
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

PRIMEIRO OFÍCIO

PORTARIA N° 30 , DE  26 DE JUNHO DE 2019

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pela Procuradora Regional

dos Direitos do Cidadão, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais,

especificamente as previstas nos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição da

República, e no artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  é  instituição

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, possuindo a incumbência

constitucional de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e

dos interesses sociais e individuais indisponíveis, adotando, para tanto, as medidas

judiciais e extrajudiciais necessárias no exercício de suas funções constitucionais;

CONSIDERANDO que  a  Constituição  Federal  garantiu,  aos

trabalhadores rurais e urbanos, o direito ao piso salarial proporcional à extensão e

à complexidade do trabalho (art. 6º,V);

CONSIDERANDO que  a  Constituição  Federal  arrola,  como

princípios  educacionais,  a  valorização  dos  profissionais  da  educação  escolar,

garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por

concurso  público  de  provas  e  títulos  aos  das  redes  públicas,  e  piso  salarial

profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública (art. 205,

incisos V e VIII);
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CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB, Lei nº 9.394/96) estabelece como um dos princípios do ensino a

valorização do profissional da educação escolar (art. 3º, X);

CONSIDERANDO que a LDB preconiza que os sistemas de ensino

promoverão  a  valorização  dos  profissionais  da  educação,  assegurando-lhes,

inclusive nos termos dos estatutos e dos planos e carreira do magistério público,

piso salarial profissional (art. 67, III);

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014,

que  aprovou  o  Plano  Nacional  de  Educação,  estabeleceu,  como  meta,  a

valorização dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica

de  forma  a  equiparar  seu  rendimento  médio  ao  dos  demais  profissionais  com

escolaridade equivalente, até 2014;

CONSIDERANDO que essa mesma lei projeta,  para até 2016, a

existência  de  planos  de  carreira  para  os  profissionais  da  educação  básica  e

superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos(as)

profissionais  da  educação básica  pública,  toma como referência  o  piso  salarial

nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206

da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que,  desde  janeiro  de  2019,  o  Ministério  da

Educação definiu um reajuste de 4,17%, passando o piso salarial dos professores

para R$ 2.557,74 e que não há uma política nacional do Ministério da Educação de

controle e divulgação do cumprimento dessa obrigação nos estados e municípios;

CONSIDERANDO que o piso salarial profissional nacional é o valor

abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão

fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica,

para a jornada de, no máximo, 40(quarenta) horas semanais;

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que

instituiu  o  piso  salarial  profissional  nacional  para  os  profissionais  do  magistério

público da educação básica, ainda não é completamente cumprida e que não há

previsão de sanções quanto ao seu descumprimento;
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CONSIDERANDO que as disposições relativas ao piso salarial de

que trata a Lei nº 11.738 serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos

profissionais do magistério público da educação básica;

CONSIDERANDO que  a  Lei  nº  11.738/2008  entende  por

profissionais do magistério público da educação básica aqueles que desempenham

as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção

ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação

educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica,

em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela

legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional;

CONSIDERANDO que,  nos  termos  do  §2º  do  art.  4º  da  Lei  nº

11.738/2008,  a  União  será  responsável  por  cooperar  tecnicamente  com o ente

federativo  que  não  conseguir  assegurar  o  pagamento  do  piso,  de  forma  a

assessorá-lo no planejamento e aplicação de seus recursos;

CONSIDERANDO que a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios devem, desde 2009, elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e

Remuneração  do  Magistério  tendo  em  vista  o  cumprimento  do  piso  salarial

profissional  nacional  para  os  profissionais  do  magistério  público  da  educação

básica, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.738/2008;

CONSIDERANDO a  importância da valorização dos profissionais

da educação para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país como um

todo;

CONSIDERANDO que  a  Administração  Pública,  aí  incluídas  as

Secretarias  de  Educação  e  Tribunais  de  Contas,  possuem  o  dever  de  adotar

medidas para o cumprimento da lei do piso;

CONSIDERANDO que, conforme o art. 4º da Lei nº 11.738/2008, a

União deverá complementar,  na forma e no limite  do disposto no inciso VI,  do

caput do  art.  60  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  e  em

regulamento,  a  integralização de que trata o art.  3o,  nos casos em que o ente

federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à

educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado;

Página 3/5



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

PRIMEIRO OFÍCIO

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, em

seu art. 2º, estatui que o FUNDEB destina-se à manutenção e ao desenvolvimento

da  educação  básica  pública  e  à  valorização  dos  trabalhadores  em  educação,

incluindo sua digna remuneração; 

CONSIDERANDO que  os  recursos  do  Fundeb  recebidos  por

Estados e Municípios devem ser aplicados exclusivamente nos respectivos âmbitos

de atuação prioritária, com ao menos 60% na remuneração dos profissionais do

magistério da educação básica em atividade (ADCT, art. 60, IV e XII);

RESOLVE:

I  –  Instaurar  procedimento  administrativo  de  acompanhamento,

visando acompanhar o cumprimento do piso salarial dos profissionais do magistério

público da educação básica;

II  – Solicitar  às Secretarias estaduais e municipais de educação

que  informem  se  a  remuneração  dos  profissionais  do  magistério  público  da

educação  básica  está  em  conformidade  com  o  que  estabelece  a  Lei  nº

11.738/2008 e, em caso de não cumprimento,  quais as providências que estão

sendo adotadas;

III  – Solicitar  aos  Tribunais  de  Contas  dos  Estados  e

Municípios  que  informem  se  há  complementação  do  FUNDEB  para

cumprimento  do  piso  salarial  dos  profissionais  do  magistério  público

da educação básica;

E DETERMINA:

a)  a  autuação  desta  portaria  como  ato  inaugural  do

procedimento  administrativo  de  acompanhamento,  registrando-se  o

objeto  investigado  na  capa  dos  autos  e  nos  sistemas  de  controle  de

processos desta Procuradoria;

b)  seja  encaminhada  cópia  desta  portaria  à

Procuradoria  Federal  dos  Direito  do  Cidadão,  para  conhecimento,

inclusão na sua base de dados e publicação;
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c)  após  as  providências  acima,  tornem  os  autos

conclusos.

Goiânia, 26 de junho de 2019.

   MARIANE GUIMARÃES DE MELLO OLIVEIRA
                      PROCURADORA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO    
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