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RESOLUÇÃO RC N°

Ementa: I — Prazo para extinção do quadro de
professor leigo. Cinco anos. Art. 9°, §§ ° e 2° LF
9424/96. II — Compatibilidade do Art. 97, § 4° LF
9394/96 e o art. 9°, § 2° LF 9424/96. III — Extinção
de cargo. Servidor estável, disponibilidade
remunerada.	 Não	 estável,	 exoneração.
Inteligência do § 3°, art. 41 CF/88.

Tratam os presentes autos de n.° 3.20 - 03722/03, da consulta formulada a
este Tribunal pelo Sr. JAIRO ROSA MARTINS, na condição de procurador do
Município de Rio Verde, mediante Ofício PG n° 001/03, no qual apresenta indagações
acerca da necessidade de extinção dos cargos de Assistente de Ensino.

Na peça exordial, o consulente fez os seguintes questionamentos:

01 - Depois de ultrapassado o prazo de carência de 05 anos para que o
Assistente de Ensino fosse aprovado para o cargo de Professor, nos termos do §1° do
artigo 9° da Lei Federal n° 9424/96 e do artigo 8° do Estatuto do Magistério, o cargo de
Assistente de Ensino deverá ser extinto? Em caso afirmativo, esta extinção deverá ser
feita por lei? Pode ser declarada apenas a desnecessidade do cargo, por Decreto?

02 - Em face o §1° do artigo 9° da Lei Federal n° 9424/96, do artigo 8° do
Estatuto do Magistério e do Direito em geral, o Assistente de Ensino deverá ser
retirado da sala de aula?

03 - Em caso de extinção do cargo ou declarada sua desnecessidade, as
conseqüências (providências) deverão ser as mesmas aferidas no Parecer Jurídico n°
04/2003, da Procuradoria do Município, ou seja, o Assistente de Ensino poderá ser
aproveitado em cargo adequado ou posto em disponibilidade com 	 proventos
proporcionais, se for estável? Não sendo estável o servidor, poderá ser aproveitado em
cargo adequado ou exonerado, não podendo ficar em disponibilidade?

04 - Pode o Assistente de Ensino ser aproveitado no cargo de Recreadora, em
sendo compatibilizado o vencimento, com aprovação de lei, conforme comparação
entre os cargos, exposta no Parecer Jurídico n° 04/2003 da Procuradoria do
Município?

A Assessoria Jurídica do Município, no Parecer n° 004/2003, anexo às fls. 004-
013, manifestou-se no sentido de que o cargo de assistente de ensino deve ser extinto
(por lei) ou declarada sua desnecessidade (por Decreto). Quanto aos 	 es de
ensino, estes devem ser postos em disponibilidade, se forem estáveis,	 oner	 os,
se não forem estáveis. Havendo alteração no vencimento do cano 	 de

. •
16-6162. FAX: 223-9011. CEP: 7 .0551 1007GOIÂNIA - GO
www.tcm.go.go r

RUA 68 N° 727 — CENTRO.



(1Estado de Goiás
	

FLS.
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

5' AFOCOP

forma a compatibilizar com o vencimento dos assistentes de ensino, estes poderão ser
aproveitados no cargo de Recreadora. Nesta hipótese, se houver assistente de ensino
não estável, este também poderá ser aproveitado. Mas, não havendo possibilidade de
aproveitamento do servidor não estável, ele deverá ser exonerado, pois que não pode
ficar em disponibilidade, já que não há justificativa plausível para isto.

A Superintendência Jurídica deste Tribunal, via Parecer n° 181/2003, fls. 014-
017, divergiu do posicionamento exarado pela assessoria jurídica do consulente tão
somente na questão do prazo para extinção do cargo de assistente de ensino, pois
considerou que o § 1° do artigo 9° da Lei Federal n° 9424/96 deve ser interpretado em
concomitância com o § 4° do artigo 87 da Lei n° 9394/96, concluindo ao final que a
extinção dos cargos de assistente de ensino só será obrigatória a partir do
encerramento da década da educação.

