
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
5º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI

Inquérito Civil n. 1.30.017.000539/2018-22.

RECOM  ENDAÇÃO N. 01/  2018

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República

signatária,  no  uso  das  atribuições  previstas  nos  arts.  127,  caput,  e  129,  incs.  I  e  III,  da

Constituição da República, arts. 1º, 5º, inc. I,  caput e alínea “h”, inc. II, alínea “d”, inc. III,

alíneas “b” e “e”, inc. V, alíneas “a” e “b”, e inc. VI, da Lei Complementar n. 75/93, arts. 1º, 3º,

caput, 6º, da Resolução CNMP n. 164/2017 e arts. 4º, inc. IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF n.

87/06, e, ainda,

Considerando a dignidade humana como fundamento da República

Federativa do Brasil, na forma do art. 1º, inc. III, da Constituição da República;

Considerando a educação como direito de todos e dever do Estado e da

família, na forma do art. 205 da Constituição da República;

Considerando a valorização dos profissionais de educação escolar como

um dos princípios basilares do ensino, conforme art. 206, inc. V, da Constituição da República;

Considerando a  vinculação  da  Administração  Pública  aos  princípios

constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da moralidade (art. 37, caput, da Constituição

da República);
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Considerando o que dispõe o art. 109, incs. I e IV, da CR/88, pelo qual

compete à Justiça Federal processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou

empresa  pública  federal  forem  interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou

oponentes” e “ infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União

ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas”;

Considerando a  Lei  n.  11.494/07,  que  regulamenta  o  Fundo  de

Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da

Educação (FUNDEB);

Considerando o art. 22 da Lei n. 11.494/07, que determina que “[p]elo

menos  60% (sessenta  por  cento)  dos  recursos  anuais  totais  dos  Fundos serão  destinados  ao

pagamento  da  remuneração  dos  profissionais  do  magistério  da  educação  básica  em  efetivo

exercício na rede pública”;

Considerando a abrangência dada no art. 22, inc. I, da Lei n. 11.494/07 ao

conceito de “profissionais do magistério da educação básica”, assim delimitado como “docentes,

profissionais  que  oferecem  suporte  pedagógico  direto   ao  exercício  da  docência,  direção  ou

administração    escolar, planejamento,  inspeção,  supervisão,  orientação  educacional  e

coordenação pedagógica”;

Considerando a abrangência dada no art. 22, inc. II, da Lei n. 11.494/07

ao conceito de “efetivo exercício na rede pública”, assim delimitado como “atuação efetiva no

desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua

regular  vinculação  contratual,  temporária  ou  estatutária,  com  o  ente  governamental  que  o

remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei,

com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente”;

Considerando o  desenvolvimento  do  Sistema  de  Informações  sobre

Orçamentos  Públicos  em  Educação  (SIOPE)  como  ferramenta  eletrônica  voltada  a  coleta,

processamento  e  acesso  público  de  informações  referentes  aos  orçamentos  de  educação  da
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União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com especial foco na disseminação de

conteúdo para a sociedade civil;

Considerando as planilhas anexas, extraídas do SIOPE, segundo as quais

o Município de Duque de Caxias, durante todo o exercício de 2017 e nos dois primeiros meses

de  2018,  realizou  pagamentos  com recursos  do  FUNDEB para  agentes  públicos  lotados  na

Secretaria Municipal de Educação;

Considerando as atividades desempenhadas pelas Secretarias Municipais

de Educação, as quais não se enquadram entre aquelas de docência, de suporte pedagógico direto

ou de direção ou administração escolar;

Considerando o  exercício  das  funções  na  Secretaria  Municipal  de

Educação como excludente da prestação de serviços em sala de aula;

Considerando a Deliberação n. 01, de 27 de abril de 2018, do Conselho

do FUNDEB do Município de Duque de Caxias,  encaminhada às  Secretarias Municipais  de

Administração e Fazenda, sinalizando a incorreção do pagamento, com verbas do FUNDEB, a

servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação;

Considerando notórios os problemas de cronograma de pagamento dos

salários dos profissionais da educação do Município de Duque de Caxias1;

Considerando a tipificação criminal da conduta de dar a verbas públicas

aplicação diversa da estabelecida em lei, conforme teor do art. 315 do Código Penal;

