
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 19/2018/CGFSE/DIGEF

PROCESSO Nº 23034.042470/2017-13

INTERESSADO: @INTERESSADOS_VIRGULA_ESPACO_MAIUSCULAS@

1. ASSUNTO

1.1. Ofício 0280/2018-TCU/SecexEducação, de 28/6/2018.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Lei 9.424 de 1996.

2.2. Lei 11.494 de 2007.

2.3. TC 020.079/2018-4 - TCU.

2.4. ACÓRDÃO 1824/2017-TCU-Plenário.

2.5. ACÓRDÃO 1962/2017- TCU-Plenário.

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1. Trata-se de determinação do Tribunal de Contas da União, constante de
Despacho proferido nos autos da TC 020.079/2018-4, que trata de Representação acerca de
possiveis irregularidades na aplicação dos recursos provenientes de precatórios relativos ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (Fundef), especialmente quanto à subvinciilaçâo prevista no artigo 22, caput, da
Lei 11.494/2007.

3.2. Por meio do referido Despacho, foi determinada a oitiva do Ministério da
Educação, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, no exercício da competência
estabelecida no artigo 30, inciso III, da Lei 1 1 .494/2007, manifeste-se "a respeito da
possibilidade da utilização de recursos provenientes de precatórios do Fundef para
pagamentos de parcelas remuneratórias ordinárias, abonos indenizatórios, rateios ou
passivos trabalhistas e previdenciários, além de outras questões que entender pertinentes
sobre a matéria tratada nos autos". 

3.3. É o que basta relatar.

4. ANÁLISE

4.1. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF

4.2. O Fundef, criado pela Emenda Constitucional n. 14/96 e instituído pela Lei n.
9.424/1996, foi implementado a partir de 1º de janeiro de 1998, em cada Estado e no Distrito
Federal, e compõem-se do concurso de  15% das seguintes fontes de recurso (art.1º): a) da
parcela do  Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação -
ICMS, devida ao Distrito Federal, aos Estados e aos Municípios; b) do  Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE; c)  do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM.  d) da parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devida
aos Estados e ao Distrito Federal.
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4.3. Nos termos do art. 7° da Lei 9.424 de 1996, que ora se encontra revogado, os
recursos do Fundef, incluída a complementação da União, quando esta se fazia necessária,
deveriam ser utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, assegurados, pelo
menos, 60% (sessenta por cento) para a remuneração dos profissionais do Magistério, em
efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público.

4.4. O Fundef teve sua vigência encerrada em 31 de dezembro de 2006.

4.5. Após o encerramento da vigência do Fundef, passou a vigorar, com a
publicação da Emenda Constitucional n° 53/2006, o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
Fundeb, regulamentado pela Lei 11.494 de 2007 (Lei do Fundeb). Com o início da vigência
do Fundeb, mecanismo de ampla distribuição de recursos vinculados à educação básica no
país, houve ampliação no universo de beneficiários dos recursos, do percentual de
vinculação de receitas, de 15 para 20%, e do universo de fontes de receitas vinculadas ao
Fundo, por força do disposto no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
– ADCT, in verbis: 

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda
Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos
recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e
desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da
educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006).  (Vide Emenda Constitucional nº 53, de 2006)  (Vide
Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os
Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado
e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

II - os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20%
(vinte por cento) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do art. 155; o inciso
II do caput do art. 157; os incisos II, III e IV do caput do art. 158; e as alíneas a e b do
inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, e distribuídos
entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das
diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas
respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos §§
2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53,
de 2006).

III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208
da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica
estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre: (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

a) a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, as
diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas e
modalidades da educação básica e tipos de estabelecimento de ensino; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

b) a forma de cálculo do valor anual mínimo por aluno; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006).

c) os percentuais máximos de apropriação dos recursos dos Fundos pelas diversas
etapas e modalidades da educação básica, observados os arts. 208 e 214 da
Constituição Federal, bem como as metas do Plano Nacional de Educação; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

d) a fiscalização e o controle dos Fundos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53,
de 2006).

