmbito  de suas  atribuições,  com o intuito  de
garantir  o acesso à  escola na educação básica  para a  efetivação do direito  a uma
educação de qualidade. 
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Além  disso,  cabe  a  esses  órgãos  colegiados  as  seguintes  atribuições:  a)
deliberar  sobre  as  normas  internas  e  o  funcionamento  da  escola;  b)  participar  da
elaboração  do  Projeto  Político  Pedagógico  escolar;  c)  analisar  as  questões
encaminhadas  pelos  diversos  segmentos  da  escola,  propondo  sugestões;  d)
acompanhar  a  execução  das  ações  pedagógicas,  administrativas  e  financeiras  da
escola; e) mobilizar toda a comunidade escolar e local a participarem de atividades
em prol da melhoria da qualidade da educação, sustentadas pelo art.  14 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional
-LDB:

Art. 14. os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do

ensino  público  na  educação  básica  de  acordo  com  as  suas  peculiaridades,

conforme os seguintes princípios: 

I  –  participação  dos  profissionais  da  educação  na  elaboração  do  projeto

pedagógico da escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou

equivalentes.

Diante disso, o Conselho Escolar, através dos pais, funcionários, professores,
equipe gestora e da comunidade local,  deve conhecer  a legislação,  os indicadores
educacionais e a realidade da escola a que se vincula, a fim de assegurar o direito à
educação.

Ressalta-se, ainda, a existência da Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, o
chamado Plano Nacional de Educação – PNE  -,  o qual estabelece os objetivos e
prioridades que devem orientar as políticas públicas de educação no período decenal.

 Dentre  os  seus  objetivos,  destaca-se  o  referente  a  relevância  do  conselho
escolar, a saber: a democratização da gestão do ensino público, salientando-se, mais
uma vez,  a participação dos  profissionais  da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes, bem como a descentralização da gestão educacional, com
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fortalecimento da autonomia da escola e garantia de participação da sociedade na
gestão da escola e da educação.

Diante das considerações expostas, sugere este Centro de Apoio Operacional
de Defesa do Direito à Educação, a descentralização da gestão educacional, a fim de
que  a  comunidade  escolar  participe  da  elaboração  do  projeto  pedagógico  e  a
transparência na apresentação dos projetos e na convocação dos Conselheiros. 

Nesse  viés,  sugere-se  ainda,  quanto  ao  funcionamento  do  Conselho,  que
sejam  abandonadas  as  questões  burocráticas  e  formais  de  organização  e
funcionamento do conselho, possibilitando assim, efetivos processos democráticos de
gestão escolar e visando a transparência nos projetos pedagógicos e a efetivação de
uma democracia participativa.

3.4 O assédio moral e a perseguição política sofridos pelo professor

Prosseguindo  às  denúncias  apresentadas,  agora  quanto  à  alegação  de
assédio moral e perseguição política sofridos pelo professor, cumpre esclarecer alguns
pontos, inicialmente, por assédio moral:

“entende-se  por  assédio  moral  no  local  de  trabalho  toda  e  qualquer
conduta  abusiva  manifestando-se  sobretudo  por  comportamentos,
palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à
dignidade  ou  à  integridade  física  ou  psíquica  de  uma pessoa,  pôr  em
perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho”1.

A atuação do Ministério Público em casos de assédio moral dá-se em razão
da violação à dignidade do trabalhador, com fulcro nos arts. 1º, incisos III e IV; art.
3º, I e IV; art. 170,  caput e III; art. 193, caput;  todos da Constituição Federal e aos
seus direitos de personalidade (à imagem, à honra e à integridade psíquica – art. 5º,
inciso X,  da CF),  os quais tem natureza indisponível,  art.  11 do Código Civil  ou

1HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio Moral : a violência perversa no cotidiano.Tradução de Maria Helena Kuhner. 12a. edição.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010, p. 65. 
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coletiva, quando atinge vários trabalhadores – art. 129 da Constituição Federal;  do
tratamento degradante e desumano (art. 5º, III, da CF); do abuso de direito e de poder,
elencados nos arts. 186 e 187 do Código Civil; da responsabilidade do empregador
quanto ao seu ambiente de trabalho, que implica na obrigação de estabelecer uma
política de prevenção de riscos profissionais, inclusive para proteger a saúde psíquica
de seus empregados (art. 7º, XXII, da CF; arts. 154 e 156 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT.

