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ACÓRDÃO – AC CON Nº 00013/2020 – Técnico Administrativa 

 

PROCESSO  : 08679/2020 
MUNICÍPIO : PORTEIRÃO E MORRINHOS 
ORGÃO  : PODER EXECUTIVO 
ASSUNTO : CONSULTA 
CONSULENTES : JOSÉ DE SOUZA CUNHA (PREFEITO DE PORTEIRÃO) E 

ROGÉRIO TRANCOSO CHAVES (PREFEITO DE 
MORRINHOS) 

REPRESENTANTE DO 
MPC 

: JOSÉ GUSTAVO ATHAYDE  

RELATOR : 
 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO FLÁVIO MONTEIRO DE 

ANDRADA LUNA 

 

CONSULTA. DA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO 
RETROATIVO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DA 
SITUAÇÃO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA DE COVID-19. DA LEI COMPLEMENTAR 
173/2020. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO 
CAPUT DO ART. 8º DA LC 173/2020 QUANTO AO 
REAJUSTE PARA O EXERCÍCIO DE 2021. DA 
POSSIBILIDADE DE SE DEIXAR DE APLICAR OS 25% EM 
EDUCAÇÃO ESTABELECIDOS PELO ART. 212 DA CF EM 
VIRTUDE DA PANDEMIA. 
1. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, 
que: 
2. A atualização do piso nacional do magistério está 
assegurada aos integrantes da carreira do magistério, 
desde o ano de 2009, por meio da Lei n.º 11.738/2008, de 
aplicação cogente aos entes federados. Os entes devem 
atualizar o vencimento inicial dos profissionais do magistério 
público anualmente, com base na variação do percentual de 
crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos 
anos iniciais do ensino fundamental urbano, a ser informada 
em ato normativo do Ministério da Educação, que 
especificará o respectivo valor a título de piso nacional; 
3. A concessão da  adequação anual do piso salarial 
nacional para os profissionais do magistério público da 
educação básica deve ser concedida mediante edição de lei 
específica e enquadra-se na hipótese excepcional trazida 
pela Lei Complementar nº 173/2020, em seu artigo 8º, inciso 
I, tendo em vista que tal medida decorre de determinação 
legal anterior à calamidade, tratando-se, portanto, de um 
direito resguardado decorrente da Lei nº 11.738 e vigente 
no ordenamento jurídico desde o exercício de 2008; 
4. O teor do artigo 5º, da Lei n. 11.738/2008, o piso 
nacional do magistério público da educação básica será 
atualizado, anualmente, no mês de janeiro. Portanto, ainda 
que a legislação municipal concretizadora desse comando 
seja elaborada em outro mês, a efetivação do direito deve 
retroagir ao mês de janeiro, em obediência à previsão da 
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norma nacional. 
5. Mesmo em virtude do cenário de pandemia, não é 
possível a compensação, no exercício de 2021, da diferença 
de recursos não utilizados no exercício de 2020 na 
manutenção e desenvolvimento de ensino. A aplicação das 
receitas deve ocorrer dentro do exercício financeiro, por 
força do disposto no art. 69, §4º, da Lei nº 9.394/1996 - Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
6. Mesmo em virtude do cenário de pandemia, o Município 
não pode deixar de aplicar o percentual mínimo de 25% das 
receitas de impostos auferidas em 2020 na manutenção e 
desenvolvimento de ensino, tendo em vista que permanece 
inalterada a exigibilidade de cumprimento do índice mínimo 
determinado pelo art. 212 da CF/88.  