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006).

IV - os recursos recebidos à conta dos Fundos instituídos nos termos do inciso I do
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caput deste artigo serão aplicados pelos Estados e Municípios exclusivamente nos
respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art.
211 da Constituição Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

V - a União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o inciso II do caput
deste artigo sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, o valor por aluno não
alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado em observância ao disposto no
inciso VII do caput deste artigo, vedada a utilização dos recursos a que se refere o § 5º
do art. 212 da Constituição Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de
2006).

VI - até 10% (dez por cento) da complementação da União prevista no inciso V do caput
deste artigo poderá ser distribuída para os Fundos por meio de programas
direcionados para a melhoria da qualidade da educação, na forma da lei a que se refere
o inciso III do caput deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

4.6. DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE PRECATÓRIOS ORIUNDOS DE AÇÕES
RELACIONADAS AO FUNDEF 

4.6.1. De acordo com o entendimento técnico edificado à luz do ordenamento
jurídico vigente, a aplicação dos recursos públicos destinados à educação, no âmbito
dos municípios, deve se pautar no que estabelece o § 2º, art. 211 da Constituição Federal e
os arts. 11, 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), a
seguir transcritos:  

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

 “Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de
colaboração seus sistemas de ensino.

(...)

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação
infantil”.

 

Lei nº 9.394/1996

 “Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

(...)

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem
atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima
dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e
desenvolvimento do ensino.

 (...)

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as
despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições
educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da
educação;

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos
necessários ao ensino;

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao
aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;

V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;

VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos
incisos deste artigo;

VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte
escolar.

 

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas

Nota Técnica 19 (0974040)         SEI 23034.042470/2017-13 / pg. 3



realizadas com:

I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos
sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à
sua expansão;

II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou
cultural;

III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis,
inclusive diplomáticos;

IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica,
farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social;

V - obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a
rede escolar;

VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou
em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.”

 

4.6.2. Considerando, ainda, que o Fundef foi substituído, a partir de 2007, pelo atual
Fundeb, tem-se que os valores recebidos pela municipalidade, em face de decisão judicial
que culminou no crédito de significativa monta de recursos financeiros originários do
extinto Fundef, devem ser aplicados, salvo melhor juízo, levando-se em consideração as
orientações legais vigentes, acima delineadas, que disciplinam o direcionamento dos
recursos vinculados à educação básica a cargo dos municípios. Não parece ser outro, pois, o
entendimento que tem sido observado em decisões judiciais pertinentes ao assunto. 

4.6.3. Com essas considerações, passa-se à manifestação quanto aos pontos
especificamente questionados por meio do Despacho. 

4.7. DO PAGAMENTO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS ORDINÁRIAS E DEMAIS
ENCARGOS SOCIAIS

4.7.1. Sob a perspectiva técnica, para fins de utilização dos recursos do Fundeb,
compreende-se que a remuneração é constituída pelo somatório de todos os pagamentos
devidos (salário ou vencimento, 13º salário, 13º salário proporcional, 1/3 de adicional de
férias, férias vencidas, proporcionais ou antecipadas, gratificações, horas extras, aviso
prévio, gratificações ou retribuições pelo exercício de cargos ou função de direção ou chefia,
salário família, etc).

4.7.2. Assim, por força do disposto no art. 70, inciso I, da Lei 9.394 de 1996,
supratranscrito, não se verifica, sob a perspectiva técnica, óbces à utilização dos recursos
dos precatórios judiciais do Fundef para pagamento de parcelas remuneratórias ordinárias
e demais encargos sociais. 

4.8. DO PAGAMENTO DE ABONOS INDENIZATÓRIOS, RATEIOS E PASSIVOS
TRABALHISTAS

4.8.1. A utilização dos recursos dos precatórios do Fundef, especificamente, para
pagamento de abonos indenizatórios e rateios,  assim como a de passivos trabalhistas, não
se encontra no rol das situações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do
ensino previstas na Lei 9.394 de 1996. 

