
 

 

Precatórios do FUNDEF: É preciso garantir segurança jurídica para quem recebe 

e para quem paga 

 

Cronologia dos acontecimentos 

Data Fato Descrição Fundamentação 

11/09/2020 Lei Federal 

14.057 

Primeira lei federal regulamentando 60% dos Precatórios do 

Fundef para os profissionais do magistério ativos, inativos e 

pensionistas.   

Parágrafo único do 

Art. 7º da Lei 

14.057/2020 

 

09/12/2021 

Homologação 

do Acordo 

Judicial  

Juiz homologou o acordo judicial entre Apeoc e Governo 

destinando 60% de todo o precatório (ACO 683/STF) para 

os profissionais do magistério da rede estadual da educação 

básica nos termos da Lei 14.057/2020.  

Cláusula primeira 

do acordo judicial 

 

16/12/2021 

Emenda 

Constitucional 

114 

Promulgada a Emenda constitucional regulamentando 60% 

dos Precatórios do Fundef para os profissionais do 

magistério ativos, inclusive aposentados e pensionistas. 

Parágrafo único do 

Art. 5º da 

EC114/2021 

10/02/2022 Lei Estadual 

17.924 

Lei estadual regulamentando a destinação de 60% do total 

dos recursos oriundos da ACO 683/STF aos profissionais do 

magistério da rede estadual de educação básica de ensino. 

§ 1º do Art. 1º da 

Lei Estadual 

17.924/22 

 

 

 

12/04/2022 

 

 

 

Lei Federal 

14.325 

Lei federal regulamentando que o pagamento dos 

precatórios do Fundef/Fundeb será realizado na mesma 

finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições 

estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos, 

aos profissionais do magistério da educação básica (ativos, 

temporários e aposentados) desde que em efetivo exercício 

das funções na rede pública durante o período em que 

ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do 

Fundeb 2007-2020. 

§ 1º do Art. 1º da 

Lei 14.325/2022 

 

Pontos importantes a serem observados: 
 

1. A homologação do acordo/decisão judicial entre Sindicato Apeoc e Governo do Estado ocorreu antes da 

Emenda Constitucional 114, da Lei Estadual 17.924 e da Lei Federal 14.325; 

2. A Constituição Federal garante a segurança jurídica no país definindo que lei posterior não pode 

prejudicar a coisa julgada (Ex.: homologação do acordo/decisão judicial);  

3. O acordo/decisão judicial tem como referência para definição de beneficiários a Lei Federal 

14.057/2020, que aponta para os profissionais do magistério ativos, temporários, aposentados e 

pensionistas. Essa posição também foi aprovada e reafirmada pela categoria em Assembleia Geral; 

4. A Lei Federal 14.325/2022 aponta que 60% do valor principal (sem os juros), como ocorrido na Bahia, 

no Amazonas e em Tauá recentemente, deve ser pago aos profissionais do magistério que tenham 

trabalhado entre 1998 e 2006. Obs.: Rio Grande do Norte e Piauí não pagaram aos professores; 

5. O acordo/decisão judicial aponta que 60% do TOTAL (principal + juros), de todas as parcelas, dos 

precatórios (ACO 683/STF) seja destinado para os profissionais do magistério da rede estadual da 

educação básica do Ceará; 

6. Com a destinação de 60% do valor PRINCIPAL para profissionais do magistério que trabalharam no 

período de 1998-2006 (como ocorrido na Bahia, Amazonas e Tauá) mais o pagamento de 60% dos 

JUROS para os profissionais do magistério que trabalharam no período de 2007-2022, todas as leis 

federais e a lei estadual estarão sendo respeitadas, assim como o acordo/decisão judicial. 

7. A anuência do poder judiciário para o pagamento ser realizado conforme disposto no item anterior dará 

ainda maior segurança jurídica para quem paga e a todos que recebem. 

8. Vale ressaltar que leis podem ser alteradas, entretanto acordo judicial não pode ser alterado por lei. Isso 

garante segurança jurídica para toda a categoria em todas as parcelas dos precatórios. 

 

Camilo assinou o acordo judicial, governadora Izolda garanta a segurança jurídica pra todos. 


