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Com fundamento nos artigos 177 do Regimento Interno desta Casa de Leis requeiro à Mesa Diretora, ouvido
o Soberano Plenário, que seja encaminhado requerimento ao Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso
Sr. Mauro Mendes, com cópia para o Exmo. Secretário de Estado de Educação Sr. Alan Resende Porto,
solicitando que estes adotem as medidas necessárias a fim de que o Estado de Mato Grosso proceda de
imediato com o pagamento dos salários (fevereiro e/ou março/2022) dos Profissionais da Educação
Básica temporários que estão com seus salários atrasados.

JUSTIFICATIVA

Chegou ao conhecimento deste gabinete parlamentar a informação de que os Profissionais Temporários da
Educação Básica que prestam serviços às escolas públicas estaduais, vínculadas à DRE de Tangará da
Serra, e também de outras Diretorias Regionais, encontra-se com pagamentos de salários atrasados, folhas
relativas aos meses de fevereiro e março de 2022, profissionais estes que iniciaram o ano letivo no dia
07/02/2022, contudo, até a data de assinatura do presente ofício (04/04/2022) não receberam salário.

Tal situação tem causado desiquilíbrio na vida financeira destes profissionais, que sem receber o pagamento
de sua única fonte de renda, tem passado por sacrifícios e humilhações desmedidas acarretando em graves
e irreparáveis prejuízos patrimoniais, e no sustento próprio e de sua família.

Importante registrar que devido à mudança na forma de contratação dos profissionais da educação
promovida pela SEDUC, a partir das DREs, não mais pelas escolas, muitos profissionais contratados
residem em municípios diversos das escolas onde prestam serviços, tendo que se deslocar por dezenas de
quilômetros entre um município e outro diariamente, de modo que sem o pagamento de seu salário, não
possuem condições de arcar com os custos de deslocamento.

Neste cenário, a Secretaria de Estado de Educação teria emitido comunicado à DRE, informando que os
pagamentos em atraso serão realizados somente na folha de pagamento relativo ao mês de abril de 2022,
conforme trecho abaixo colacionado:

“(...) Informamos que os pagamentos dos servidores relacionados na
planilha em anexo serão corrigidos pela SEPLAG e devidamente
ressarcidos na Folha do mês de abril. 
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Compartilhamos essas informações para que as DRE's possam nos
auxiliar no atendimento e na tranquilização desses servidores, no
sentido de que será garantido a todos o devido pagamento pelo
trabalho prestado.

Na oportunidade, ressaltamos a importância de observar e respeitar o
ciclo da Folha de Pagamento ao fazer os ajustes de atribuição,
evitando que sejam realizados no ciclo da Folha Complementar, para
que situações semelhantes não ocorram novamente. (...)”

Importante destacar que o salário é um direito social e há em seu favor amplo sistema de proteção
constitucional, sendo crédito de natureza alimentar e tendo seu pagamento conotação diferenciada em
relação às outras despesas públicas. Além disso, os servidores não podem e nem devem ficar reféns da
burocracia para procrastinar, o pagamento de seus salários.

Eis o teor do dispositivo constitucional em destaque:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo;

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que
percebem remuneração variável;

(...)

X – proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua
retenção dolosa;”

Igualmente, é estreme de dúvidas que o atraso no pagamento dos salários dos servidores temporários da
educação básica, ofendem, escancaradamente, também o mandamento constitucional contido no § 1° do art.
100 da Constituição Federal reza que:

Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos,
pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez,
fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos
com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo
(grifou-se).

Além dos dispositivos anteriormente mencionados, a prioridade absoluta do crédito trabalhista é também
reconhecida pelo Código Tributário Nacional (art. 186), pela Consolidação das Leis do Trabalho (art. 449, §
1º) e pela Lei de Falências (art. 102).

Por conseguinte, dissertando sobre o tema “servidores públicos”, a doutrina de Hely Lopes Meirelles (Direito
Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 22ª edição) ensina que “a natureza alimentar dos vencimentos não
permite sejam eles retidos pela Administração, nem admite arresto, sequestro ou penhora, consoante dispõe
o art. 649, IV, do CPC...”.
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Na forma do art. 37, XV, da Constituição Federal, o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e
empregos públicos são irredutíveis, porém, no caso em apreço, os servidores temporários da educação
básica não estão sequer gozando do direito às suas remunerações.

Desta forma, o pagamento de salários não é ato discricionário do chefe do Poder Executivo Estadual,
tampouco do Secretário de Estado, mas sim uma obrigação sua, sem possibilidade de qualquer discussão
sobre sua conveniência e oportunidade.

O administrador deve agir, portanto, de forma vinculada, pagando os salários dos servidores no prazo legal –
in casu dentro do mesmo mês trabalhado – ainda que para isso tenha de postergar os demais compromissos
assumidos a um momento mais oportuno. Não pode se furtar a essa atividade (quitação da folha de
pagamento) escudado em inconveniência, falta de oportunidade, ou burocracia entre os órgãos da
Administração Pública, já que o ato é vinculado.

Pelas razões expostas, solicito o apoio dos meus pares para a aprovação deste requerimento para que o
Governador do Estado e o Secretário de Estado de Educação adote as medidas necessárias a fim de que o
Estado de Mato Grosso proceda de imediato com o pagamento dos salários (fevereiro e/ou março/2022) dos
Profissionais da Educação Básica que estão com seus salários atrasados, posto que a postergação deste (s)
para a folha do mês de abril/2022, por questões meramente burocráticas, se mostra desproporcional e
desarrazoado, trazendo prejuízos ao próprio sustento do servidor e da sua respectiva família.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Abril de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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