Por sua vez, a 5a AFOCOP, mediante Parecer n.° 011/2003, de fls. 19-23,
depois de analisar a matéria, se manifestou de forma divergente ao pronunciamento da
douta Superintendência Jurídica deste Tribunal, no que se refere ao prazo de extinção
para o quadro de professores leigos, uma vez que entendeu que o § 1° do art. 9° da
Lei do FUNDEF revogou o § 4° do art. 87 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação —
Lei n.° 9394/96, obrigando-se, assim, a extinção do citado quadro de professores
leigos em 05 anos a partir da edição desta, na forma colocada pela assessoria jurídica
do Município, no Parecer n° 004/2003, de fls. 04-13.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Contas, o ilustre órgão
ministerial, mediante Parecer n.° 7323/03, de fls. 24-25, concordou com o
posicionamento da 5a AFOCOP, observando, ao final, que a matéria foi abordada em
tese.

É este, em apertada síntese, o relatório. Passamos, assim, a examinar a
matéria.

Acerca da formação dos profissionais da educação que atuam no ensino
fundamental, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9394/96) faz as
seguintes prescrições:

"Art. 9° A União incumbir-se-á de:
IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino
médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar
formação básica comum;
1-1
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
1- organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de
ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados;

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e in utos
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercíci • do
na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamen
nível médio, na modalidade Normal.

7"( 
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Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino
de, no mínimo, trezentas horas.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação,
assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do
magistério público:
1- ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

- aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico
remunerado para esse fim;

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação
desta Lei.

§ 4° Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados
em nível superior ou formados por treinamento em serviço."

A análise do § 4° do art. 87 acima transcrito nos leva à conclusão de que trata
tão somente de uma restrição imposta pela lei para a admissão de professores durante
a década da educação — 1.997-2006 -, ou seja, todos os professores admitidos teriam
obrigatoriamente de ter a habilitação em nível superior ou formados por treinamento
em serviço.

Pois bem, a outra vertente da questão colocada, diz respeito às disposições
legais trazidas pela Lei Federal n° 9424/96, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que assim
dispõe:

"Art. 1° É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério, o qual terá natureza contábil e será implantado, automaticamente, a partir
de 1° de janeiro de 1998.

Art. 9° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, no prazo de seis meses
da vigência desta Lei, dispor de novo Plano de Carreira e Remuneração do Magistério,
de modo a assegurar:
§ 1° Os novos planos de carreira e remuneração do magistério deverão contemplar
investimentos na capacitação dos professores leigos, os quais passarão a integrar
quadro em extinção, de duração de cinco anos.
§ 2° Aos professores leigos é assegurado prazo de cinco anos para obtenção da
habilitação necessária ao exercício das atividades docentes.
§ 3° A habilitação a que se refere o parágrafo anterior é condição para ingresso no
quadro permanente da carreira conforme os novos planos de carreira e remuneração."
(o grifo é nosso)

O § 2° do art. 9° da Lei do FUNDEF acima destacado refere-se aos
professores leigos que, obviamente, já constavam dos quadros do magistério antes da
entrada em vigor do § 4° do art. 87 da LDB. Entender o contrário seria o mesmo que
aceitar como legais as admissões de professores inabilitados a partir de 1997, em
confronto com a expressa exigência da LDB.

A nosso ver não há outra interpretação a ser dada para os dois"
que, na verdade, não se excluem, pois tratam de situações diferente , • .sa
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não nos parece correto o entendimento de que o primeiro dispositivo, por ser posterior
e/ou tratar da mesma matéria, tenha revogado o segundo.

Por conseguinte, se tiver sido instituído no município o plano de carreira e
vencimentos do magistério nos moldes da Lei n° 9424/96, torna-se desnecessária
tanto a edição de nova lei para extinção dos cargos de assistente de ensino quanto a
expedição de decreto declarando a sua desnecessidade. Contudo, se o novo plano de
carreira não contempla a extinção dos mencionados cargos, torna-se indispensável a
edição de lei específica extinguindo-os, que é o meio jurídico mais adequado, apesar
do §3° do artigo 41 da Constituição Federal autorizar a extinção (por lei) e a declaração
de desnecessidade (por decreto).

A nosso ver, é indubitável que os assistentes de ensino devem ser retirados
das salas de aula, e aqueles que forem estáveis no serviço público devem ser
colocados em disponibilidade remunerada, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço — art. 41, § ° CF/88, ou serem aproveitados em outros cargos cujos requisitos
para admissão, vencimentos e carga horária, sejam compatíveis com os de assistente
de ensino. Quanto aos que não tiverem a estabilidade, e uma vez extinto o cargo,
entendemos que devem ser exonerados, haja vista que a Constituição Federal não
estabeleceu para tais garantia alguma, não cabendo, no nosso sentir, às normas
infraconstitucionais dispor a respeito.