4.8.2. Sob a persoectiva técnica, conquanto o referido rol não pretenda ser exaustivo,
entende-se que a essência da norma, notadamente no que diz respeito à dimensão
teleológica da definição do que vem a ser as ações consideradas como de manutenção e
desenvolvimento do ensino (MDE), encontra-se no caput do artigo em comento, o qual se
refere àquelas ações realizadas “com vistas à consecução dos objetivos básicos das
instituições educacionais de todos os níveis”.

4.8.3. Nesse seara, sob a perspectiva exclusivamente técnica, o pagamento de abonos
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indenizatórios, rateios e passivos trabalhistas não se configuram, s.m.j., como ação de
manutenção e desenvolvimento do ensino, visto que não parece, a priori, contribuir para a
consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais. 

4.8.4. Com efeito, no âmbito dos recursos ordinários do atual Fundeb verifica-se a
ocorrência dos abonos (ou "rateios"). Na interpretação técnica conferida à utilização dos
recursos do Fundeb, estes podem ser  realizados quando se verifica a ocorrência de "sobras"
nos recursos anuais do Fundeb e, simultaneamente, constata-se que o total da
remuneração do conjunto dos profissionais do magistério da educação básica ao longo do
exercício não alcançou o mínimo exigido de 60% do Fundeb.

4.8.5. A orientação técnica é de que esse tipo de pagamento deve ser adotado em
caráter provisório e excepcional, apenas nessas situações especiais e eventuais, visto que
a ocorrência de “sobras” significativas de recursos dos 60% do Fundeb no final de cada
exercício, de modo recorrente, pode representar a necessidade de revisão ou atualização do
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, de forma a absorver, sem sobras, os 60% do
Fundo no pagamento da remuneração, sem a necessidade de uso de pagamentos sob a
forma de abonos.

4.8.6. Todavia, em que pese ao posicionamento relacionado ao não enquadramento
do pagamento de abonos indenizatórios, rateios e passivos trabalhistas, não se pode ignorar
a evidência de que, a julgar pelo disposto no art. 211 da Constituiçaõ Federal de 1988 c/c art.
69, § 5°, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a gestão dos recursos da
Educação compete aos órgãos responsáveis pela Educação no âmbito dos respectivos entes
governamentais. 

4.8.7. Sendo assim, em virtude da necessidade de se proceder à hermenêutica de
dispositivos constitucionais e legais, sugere-se a manifestação da PROFE/FNDE, subsidiada
pelas considerações constantes da presente Nota Técnica, acerca desse ponto.

4.9. DA NÃO OBRIGATORIEDADE DA SUBVINCULAÇÃO DO PERCENTUAL DE
60% À REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

4.9.1. Sobre este ponto, esta equipe técnica já se manifestou, de forma
aprofundada, no âmbito da Nota Técnica n° 12/2018 (anexa).

4.9.2. Inobstrante o exposto, reite-re o entendimento técnico de que:

a) o objetivo dos preceitos constitucionais e legais que vinculam 60% dos
recursos dos Fundos (Fundef e Fundeb) à remuneração dos profissionais do
magistério público da educação básica é, precipuamente, direcionar
recursos que auxiliem na criação e implementação dos planos de carreira e
no cumprimento do piso salarial do magistério, visando garantir a esses
profissionais uma melhor formação e condições de trabalho que estimulem
o ingresso e permanência na carreira;

b) tais políticas devem ser continuamente formuladas e implementadas, de
forma que as medidas requeridas à efetiva concretização sejam
permanentemente revistas e atualizadas, sem provocar sobressaltos e
perturbações desmedidas, que fujam à normalidade e à razoabilidade que
deve pautar o planejamento e a ação dos entes governamentais, o que não
justifica, entrementes, a liberação pontual de significativa quantia de
recursos, no caso oriunda dos precatórios;   

c) o pagamento de significativa quantia remuneratória aos profissionais do
magistério de uma só vez, por ocasião da liberação de recursos dos
precatórios, não se inscreve e não atende às políticas de valorização do
magistério público da educação básica, mas, de modo contrário, representa
momentâneo e desproporcional pagamento, em valores totalmente
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desconectados das reais possibilidades de garantia e permanência do nível
remuneratório que representam, rompendo, dessa forma, com os princípios
da continuidade que deve nortear as políticas de valorização dos
profissionais do magistério e da irredutibilidade de salário, que se encontra
esculpido no art. 7°, VI, da CF/88.