1 V.,  por exemplo,  https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/professores-de-duque-de-caxias-
protestam-contra-meses-de-salario-atrasado-15102018,  com  acesso  em  16.10.2018;
https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2018/09/em-greve-professores-denunciam-atraso-de-salarios-e-
precariedade-das-escolas-em-duque-de-caxias-1,  com acesso em 16.10.2018; e  https://g1.globo.com/rj/rio-de-
janeiro/noticia/2018/08/10/escolas-de-duque-de-caxias-estao-sem-professores-manutencao-e-com-
goteiras.ghtml, com acesso em 16.10.2018.

https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/professores-de-duque-de-caxias-protestam-contra-meses-de-salario-atrasado-15102018
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/professores-de-duque-de-caxias-protestam-contra-meses-de-salario-atrasado-15102018
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/10/escolas-de-duque-de-caxias-estao-sem-professores-manutencao-e-com-goteiras.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/10/escolas-de-duque-de-caxias-estao-sem-professores-manutencao-e-com-goteiras.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/10/escolas-de-duque-de-caxias-estao-sem-professores-manutencao-e-com-goteiras.ghtml
https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2018/09/em-greve-professores-denunciam-atraso-de-salarios-e-precariedade-das-escolas-em-duque-de-caxias-1
https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2018/09/em-greve-professores-denunciam-atraso-de-salarios-e-precariedade-das-escolas-em-duque-de-caxias-1
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Considerando a previsão do art. 11, caput e inc. I, da Lei n. 8.429/92, que

caracteriza como improbidade administrativa “qualquer ação ou omissão que viole os deveres de

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente […] praticar

ato  visando  fim  proibido  em lei  ou  regulamento  ou  diverso  daquele  previsto,  na  regra  de

competência”;

RESOLVE  RECOMENDAR À  PREFEITURA  DE  DUQUE  DE

CAXIAS,  NAS  PESSOAS  DE  SEU  PREFEITO,  DE  SUA

SECRETÁRIA  DE  EDUCAÇÃO,  DE  SEU  SECRETÁRIO  DE

FINANÇAS E  DE  SEU  SECRETÁRIO  DE  ADMINISTRAÇÃO,

QUE:

(1) promova imediata revisão da folha de remuneração dos profissionais da

educação  do  Município,  para  identificar  os  agentes  públicos  lotados,  a

qualquer título, na Secretaria Municipal de Educação que tenham ou têm

sido remunerados, a qualquer título, com recursos do FUNDEB, fazendo

prova do cumprimento por meio de envio ao MPF de planilha similar as

que acompanham a presente recomendação; e

(2)  em  até  60  (sessenta)  dias contados  do  recebimento  da  presente

recomendação,  abstenha-se  de  realizar  pagamentos  com  recursos  do

FUNDEB a  agentes  públicos  lotados,  a  qualquer  título,  na  Secretaria

Municipal de Educação, haja vista que não se enquadram entre os elegíveis

para tanto,  na forma do art.  22 da Lei  n.  11.494/07,  fazendo prova do

cumprimento.

Como medida de publicidade e conscientização dos profissionais da

educação e da comunidade escolar como um todo, a Prefeitura deverá promover a afixação

do  inteiro  teor da  presente  recomendação em  locais  visíveis  de  suas  repartições  e  das

unidades  escolares  em  seu  território,  pelo  prazo  de  12  (doze)  meses,  contados  do

recebimento desta recomendação, na forma do art. 9º da Resolução CNMP n. 164/2017.



5

Esta  recomendação  não dispensa o cumprimento  dos  demais  comandos

constitucionais, legais e infralegais e das decisões judiciais relativos ao tema de que trata.

O  descumprimento  da  presente  recomendação  poderá  ensejar  medidas

administrativas  e  judiciais  cabíveis  para  forçar  sua  observância,  sem  prejuízo  de

responsabilização administrativa, cível e penal.

Na forma dos arts. 6º, inc. XX, e 8º, § 5º, da Lei Complementar n. 75/93,

FIXO  o  prazo  de  10  (dez)  dias,  a  contar  de  seu  recebimento,  para  que  a  Prefeitura

manifeste  sua  intenção  de  atender à  presente  recomendação,  indicando  as  medidas  que

tenham sido ou que serão adotadas para adequação dos pontos mencionados.

PUBLIQUE-SE no site desta unidade do Ministério Público Federal, nos

termos do art. 23, caput, parte final, da Resolução CSMPF n. 87/06.

ENCAMINHE-SE uma  cópia  da  presente  recomendação  ao  Sindicato

Estadual  dos  Profissionais  da  Educação  do  Rio  de  Janeiro,  núcleo  Duque  de  Caxias,  para

divulgação.

São João de Meriti, 23 de outubro de 2018.
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RENATA RIBEIRO BAPTISTA

Procuradora da República
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