Isso posto,

RESOLVE

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes de
seu Colegiado, e com base nas colocações acima, manifestar ao ilustre consulente o
seu entendimento sobre as questões colocadas, na seguinte forma:

1 - se tiver sido instituído no município o plano de carreira e vencimentos do
magistério nos moldes da Lei n° 9424/96, torna-se desnecessária tanto a edição de
nova lei para extinção dos cargos de assistente de ensino quanto a expedição de
decreto declarando a sua desnecessidade. Contudo, se o novo plano de carreira não
contempla a extinção dos mencionados cargos, torna-se indispensável a edição de lei
específica extinguindo-os;

2 — uma vez que o prazo dado pelo § 2° do art. 9° da Lei Federal 9424/96 para
a habilitação dos mesmos se expirou, os professores leigos devem ser retirados da
sala de aula;

3 — em decorrência da extinção ou da declaração da desnecessidade do cargo
de assistente de ensino deverá o servidor estável ser colocado em disponibili•e
remunerada, proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aprovei 	 nto
em outro cargo - §3°, art. 41, CF/88. Quanto aos que não tiverem a e	 de,
entendemos que devem ser exonerados, haja vista que a Constitui 	 não



Fui presente, Procurador Geral de Contas.
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estabeleceu para tais garantia alguma, não cabendo, no nosso sentir, às normas
infraconstitucionais dispor a respeito;

4 — quanto ao aproveitamento dos ocupantes dos cargos de assistente de
ensino extintos, entendemos que podem e devem ser aproveitados em cargo de
natureza semelhante, inclusive em observação 	 ao princípio da economicidade,
cabendo à administração verificar essa adequação funcional.

À Superintendência de Secretaria, para as providências complementares.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiânia, aos .1 B AGE

PCCP/
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Processo	 : 03722/03

Interessado : Prefeitura Municipal de Rio Verde

Assunto	 : Faz consulta

PARECER NI' 7325103

Examina-se consulta formulada pelo	 Prefeito de Rio Verde,
Senhor Paulo Roberto Cunha, sobre questões referentes à extinção dos cargos
de Assistente de Ensino do Quadro de Pessoal do Município, bem como do
aproveitamento dos servidores em outros cargos, de natureza e vencimentos
compatíveis, ou a colocação dos mesmos em disponibilidade remunerada,
proporcional ao tempo de serviço prestado.

Instrui a peça exordial o Parecer n" 004/03, da 	 lavra do
Procurador. Jurídico do Município, dispondo sobre a questão suscitada à luz

lea.-,Y islaçâo federal e municipal pertinente à matéria, em especial as Leis n's
9.394/96, 9.424/96 e 3.978/00.

Na sequência regimental, foi o presente processo submetido à
análise da Superintendência Jurídica, que, via Parecer n° 181/03, Fls. 14 a 17,
concluiu, com fulcro no 4°, artigo 87, da Lei n° 9.394/96, de 20.12.96, que até
o final da década da educação, iniciada com a publicação da referida Lei, o
Professor Leigo terá que obter a habilitação ao desempenho de suas atividades
docentes, sendo permitido ao administrador investir recursos para a
capacitação destes, relativos aos 60% do FIJNDEF, durante os cinco primeiros
anos de vig ência da Lei n' 9.424/96.

Por sua vez, a Quinta Auditoria, discordando do posicionamento
adotado pela Sul. Jurídica desta Casa e acatando o entendimento esposado
pelo Assessor Jurídico Municipal, assim concluiu:

" hver sido jnJi.-tuá-lo	 o plano de ca rreira e
vei..c.me..;. tos	 do ma e, Jtér.to nos moldes da Lei	 n' 9.424/96,	 to rna -se

e. c f1J, Sá . • . a tanto a edi,;(79 de nova lei p a ra e.xtinçõo dos	 rgos de
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assistente v. ensino q43. a n to a expCdi00 de decreto declarando	 a sua
desnecessidade. Contudo, se o novo plano de carreira não contempla a
extinção dos mencionados cargos, torna-se indispensável a edição 	 de lei
,svecifica extin p uindo-os, Que é. o meio jurídico mais adequado, apesar do