 

 

 

Tratam os autos de Consulta formulada pelos Prefeitos Municipais de 

Porteirão, Sr. José de Sousa Cunha, e de Morrinhos, Sr. Rogério Troncoso 

Chaves, por meio da qual apresentam os seguintes questionamentos: 

a) É possível a lavra de uma lei municipal reforçando o pagamento do 

piso nacional do magistério, reajustando-o, com efeitos retroativos para janeiro de 

2020, em harmonia com a LC 173/2020? 

b) É possível a aplicação do caput do art. 8º da LC 173/2020 no 

tocante ao reajuste para o exercício de 2021, quando confrontado com a legislação 

anterior que trata do piso nacional do magistério (Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 

2008)? 

c) Caso o município não atinja os 25% (vinte e cinco por cento) com 

relação à aplicação de recursos mínimos para a área da educação, devido à redução 

dos custos, em consequência da pandemia, o Município poderia deixar os recursos 

auferidos no ano de 2020, considerando a diferença para se atingir o supracitado 

índice, em conta bancária, para aplicação em 2021? 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 
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Considerando a Proposta de Decisão n. 0203/2020 – GABFMAL 

proferida pelo Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna; 

Considerando tudo mais que consta nos autos; 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Plenária, em acolher as razões expostas pelo 

Relator para: 

 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 

do RITCM/GO; 

 

2. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, que: 

QUESTÃO 1 - É possível a lavra de uma lei municipal reforçando o 

pagamento do piso nacional do magistério, reajustando-o, com efeitos retroativos para 

janeiro de 2020, em harmonia com a LC 173/2020?  

RESPOSTA:  

(i) a atualização do piso nacional do magistério está assegurada 

aos integrantes da carreira do magistério, desde o ano de 2009, por meio da Lei 

n.º 11.738/2008, de aplicação cogente aos entes federados. Os entes devem 

atualizar o vencimento inicial dos profissionais do magistério público 

anualmente, com base na variação do percentual de crescimento do valor anual 

mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, a 

ser informada em ato normativo do Ministério da Educação, que especificará o 

respectivo valor a título de piso nacional; 

(ii) a concessão da  adequação anual do piso salarial nacional 

para os profissionais do magistério público da educação básica deve ser 
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concedida mediante edição de lei específica e enquadra-se na hipótese 

excepcional trazida pela Lei Complementar nº 173/2020, em seu artigo 8º, inciso I, 

tendo em vista que tal medida decorre de determinação legal anterior à 

calamidade, tratando-se, portanto, de um direito resguardado decorrente da Lei 

nº 11.738 e vigente no ordenamento jurídico desde o exercício de 2008; 

(iii) a teor do artigo 5º, da Lei n. 11.738/2008, o piso nacional do 

magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de 

janeiro. Portanto, ainda que a legislação municipal concretizadora desse 

comando seja elaborada em outro mês, a efetivação do direito deve retroagir ao 

mês de janeiro, em obediência à previsão da norma nacional.  

QUESTÃO 2 – É possível que o Município compense no exercício de 

2021 a diferença de recursos não utilizados, no exercício de 2020, na manutenção e 

desenvolvimento de ensino, em razão da pandemia? 

RESPOSTA: Mesmo em virtude do cenário de pandemia, não é 

possível a compensação, no exercício de 2021, da diferença de recursos não 

utilizados no exercício de 2020 na manutenção e desenvolvimento de ensino. A 

aplicação das receitas deve ocorrer dentro do exercício financeiro, por força do 

disposto no art. 69, §4º, da Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

QUESTÃO 3 -  É possível que o Município deixe de aplicar o percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) em educação, conforme estabelecido pelo artigo 212 

da Constituição Federal, considerando a situação nacional de enfrentamento da 

pandemia do COVID-19?  

RESPOSTA: Mesmo em virtude do cenário de pandemia, o Município 

não pode deixar de aplicar o percentual mínimo de 25% das receitas de impostos 

auferidas em 2020 na manutenção e desenvolvimento de ensino, tendo em vista 

que permanece inalterada a exigibilidade de cumprimento do índice mínimo 

determinado pelo art. 212 da CF/88. 
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3. RESSALTA-SE que o entendimento a ser consolidado baseia-se 

em legislação e jurisprudência atuais, podendo ser revisto em caso de alteração 

substancial em seus fundamentos.  

