
 

 

Precatórios do FUNDEF: Congresso Nacional derruba vetos à Lei 14.057 
Como fica a distribuição dos recursos aos profissionais da educação 

 

O Congresso Nacional rejeitou no dia de ontem (17), a integralidade dos vetos apostos pelo Presidente da 

República à Lei 14.057, de 11 de setembro de 2020, inclusive os que impediam o repasse de pelo menos 60% 

dos precatórios do antigo Fundo do Ensino Fundamental (Fundef) para os profissionais do magistério. 

 

O tema é complexo e a pressente nota elenca as principais observações da CNTE sobre a Lei 14.057, algumas 

já destacadas em posicionamentos públicos anteriores. 

 

1. O que diz a Lei 14.057? 

 

A norma disciplina acordos envolvendo a União e terceiros para pagamento de precatórios de grande valor. Ela 

cria excepcionalidades à regra geral dos precatórios definida no art. 100 (caput) da Constituição Federal, não 

sendo necessário observar a ordem cronológica dos pagamentos, desde que aplicados deságios de até 40% sobre 

os valores dos precatórios e procedidos os encerramentos definitivos dos litígios judiciais. 

 

2. Quais os requisitos para os acordos com a União? 

 

Os acordos devem ser propostos por qualquer uma das partes (credor ou devedor) ao juízo competente 

da ação de precatório, observadas as regras do art. 100 da CF/88, especialmente os parágrafos 5º e 20, além de 

leis específicas (a exemplo da Lei 14.057) e outras normativas que disciplinam o tema, como é o caso da 

Resolução nº 303, do Conselho Nacional de Justiça. Uma das condições para os acordos, por óbvio, refere-se à 

disponibilidade de recursos que o ente devedor terá para viabilizar os acordos nas condições definidas pela 

legislação (deságio de até 40%). 

 

3. Como os precatórios do FUNDEF devem ser tratados na Lei 14.057? 

 

O reconhecimento expresso de acordos envolvendo precatórios do FUNDEF na Lei 14.057 supre uma 

lacuna importante apontada no art. 34 da Resolução nº 303, do Conselho Nacional de Justiça, que diz respeito à 

necessidade de vigência da norma regulamentadora sobre a qual derivou os precatórios. Tanto a Emenda 

Constitucional nº 14/1996 quanto a Lei do 9.424/1996, que instituíram e regulamentaram, respectivamente, o 

FUNDEF, já foram revogadas em sua maior parte. E esse complicador está superado com a Lei 14.057. A partir 

dessa constatação, faz-se necessário observar, de forma obrigatória nos acordos envolvendo a União e os entes 

federados, todos os requisitos do art. 7° e parágrafo único da Lei 14.057, abaixo transcritos: 

 
“Art. 7º Os acordos a que se refere esta Lei contemplam também os precatórios oriundos 

de demanda judicial que tenha tido como objeto a cobrança de repasses referentes à 

complementação da União aos Estados e aos Municípios por conta do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef), a que se referia a Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996. 

Parágrafo único. Os repasses de que trata o caput deste artigo deverão obedecer à 

destinação originária, inclusive para fins de garantir pelo menos 60% (sessenta por cento) 

do seu montante para os profissionais do magistério ativos, inativos e pensionistas do ente 

público credor, na forma de abono, sem que haja incorporação à remuneração dos 

referidos servidores.” 

 

4. Qual o público alvo dos precatórios do FUNDEF em âmbito da Lei 14.057? 
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 O parágrafo único acima disposto explicita os beneficiários e a forma de pagamento dos precatórios, 

devendo ser contemplados os “profissionais do magistério ativos, inativos e pensionistas do ente público credor, 

na forma de abono, sem que haja incorporação à remuneração dos referidos servidores.” Portanto, a parcela de 

pelo menos 60% dos precatórios deve ser destinada, como abono, aos profissionais do magistério, devendo a 

distribuição dos valores a cada profissional ser definida preferencialmente em âmbito do juízo competente. 

Nada impede que os demais profissionais da educação sejam contemplados com parte dos 40% restantes dos 

precatórios, através de negociações com os entes (gestores) detentores dos precatórios. A Lei não foi taxativa 

quanto à destinação de recursos a esses profissionais. 

 

5. Qual a extensão da Lei 14.057 em relação à subvinculação de 60% para os profissionais do 

magistério? Ela envolve todo e qualquer precatório do FUNDEF? 

 

Dadas as peculiaridades da Lei 14.057, não resta dúvida sobre sua aplicação aos ACORDOS 

envolvendo a União e os entes federados, independente das fases processuais (conhecimento ou execução). Ela 

tem eficácia erga omnes sobre todos os acordos. Em relação aos processos não acordados com a União, a 

CNTE entende que a subvinculação de 60% não está assegurada de plano, podendo, contudo, o juiz da ação 

reconhecer o direito aos profissionais da educação mediante a aplicação do princípio da interação da norma 

jurídica (art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil – Decreto-Lei 4.657/42). A Lei 14.057, embora disponha 

de norma específica envolvendo acordo judicial, reconhece indubitavelmente um direito previsto em legislações 

de outrora. Opera, a bem dizer, como repristinação sobre um direito do magistério público violado no passado. 

Razão pela qual esse dispositivo pode e deve ser amplamente acolhido em todos os processos, quiçá em ações 

rescisórias. 

 

6. Como ficam as ações no STF e no TCU que visam impedir a subvinculação dos precatórios do 

FUNDEF para os profissionais da educação? 

 

Essas ações tendem a sofrer reveses diante de um dispositivo legal que restaura peremptoriamente a 

destinação originária da Lei 9.424/96. E mesmo o argumento antes refutável do TCU, de que os recursos do 

FUNDEF para pagamento de pessoal deveriam ser aplicados exclusivamente no exercício financeiro em que 

foram creditados, não se sustenta com o novo comando legal que autoriza a subvinculação de 60% em períodos 

diversos. No entanto, há riscos a serem considerados! É possível que a Lei 14.057, mesmo sem argumentos 

plausíveis, seja alvo de ação de direta de inconstitucionalidade, abrindo-se, assim, nova disputa judicial em 

torno da subvinculação. E precisamos ficar atentos a essas manobras. 

 

Diante das considerações acima, a CNTE recomenda a seus sindicatos filiados que invistam na 

negociação com as administrações públicas ou que intervenham nos processos de precatórios em trâmite nos 

diferentes juízos e fases processuais, a fim de garantirem, o mais brevemente possível, a subvinculação 

expressa no parágrafo único do art. 7º da Lei 14.057, além de outros percentuais que se mostrarem possíveis 

para os funcionários da educação. 

 

Os acordos em âmbito da Lei 14.057, embora estejam condicionados a deságios de até 40%, permitem o 

pagamento mais rápido aos entes federados e, consequentemente, aos profissionais. Por outro lado, os processos 

sem acordos garantem a integralidade dos valores (sem deságio), dentro do prazo de pagamento redefinido pela 

EC 109 (ajuste fiscal) até 2029 (podendo sofrer novos adiamentos ao longo do tempo). 

 

Brasília, 18 de março de 2021 

Direção Executiva da CNTE 

Consultada a Assessoria Jurídica 