  O assédio moral no trabalho foi tipificado como crime através do Projeto de
Lei Federal n.º 4742/2001, o qual introduziu o art. 146-A no Código Penal Brasileiro,
Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940:

Art. 1º O Código Penal Brasileiro- Decreto-lei nº 2848, de 7 de dezembro
de 1940-passa a vigorar acrescido de um artigo 146 A, com a seguinte
redação:

Art. 146 A. Desqualificar, reiteradamente, por meio de palavras, gestos
ou atitudes, a autoestima, a segurança ou a imagem do servidor público
ou empregado em razão de vínculo hierárquico funcional ou laboral.

Pena: Detenção de 3 (três) meses a um ano e multa.

Artigo 2º-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 A atuação do  Parquet não  visa a  reparação do dano moral  sofrido pelo
trabalhador, uma vez ser este pessoa maior e capaz para pleitear a indenização através
de advogado.

Da  mesma  forma,  no  caso  do  assédio  moral  na  relação  de  trabalho
envolvendo o serviço público, o Ministério Público também não atua com o objetivo
de  anular  ato  administrativo  considerado  abusivo  do  gestor  que  feriu  direitos  do
servidor.  Tratando-se  de  questão  individual  que,  por  si  só,  não  configura  assédio
moral e sendo o servidor pessoa maior e capaz, este deverá buscar a nulidade do ato
pela via do mandado de segurança.
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Neste  âmbito  administrativo,  o  assediador  poderá  receber  punições
disciplinares, de acordo com o regramento próprio. Muito embora a Lei n.º 8.112 de
1990, RJU- Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da União, Autarquias e
Fundações  Públicas  Federais,  não  aborde,  especificamente,  a  questão  do  assédio
moral, a conduta poderá ser enquadrada neste regime jurídico, uma vez que afronta o
dever de moralidade, um dos princípios basilares da Administração Pública, podendo
assim, constituir-se em incontinência de conduta. 

O Título IV da Lei n.º 8112/90 prevê as condutas proibitivas e deveres do
servidor, sendo alguns pertinentes ao tema do assédio moral. Em relação aos deveres
impostos aos servidores, tem-se que a prática de assédio moral provoca a violação do
dever de manter conduta compatível com a moralidade administrativa (artigo 116,
inciso IX), de tratar as pessoas com urbanidade (artigo 116, inciso XI) e de ser leal às
instituições a que servir (artigo 116, inciso II). 

A Constituição  Federal  de  1988  resolveu  a  antiga  polêmica  sobre  o
cabimento ou não de ação de indenização por dano moral. A Carta Magna foi clara ao
ditar  em seu art.  5º,  inciso X,  in  verbis,  que são invioláveis a  intimidade,  a  vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo
dano  material  ou  moral.  Considerando  os  argumentos  apresentados  na  denúncia,
sugere  este  Centro  de  Apoio  Operacional  de  Defesa  do  Direito  à  Educação
-CAOp/Educ que seja aberta uma sindicância com o objetivo de apurar tais denúncias
relatadas.

A fim de se verificar o cumprimento dos dispositivos legais, sugere-se que
a  nobre  colega,  atuante  promotora  de  justiça  com atuação na  defesa  do  direito  à
educação  faça  a  apuração  criteriosa  dos  fatos,  em  sindicância  e  processo
administrativo disciplinar. 

Em sendo o assediador servidor público, o Estado (União Federal, Estado
ou Município) pode ser responsabilizado pelos danos materiais e morais sofridos pela
vítima, porque possui responsabilidade objetiva atribuída por lei, independe de prova
de  sua  culpa.  Comprovado  o  fato  e  o  dano,  cabe  ao  Estado  indenizar  a  vítima,
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podendo, entretanto, processar o assediador, conforme prevê o artigo 927 do Código
Civil, visando à reparação dos prejuízos que sofrer, com fulcro artigo 186 do Código
Civil  define  a  prática  do  assédio  moral  como ato  ilícito,  e  o  artigo  927 obriga  a
reparação.

3.5  A  substituição  de  servidor  efetivo  por  servidor  contratado  na  U.E.B
Governador Luiz Rocha

Relativamente  à  denúncia  de  substituição  de  servidor  efetivo  por  servidor
contratado na U.E.B Governador Luiz Rocha, conforme observado no art. 37, inciso
II, da Constituição Federal: “a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público [...]”. 