3' ' 'o a rtigo 41da Constituição ,,:' e4leral auto riza.r a extinção e a declaração
d: e d e sr e c e S ,5.- i. d. a dC,

A nosso ver, é indubitável que os assistentes de ensino devem ser
retirados das salas de aula a partir de 2.003 e colocados em disponibilidade
remunerada, ou serrem aproveitados em outros cargos cujos requisitos para

d	 , vencimentos e carga horária, selam compativeis com	 o de
assistente de ensino, ou então serem exonerados, tudo dependendo do
interesse da adrninistração municipal, desde que cumpridas as exigências
leg	 e COnStitíCiOn(7.5" C ab Pve

Encaminhado o processo ao crivo deste Ministério Público,
cumpre concordar com o posicionamento da Quinta Auditoria, em especial no
concernente a obrigatoriedade da Administração Pública em excluir do seu
quadro de servidores o cargo de assistente de ensino, a partir de julho de 2.003,
pelos fUndamentos legais sobejamente expostos nos autos, sobretudo pelo
Procurador Municipal, no bem arrumado Parecer n° 004(200 3 , que pelo seu
contendo dispensa uma ab ordagem . aior sobre a matéria.

Ressalta-se, contudo, que face ao meio processual utilizado
"consulta" e a falta de documentos necessários à aferição da questão, este
Pa.rquet concorda com o entendimento oferecido sobre a matéria "em tese",
não incluindo aí, por óbvio, sua aquiescência quanto ao aproveitamento dos
servidores ocupantes do Cargo extinto de Assistente. de Ensino no de
Recreadora, cuja aferição, se tal hipótese for implementada pelo Município,
ocorrerá em autos próprios para o registro dos atos respectivos.

MINISTÉRIO PÚBLICO, em Goián a, aos 30 de julho de

AAAANn,1
José' ustavo thayde

Procurador de Contas

3•722,'Ivana
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Nos autos de n° 03722/03, o Sr. Jairo Rosa Martins, na condição de

procurador do Município de Rio Verde, mediante Oficio PG n° 001/03, datado de 31/01/2003,

encaminha consulta a este Tribunal de Contas, indagando acerca da necessidade de extinção dos

cargos de Assistente de Ensino.

Na exordial, o consulente fez os seguintes questionamentos:

01)Depois de ultrapassado o prazo de carência de 05 anos para que o

Assistente de Ensino fosse aprovado para o cargo de Professor, nos termos do § 1° do artigo 9° da

Lei Federal n° 9424/96 e do artigo 8° do Estatuto do Magistério, o cargo de Assistente de Ensino

deverá ser extinto? Em caso afirmativo, esta extinção deverá ser feita por lei? Pode ser declarada

apenas a desnecessidade do cargo, por Decreto?

02)Em face o § 1° do artigo 9° da Lei Federal n° 9424/96, do artigo 8° do

Estatuto do Magistério e do Direito em geral, o Assistente de Ensino deverá ser retirado da sala

de aula?

03)Em caso de extinção do cargo ou declarada sua desnecessidade, as

consequências (providências) deverão ser as mesmas aferidas no Parecer Jurídico n° 04/2003, da

Procuradoria do Município, ou seja, o Assistente de Ensino poderá ser aproveitado em cargo

adequado ou posto em disponibilidade com proventos proporcionais, se for estável? Não sendo

estável o servidor, poderá ser aproveitado em cargo adequado ou exonerado, não podendo ficar

em disponibilidade?

04)Pode o Assistente de Ensino ser aproveitado no cargo de Recreadora,

em sendo compatibilizado o vencimento, com aprovação de lei, conforme comparação entre os

cargos, exposta no Parecer Jurídico n° 04/2003 da Procuradoria do Município?
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A Assessoria Jurídica do Município, no Parecer n° 004/2003, anexo às fls.

004/013, manifestou-se no sentido de que o cargo de assistente de ensino deve ser extinto (por

lei) ou declarada sua desnecessidade (por Decreto). Quanto aos assistentes de ensino, estes

devem ser postos em disponibilidade, se forem estáveis, ou exonerados, se não forem estáveis.

