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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Tendo em vista que estão sendo veiculadas algumas informações na mídia sobre a 
aplicação de recursos proveniente do precatório do Processo Nº 0124010-
462016.4.01.9198, relativo ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) e com o objetivo de 
esclarecer a real situação no município de Caem-Ba, seguem os seguintes fatos: 

Em 11 de março de 2019, a APLB - CAÉM-BA, impetrou uma ação Civil Publica Processo 
nº 0500376-61.2018.8.05.0137 que tramitou na 1ª Vara da Fazenda Publica da Comarca de 
Jacobina, contra o Município de Caém-Ba, reivindicando o pagamento de 60% do valor do 
precatório para os profissionais do Magistério. 

Atendendo á reivindicação dos profissionais e sensível a causa, o Município e a APLB 
protocolaram uma tentativa de acordo nos autos do Processo nº 0500376-
61.2018.8.05.0137, objetivando o pagamento de uma indenização aos profissionais do 
magistério do Município de Caém ,  tendo este pleito sido negado pelo Douto Juízo da 1ª 
Vara da Comarca de Jacobina-Ba, que proferiu seguinte decisão: 

 “A presente ação civil pública tem por objeto a aplicação da verba do FUNDEF 
(complementação) em percentual não inferior a 60% na educação, com pleito de 
"pagamento dos professores". O Ministério Público manifestou em folhas 95/101 
pelo indeferimento de tutela de urgência, considerando que o Poder Judiciário 
não pode se imiscuir na aplicação da referida verba que já possui destinação 
prevista na Lei 11.494/07, ressaltando inexistir discricionariedade pelo Gestor 
quanto sua aplicação. Nesse viés, entendo que assiste razão ao Ministério 
Público e o Poder Judiciário não pode substituir o Poder Executivo para gerir o 
erário, ressalvando-se a possibilidade atuação jurisdicional em casos de 
aplicação ilícita com possibilidade de responsabilização.  
 
(...) 
 
Segundo entendimento firmado no âmbito do Plenário do Tribunal de Contas da 
União na representação TC 020.079/2018-4, a interpretação quanto à utilização 
de valores extraordinários percebidos com tal rubrica legal não alcança 
pagamento de passivos trabalhistas ou previdenciários, abonos indenizatórios 
e/ou rateio.  
 
(...) 
 
 Dessa forma, concluiu o em. Ministro Relator que verba EXTRA não encontra 
respaldo legal de vinculação ao limite de 60%, pois o limite mínimo já foi 
alcançado quando da percepção da verba ordinária recebida, inexistindo 
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preenchimento do requisito.  
 
(...) 
 
(...) 
Assim sendo, embora o acordo de folhas 144/147 contenha assinatura do 
Município (Prefeito), Procurador Municipal, Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação e seu Advogado, demonstrando preenchimento da formalidade legal, 
entendo que materialmente não é passível de homologação judicial, 
considerando que o Poder Judiciário não pode substituir o Executivo para 
administração do erário, precipuamente quando contrário aos entendimentos 
firmados pelas Cortes de Contas. 
 
 In casu, percebe-se que o acordo se mostraria como meio de "blindagem" do 
Gestor na aplicação do erário para evitar futuros questionamentos, considerando 
que teria apenas "cumprido" ordem judicial.  
 
É consabido que os profissionais da educação não são tratados como prioridade 
no país, contudo o Poder Judiciário não pode, ao arrepio da Constituição Federal 
e normas infraconstitucionais, remediar tal deficiência e conceder-lhes verbas 
contrariamente aos ditames legais.  
 
Impõe-se registrar que, a não homologação do acordo como entabulado não 
obsta, obviamente, a regular aplicação da verba pelo Gestor que tem obrigação 
investir na valorização, manutenção e desenvolvimento do ensino para educação 
básica pública, no regular mister de suas atribuições constitucionais. Ante o 
exposto, NÃO HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre as 
partes, por considerar a existência de vício material. Intimem-se as partes, bem 
como dê-se vista ao Ministério Público”.  
 
Jacobina, 11 de março de 2019-08-19 
 
Mauricio Alvares Barra 
Juiz de Direito 
 
 

Em decorrência desse indeferimento, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação - 
APLB-CAÉM-BA, apresentou AGRAVO DE INSTRUMENTO, (recurso) para o Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia contra a decisão que negou a homologação do acordo. 

Em nova decisão o Desembargador Raimundo Sales Cafezeiro, Relator do processo no 
Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 8004871-58.2019.8.05.0000, manteve a 
decisão do Douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Publica da Comarca de Jacobina-Ba., 
conforme a seguinte decisão: “INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 
RECURSAL”. 
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Não obstante a isso, o Tribunal de Conas da União – TCU, em 22 de julho de 2019, emitiu 
Oficio Circular nº 001/2019, determinando aos Prefeitos a proibição do uso dos recursos 
oriundos do precatório para o pagamento de honorários de advogados e de Professores. 

Assim, demonstrou-se que as informações veiculadas na mídia divergem de todo o contexto 
aqui represento. 

Fica demonstrado que o município de Caém, no intuito de valorizar os profissionais do 
magistério, assinou e protocolou com a APLB um acordo que se fosse Deferido pela justiça, 
objetivaria o tão sonhado rateio, com tudo, tal interesse foi sumariamente impedido pelas 
decisões das instituições como o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Tribunal de 
Contas dos Municípios da Bahia – TCM e Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ao 
município respeitar e obedecer tais decisões que determinam a destinação e aplicação do 
recurso oriundo do precatório somente para manutenção e desenvolvimento da educação 
básica sob pena de punição tanto pela Justiça, quanto pelos Tribunais de Contas, não 
podendo o Gestor agir de forma contraria as mesmas. 

Assim de sendo, o Gestor Municipal reafirma o seu comprometimento e respeito com 
a classe e a sua constante disponibilidade para o diálogo. 

 

Gabinete do prefeito de Caem, em 19 de agosto de 2019. 

 

GILBERTO FERREIRA MATOS 
PREFEITO 
CAEM-BA 

 