d) a subvinculação anual que incide sobre a totalidade dos recursos dos
Fundos possui uma finalidade que não prevalece na hipótese da liberação
de uma quantia exorbitante a determinados profissionais, de uma única
vez. Isto porque a subvinculação não objetiva favorecer pessoalmente os
profissionais do magistério, mas colaborar com a implementação e
manutenção de uma política voltada à sua valorização. Assim, a aplicação
dos recursos dos precatórios em outras ações de manutenção e
desenvolvimento do ensino inscreve-se de maneira muito mais pertinente
com propósito que se encontra presente no arcabouço legal que objetiva
assegurar valorização a esses profissionais do magistério.

4.9.3. Reitere-se que o presente entendimento não pretende oferecer óbice aos
direitos que alcançam os profissionais do magistério público da educação básica,
tampouco ir de encontro aos preceitos que asseguram a sua valorização, cuja importância,
no âmbito das políticas públicas educacionais, é inafastável. Mas, tão somente, objetiva
buscar coerência diante da situação que se instaura quando se trata de recursos
provenientes de precatórios judiciais, especialmente em virtude de seus elevados valores,
que, quando liberados simultaneamente em favor de determinados profissionais, não
possuem o condão de acompanhar o fluxo regular e contínuo que deve pautar o
planejamento e a ação dos entes governamentais, na manutenção dos planos de carreira e
no cumprimento do piso, de modo a concretizar e atender ao propósito de promover a
valorização dos profissionais do magistério.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

5.1. NOTA TÉCNICA Nº 12/2017/CGFSE/DIGEF.

6. CONCLUSÃO

6.1. Com essas considerações, encaminhe-se a presente Nota Técnica à
PROFE/FNDE, para conhecimento, convalidação ou refutação da manifestação desta área
técnica, para posterior oferecimento de resposta ao Tribuanal de Contas da União. 

 

Sylvia Cristina Toledo Gouveia

Coordenadora - COPEF

 

Annelise Ragone de Mattos

Coordenadora-Geral

 

Pedro Antonio Estrella Pedrosa

Diretor

6.2.  

Documento assinado eletronicamente por SYLVIA CRISTINA TOLEDO GOUVEIA,
Coordenador(a) de Operacionalização do Fundeb, em 23/07/2018, às 16:01,
conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no
âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput e § 1º, do Decreto nº 8.539, de
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8 de outubro de 2015, embasado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da Portaria MEC nº 1.042, de 5 de
novembro de 2015, respaldado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da Portaria/FNDE nº 83, de 29 de
fevereiro de 2016.

Documento assinado eletronicamente por ANNELISE RAGONE DE MATTOS,
Coordenador(a)-Geral da CGFSE, em 23/07/2018, às 16:15, conforme horário oficial
de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com
fundamento no art. 6º, caput e § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015,
embasado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da Portaria MEC nº 1.042, de 5 de novembro de 2015,
respaldado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da Portaria/FNDE nº 83, de 29 de fevereiro de 2016.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO ANTONIO ESTRELLA PEDROSA,
Diretor(a) de Gestão de Fundos e Benefícios, em 23/07/2018, às 19:13, conforme
horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da
ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput e § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015, embasado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da Portaria MEC nº 1.042, de 5 de
novembro de 2015, respaldado no art. 9º, §§ 1º e 2º, da Portaria/FNDE nº 83, de 29 de
fevereiro de 2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0974040 e o código CRC E1B5794B.

Referência: Processo nº 23034.042470/2017-13 SEI nº 0974040
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