Havendo alteração no vencimento do cargo de' Recreadora, de forma a compatibilizar com o

vencimento dos assistentes de ensino, estes poderão ser aproveitados no cargo de Recreadora.

Nesta hipótese, se houver assistente de ensino não estável, este também poderá ser aproveitado.

Mas, não havendo possibilidade de aproveitamento do servidor não estável, ele deverá ser

exonerado, pois que não pode ficar em disponibilidade, já que não há justificativa plausível para

isto.

A Superintendência Jurídica deste Tribunal, via Parecer n° 181/2003, fls.

014/017, divergiu do posicionamento exarado pela assessoria jurídica do consulente tão somente

na questão do prazo para extinção do cargo de assistente de ensino, pois considerou que o § 1° do

artigo 9° da Lei Federal n° 9424/96 deve ser interpretado em concomitância com o §4° do artigo

87 da Lei n° 9394/96, concluindo ao final que a extinção dos cargos de assistente de ensino só

será obrigatória a partir do encerramento da década da educação.

Esta Auditoria, após analisar a problemática apresentada e os

posicionamentos exarados pela assessoria jurídica do consulente e da Superintendência Jurídica

deste Tribunal, discorda da divergência trazida pela Superintendência Jurídica desta Casa, e

comunga com o posicionamento do assessor jurídico do consulente.

Acerca da formação dos profissionais da educação que atuam no ensino

fundamental, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9394/96) faz as seguintes

prescrições:

"Art. 9°A União incumbir-se-á de:
IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a
educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que
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nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a
assegurar firmação básica comum;

[..J
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições
oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e
planos educacionais da União e dos Estados;

T..1
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação
plena, em universidades e institutos superiores de educação,
admitida, como formação mínima para o exercício clo magistério
na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.
[..J
Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior,
incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:
1 - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e
títulos;
11 - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim;
T..1
Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a
partir da publicação desta Lei.
1 . • • 1
§ 4° Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos
professores habilitados em nível superior ou formados por
treinamento em serviço."

Não obstante a permissão tácita de existência de professores leigos até o

final da década da educação, conforme depreende-se do §4° do artigo 87 da Lei Federal n°

9394/96, em 01/01/1997 entrou em vigor a Lei Federal n° 9424/96, que dispõe sobre o Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que em

relação à matéria aqui em discussão, traz as seguintes determinações:

"Art. 1° É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério, o qual terá natureza
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contábil e será implantado, automriticamento, a partir de 1° de
janeiro de I 99R.

Art. 9° Os rstados, o nistrito Federo.? e os Municípios deverão no
pra7n de so is mesas da vigência desta r ei, dispor de novo Plano
de carreira e Remuneração do Magistério, de modo a assegurar:
,S; 1° Os novos plonns de

}
 carreira e remuneração do magistério

dever7ro contemplor invesimentos ,na capaeitação dos professores
IPigos os Tiois pgssorão n integror quodro em extinção de
duraçA'o de cinco ovos.
§ 2 0 Aos prafesçares leigos é assPgurado pra7o de cinco anos para
o A terzçoo a/ri hah iiit,Vão necossArio oo crereicio dos ,itil,k1,-,des
docentes.
'Ç V A Ardi 	 a que Co refere o parágrajb anterior o condição
para ingresso no quadro permanente da carreira conforme os
novos planos de carreira e remuneração "

Nota-se  portanto, que o permicsibilidade de manutenção do cargo de

oQQ i ,tente de ensino incerto no 1 ei n° 9394/96 fni expreQRomente revngodo nela o rtign Q° do -1 n°

9474/96. Tndovia, ha (11P Ce C1PCtnr.2r raie n S1° dn ortign Q° do T.ei n° 0474/96	 Ce internretodn

litero lmente P oll,nbito mente inrnnQtitt ninno 1 nnr invoQan de TompetAnTio Nc po reTe oTertodo

Torrente rue foz ' , m o interpret a ção logien-sisterOtiTo do mencionado d i Qpositivo onde fico cloro

nup a vontade dn legislador e de manter em cala de azula cnrnente nc nrnficcinnalc devidamente

hohilitodoQ.