Porém,  existem três  situações  em que  o  concurso  público  é  dispensado,  a
saber:  nomeação  em cargos  em comissão  declarados  em lei  de  livre  nomeação e
exoneração; funções de confiança a serem exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e a contratação temporária por tempo determinado para
atender necessidade excepcional de interesse público. Sendo assim, vejamos:

Art.  37.  A  administração  pública  direta  e  indireta  de  qualquer  dos
Poderes da União,  dos Estados,  do Distrito  Federal  e  dos Municípios
obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I- os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros
que  preencham  os  requisitos  estabelecidos  em  lei,  assim  como  aos
estrangeiros, na forma da lei; 

II-  a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração;

III-  o  prazo  de  validade  do  concurso  público  será  de  até  dois  anos,
prorrogável uma vez, por igual período;
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IV-  durante  o  prazo  improrrogável  previsto  no  edital  de  convocação,
aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos
será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir
cargo ou emprego, na carreira;

V-  as  funções  de  confiança,  exercidas  exclusivamente  por  servidores
ocupantes  de  cargo  efetivo,  e  os  cargos  em  comissão,  a  serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento;

IX- a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Conforme  mencionado  no  texto  legal  acima,  a  exceção  que  viabiliza  a
contratação de pessoal para encarar situações extraordinárias é permitida em casos de
necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  pela  qual  pode  haver
contratação por prazo determinado, sendo estabelecida pelo inciso IX do art. 37, da
Carta Magna de 1988. 

Os contratos firmados com esses servidores devem ter prazo determinado,
contrariamente  do que  ocorre  nos  regimes  estatutário  e  trabalhista.  Além disso,  a
necessidade de tais serviços deve ser sempre temporária, e caso seja permanente, o
Estado  deve  processar  o  recrutamento  através  dos  demais  regimes.  Portanto,  fica
descartada  a  admissão  de  servidores  temporários  para  o  exercício  de  funções
permanentes. A admissão nesses moldes será considerada inválida e simulada.

Ao empregar o termo “excepcional” para caracterizar o interesse público, a
Constituição  Federal  deixa  entendido  que  situações  administrativas  comuns  não
devem ensejar o chamamento desses servidores.

Especificamente no caso apresentado, no que pertine o cargo de professor,
não há qualquer embasamento legal para ser preenchido por pessoal contratado por se
tratar de cargo de natureza permanente.
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Ainda que se trate de contratação de professor substituto, não se pode olvidar
que a realização do processo seletivo exige transitória situação de excepcionalidade.  

Diante  da situação exposta,  não  nos  parece cabível  que a  municipalidade
possa  se  utilizar  do  instituto  da  contratação  de  agentes  temporários  pela
Administração Pública para ampliar o quadro de servidores da Secretaria da Educação
ou mesmo reduzir a carga horária de 2/3 de um professor, prevista na Lei do Piso do
Magistério, tendo em vista que tal ampliação exige concurso público.

        Em nome da dignidade do cargo público e do respeito à chamada ordem
jurídica, faz-se necessário que tal prática pelo Município se cesse, tendo em vista o
dever  constitucional  do  Administrador  Público  de  ocupar  os  cargos  públicos  com
aprovados em concurso público, salvo as exceções legais, que, no presente caso em
análise,  não  restaram  configuradas  (função,  chefia,  assessoramento  e  contratação
temporária).

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
(…)
V- valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei,
plano  de  carreira  para  o  magistério  público,  com  piso  salarial
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e
títulos,  assegurado  regime  jurídico  único  para  todas  as  instituições
mantidas pela União. (grifo nosso).

De um lado, conforme já assinalado, o exercício de docência por pessoa não
habilitadas pode, em situações justificáveis, ser autorizado pelo órgão competente do
respectivo sistema de ensino, porém, somente  em caráter precário e provisório, na
falta  daqueles  devidamente  habilitados  para  tanto.  Para  eles,  como  indicado
anteriormente,  deve  ser  propiciada  oportunidade  de  formação,  com  posterior
possibilidade de integração na carreira de magistério.

Nesse  diapasão,  cumpre  ao  Ministério  Público,  conforme  a  Constituição
Federal,  em seu  art.  127,  caput,  zelar  pela  “defesa  da  ordem jurídica,  do  regime
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democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Sugere-se que seja
instaurado procedimento administrativo competente ao fim do qual se possa avaliar
outras medidas judiciais e extrajudiciais a serem adotadas.

Assim, é fundamental que os Promotores de Justiça com atribuição na área
da  educação  verifiquem  o  cumprimento  de  tais  dispositivos  legais,  estando  este
Centro de Apoio à disposição para contribuir no que for necessário.

São Luís, 05 de agosto de 2014.

Promotora de Justiça Sandra Soares de Pontes
Coordenadora do CAOpEDUCAÇÃO, em exercício
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