
 

 

Ofício 145/2019 
 

Fortaleza, 11 de abril de 2019. 
 
Aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará 
 

O Sindicato APEOC, referência nacional na luta pelos Precatórios do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), é a 

entidade sindical com o maior número de vitórias judiciais no país. Uma luta que teve início em 

2015, onde a APEOC já defendia que os recursos do antigo FUNDEF fossem destinados 

integralmente à Educação, com 60% para valorização dos profissionais do Magistério e 40% 

para investimentos na Educação e pagamento de seus funcionários. 

Desde então, o Sindicato APEOC vem assegurando na Justiça o direito dos recursos do 

Precatório FUNDEF para que sejam investidos na Educação e com a subvinculação de 60% 

(sessenta por cento) para o Magistério. 

Em setembro de 2017, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), 

julgando Ações Cíveis Originárias (ACOs) 648, 660, 669 e 700, ajuizadas, respectivamente, 

pelos Estados da Bahia, do Amazonas, de Sergipe e do Rio Grande do Norte, condenou a União 

ao pagamento de diferenças relacionadas à complementação do FUNDEF e estabeleceu que os 

recursos recebidos retroativamente deverão ser destinados exclusivamente à Educação, 

confirmando a tese do Sindicato APEOC. 

Em junho de 2018 o STF atendeu ao pedido do Sindicato APEOC e nos admitiu como Amicus 
Curiae na Ação Cível Originária nº 683 em que o Governo do Estado do Ceará, reclama o 
recálculo do valor aluno nos critérios da Lei do FUNDEF. É importante registrar que o Ministro 
Relator, Edson Fachin, julgou procedente ação, acolhendo o pedido do Estado, contudo, a 
União em fevereiro de 2017, interpôs agravo regimental, obrigando que a matéria seja julgada 
pelo Pleno do Tribunal, que tem data marcada para o dia 12 de junho deste ano. 
 
Liderando essa jornada de lutas pelos Precatórios do FUNDEF, o Sindicato APEOC é fundadora, 
juntamente com outras entidades sindicais que defendem os profissionais da Educação, da 
Frente Norte/Nordeste em Defesa da Educação, um marco na história sindical do país, com a 
união de duas regiões pelo financiamento permanente da Educação e valorização de seus 
profissionais. 
 
Vale ressaltar que a tese do Sindicato APEOC vem sendo vitoriosa em processos no interior do 
Ceará, como ocorreu em Juazeiro do Norte, onde 150 milhões de reais foram garantidos à 
Educação, com a valorização de 4 mil profissionais, entre efetivos ativos, aposentados e 
temporários. Assegurando assim que o recurso não fosse gasto fora da Educação. 
 

Na contramão desse movimento, no dia 5 de dezembro de 2018, o Tribunal de Contas da 

União (TCU), decidiu por unanimidade manter sua posição inicial de não permitir a 

subvinculação de parcela dos Precatórios do FUNDEF aos docentes e demais profissionais da 



 

 

Educação, conforme determinou a Emenda Constitucional nº 14/96 e a Lei 9.424/96 que 

regulamentou o FUNDEF. 

A decisão do TCU de orientar os gestores a não pagar professores e profissionais da Educação, 

resulta em violação ao que já foi julgado pelo STF, que vinculou os recursos do Precatório do 

FUNDEF à Educação e afronta  direito fundamental à Educação, à valorização de seus 

profissionais e as metas do Plano Nacional de Educação (PNE), sobretudo a 17, que determina 

que até 2020 o salário dos profissionais do Magistério das redes públicas seja equiparado ao 

rendimento médio dos outros profissionais com mesmo nível de escolaridade. 

É fato que o acórdão do TCU extrapolou sua competência ao querer fazer controle prévio dos 

recursos e modificando a destinação constitucional e legal dos Precatórios do FUNDEF, 

ultrapassando os limites das últimas decisões judicias, inclusive do próprio STF. 

Desse modo, o Sindicato APEOC, vem por meio deste, requerer aos Conselheiros desta Corte 

de Contas, apoio à demanda dos profissionais da Educação a fim de não orientar pela 

proibição da aplicação dos recursos do Precatório FUNDEF na remuneração desses 

profissionais, e em caso de decisões judiciais, que seja observado o percentual de 60% do 

Precatório do FUNDEF para os profissionais do Magistério. 

Solicitamos ainda uma audiência com os Conselheiros para tratar da destinação dos recursos 

dos Precatórios do FUNDEF. 

 

 

 

Na certeza de que nossa solicitação será atendida, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sindicato APEOC 

 

 