A evf;nçãn dr c' o rgnS de Assistente de FnSinn, Cnnfnrtne eStobelecidn nn

81° dn o rtign 9° do I ei n° 047 410 ,	 sél nan	 çerio obrigotnrio Se	 fnRQe
	 araiiida a cna

inTonstitii T iono lidode, mo. Tomo o constitn içao Federol nan datai" nS rrinniTípioQ de rneoniSnInS

vara tal argüição n seu rumnrimentn e de caráter nhricratnrjn

	

se tiver sido instituído nn município n plano de P.2rreir2	 vencimentos dn

m o gist4rin rins moldes do 1- e i ri° 0474196 , tnrno -ce desnereQcrio tanta o ed içan de novo lei para

extinçan doo To rgoQ de oRçiQtente de ensino Cluontn o eXped iOn de deeretn deel2r2nd0o Stio

degnereQRidode . Cnntl i dn, qe n novo plano de carreira não contempla a extinção dos mencionados

cargos torna-se indisp enOvel o di	 de leie..,ç_n	 1.P. PS,pPrifir2 	 	 Cil le	 n meio jurídic
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mais 2C1N1112(1n , 2PS2 r dn	 dn artigo 41 (1 2 cnnçtitu içan reder2 1 21 rtnri72 r 2 PYtillOn (nnr 1Pi) e
a deC 1. 2in n de deçneC eç Sid2de (pnr derretn).

A nrwsr, ver, .=• indubitável q ue ns assistentes de ensino devem ser retirados
das salas de aula 2 p"fir de julho de 7nn3 , P rninradnc em disponibilidade remunerada , nu serem

prnlieit 2drIS Pm nutrns, P2 rg-ns Aline requisitns p2r2 2dmissan vencimentns P carga
sej am compatíveis rnril nç de assistente de ençinn, ou entan serem exonera os tudo dependendo, 
(In interes Qe da 2A rninistrn çan municip 21 desde que	 r'umprid2Q	exigAnri2R 1eg21s
rnnctitHrinnaic rahívels.

É0 patuk...ut, aril.j .

ca	 A 1" TTN -1 MCN T3 -I A	 T7TXT A -Kir' C TT) A	 FIT3 f"' A 1 \ A-WATT A 1) T A	 l'fl11,Trr Á -0 ET..,	 ti l-1 ill 1 N.J1N. /Cl	 1 11N tIl V n,...1.2.11 \ri.	 \J1\ yrli V/1-.1 •1 1 t1,1\11-.,	 BOI' 1 CI-U , 11,,

V1N 1-1 r? T") A r' TCVN. T A -1- T7 TI A '1"'T) TA krn X TT A T Tlr't MT) TF) 1 - TT. T A T TNT7 r-v-NATT A C' TN rx o It AT TN. TT/' -i- n Te% o 1-`1!"1
kir e_."11....,1k/1 n11.11... E., ri-1 ii. 11V1V1N 11-11, 1."./	 1 "11-7 1...J1N na, 1-J 1.: 5....,t-l1N 1 11.0 1."_/ O 1V1 ,1J1 •11 n..,11- 1 n._/ O 1.."../
1-7 C 7' A 1-1C11 TN1C r-11-NT Á C	 r". .-.. * ^ .1-n O 1 /-11-"../ 1-/1_, ,. -1 l.l1P1.0, CM \ SUI. ama, aos 12 dias do lllês de Maio de 2003.
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ilok-ha	 Estado de Goiís

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

PROCESSO	 : 03722/03.

INTERESSADO : MUNICÍPIO DE RIO VERDE.

ASSUNTO	 : CONSULTA.

PARECER JUR N.° 181/2003.

Nos presentes autos, o Procurador do Município
de Rio Verde, Sr. Jairo Rosa Martins, apresenta a esta Corte de
Contas os seguintes questionamentos:

" Depois de ultrapassado o prazo de carência de
05 anos para que o Assistente de Ensino fosse
aprovado para o argo de Professor, nos termos do
§ 1° do art. 9° da Lei Federal n.° 9424/96 e do
artigo 8° do Estatuto do Magistério, o cargo de
Assistente de Ensino deverá ser extinto? Em caso
afirmativo, esta extinção deverá ser feita por lei?
Pode ser declarada apenas a desnecessidade do
cargo por Decreto?

2 — Em face do § 1° do art. 9° da Lei Federal n.°
9424/96 do art. 8° do Estatuto do Magistério e do
Direito geral, o Assistente de Ensino deverá ser
retirado da sala de aula?

3 — Em caso de extinção do cargo ou declarada a
sua desnecessidade, 	 as conseqüências
(providências) deverão ser as mesmas aferidas no
Parecer Jurídico n.° 004/2003, da PG do
Município (anexo), ou seja, o Assistente de Ensino
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poderá ser aproveitado em cargo adequado ou
posto em disponibilidade com proventos
proporcionais, se for estável? Não sendo estável o
servidor, poderá ser aproveitado em cargo
adequado ou exonerado, não podendo ficar em
disponibilidade?

4 — Pode o Assistente de Ensino ser aproveitado
no cargo de Recreadora, em sendo
compatibilização o vencimento, com aprovação de
lei, conforme comparação entre os cargos exposta
no Parecer Jurídico n.° 004/2003, da PG do
Município (anexo)?

No Parecer Jurídico n.° 04/03, citado pelo
consulente, consta a seguinte conclusão, in verbis:

"EX POSITIS, manifesto-me no sentido de que o
cargo de assistente de ensino deve ser extinto (por lei) ou
declarada a sua desnecessidade (por Decreto). Quanto aos
Assistentes de Ensino, estes devem ser postos em
disponibilidades, se forem estáveis, ou exonerados, se não forem
estáveis. Havendo alteração no vencimento do Cargo de
Recreadora, de forma a compatibilizar com o vencimento dos
Assistentes de Ensino, estes poderão ser aproveitados no cargo
de Recreadora. Nesta hipótese, se houver assistente de ensino
não este também poderá ser aproveitado. Mas, não havendo
possibilidade de aproveitamento do servidor não estável, ele
deverá ser exonerado, pois não pode ficar em disponibilidade, já
que não há justificativa plausível para isto."

O nosso entendimento sobre a matéria em
questão diverge, em parte, do emitido pela Procuradoria do
Município de Rio Verde nos pontos a seguir expostos.
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Segundo aquela especializada, o cargo de
assistente de ensino deve ser extinto, tendo em vista o disposto
no § 1° do art. 9°, da Lei Federal n.° 9424/96.

Ao nosso ver, o dispositivo legal antes referido,
deve ser analisado em concomitância com o previsto no artigo 87,
§ 4° da Lei n.° 9394/96 de 20-12-96 (Diretrizes e Bases da
Educação) que assim determina:

" Art. — 87 — É instituída a Década da Educação,
a iniciar-se um ano a partir da publicação
desta Lei.

§ 4° - Até o fim da Década da Educação
somente serão admitidos professores
habilitados em nível superior ou formados por
treinamento em serviço"

À luz do texto legal transcrito conclui-se que ficou
assegurado aos professores leigos o prazo de dez anos para que
obtenham habilitação necessária ao exercício de suas atividades
docentes.

A Lei N.° 9424/96 (FUNDEF) assegura que nos
primeiros cinco anos, a contar da sua publicação, seria permitida
a aplicação de parte dos recursos da parcela de 60% (sessenta
por cento ) prevista para a remuneração dos profissionais do
Magistério, na capacitação de professores leigos.

Conclui-se, portanto, conjugando os citados
dispositivos legais, que até o final da década da educação o
professor leigo terá que obter a habilitação ao desempenho de
suas atividades docentes, sendo permitido ao administrador
investir recursos relativos aos 60% do FUNDEF, caso a
capacitação destes, durante os cinco primeiros anos de vigência
da Lei n.° 9424/96.
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Sendo assim, os administradores municipais
somente estarão obrigados a promover a extinção do cargo de
assistente de ensino, no final da denominada 'década da
educação'.

Salientamos entretanto que o Chefe do Executivo
detém autonomia administrativa para organizar o serviço público
municipal, desde que observadas as normas constitucionais
atinentes aos servidores públicos, ou seja, existindo o interesse
administrativo em criar ou extinguir cargos, poderá fazê-lo a
qualquer tempo, mediante lei, devendo apenas respeitar os
direitos adquiridos dos servidores que forem atingidos pelas
modificações.

Salientamos, ainda que a nossa manifestação
acerca da matéria ocorreu apenas em tese, para não caracterizar
o prejulgamento da matéria.

É o parecer
"Sub censura"

SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA DO TRIBUNAL
DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, 25 de fevereiro de
2002.

Lúcia Vânia Firmino de Almeida.
Superintendente.
OAB-GO N.° 9896.
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