 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 25 de 
novembro de 2020. 
 
Presidente em exercício: Daniel Augusto Goulart 
 
Relator: Flávio Monteiro de Andrada Luna 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 
Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 
Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, 
Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o 
representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 
 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna: Cons.. Daniel 
Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 
Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada 
Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 0203/2020 – GABFMAL 

 

PROCESSO  : 08679/2020 
MUNICÍPIO : PORTEIRÃO E MORRINHOS 
ORGÃO  : PODER EXECUTIVO 
ASSUNTO : CONSULTA 
CONSULENTES : JOSÉ DE SOUZA CUNHA (PREFEITO DE PORTEIRÃO) E 

ROGÉRIO TRANCOSO CHAVES (PREFEITO DE 
MORRINHOS) 

REPRESENTANTE DO MPC : JOSÉ GUSTAVO ATHAYDE  
RELATOR : 

 
CONSELHEIRO SUBSTITUTO FLÁVIO MONTEIRO DE 

ANDRADA LUNA 

 
 

1 – RELATÓRIO 

 

Tratam os autos de Consulta formulada pelos Prefeitos Municipais de 

Porteirão, Sr. José de Sousa Cunha, e de Morrinhos, Sr. Rogério Troncoso 

Chaves, por meio da qual apresentam os seguintes questionamentos: 

d) É possível a lavra de uma lei municipal reforçando o pagamento do 

piso nacional do magistério, reajustando-o, com efeitos retroativos para janeiro de 

2020, em harmonia com a LC 173/2020? 

e) É possível a aplicação do caput do art. 8º da LC 173/2020 no 

tocante ao reajuste para o exercício de 2021, quando confrontado com a legislação 

anterior que trata do piso nacional do magistério (Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 

2008)? 

f) Caso o município não atinja os 25% (vinte e cinco por cento) com 

relação à aplicação de recursos mínimos para a área da educação, devido à redução 

dos custos, em consequência da pandemia, o Município poderia deixar os recursos 

auferidos no ano de 2020, considerando a diferença para se atingir o supracitado 

índice, em conta bancária, para aplicação em 2021? 

A Consulta foi instruída com os documentos dispostos entre as folhas 01 

e 06, dentre os quais o Parecer Técnico-Jurídico (fls. 01-03).  

Inicialmente, por meio do Despacho nº 0437/2020 – GABFMAL (fl. 07), 

foram encaminhados os autos à Divisão de Documentação e Biblioteca, em atenção ao 
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disposto no art. 134, XV, do Regimento Interno, para que fosse informada a existência 

de resoluções deste Tribunal acerca de matéria semelhante. 

Nos termos do Despacho nº 099/2020 (fl. 09), a mencionada Divisão 

informou que juntou ementas de decisões em consulta deste Tribunal relativas ao Piso 

Nacional do Magistério, entretanto, nenhuma delas trata especificamente do tema 

questionado pelo consulente, ou seja, não se relacionam à LC nº 173/2020.   

Em virtude de ter constatado que não há manifestação deste Tribunal de 

Contas acerca da matéria questionada, esta Relatoria, mediante o Despacho nº. 

0488/2020 (fls. 10-11), encaminhou os autos à Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) 

para análise técnica do feito, nos termos regimentalmente definidos. 

A SAP manifestou-se por meio do Certificado nº 3760/2020 (fls. 12-17). 

Em seguida, os autos foram encaminhados à Secretaria de Contas 

Mensais de Gestão, que se manifestou por meio do Certificado nº 2089/2020 (fls. 18-

25), com o fim de complementar a instrução técnica.  

Por fim, mediante o Parecer nº 3852/2020 (fls. 28-32), o Ministério Público 

de Contas apresentou sua manifestação.  

Por derradeiro, tornaram os autos a esta Relatoria.  

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE ATOS DE PESSOAL 

Encaminhados os autos à Secretaria de Atos de Pessoal, esta exarou o 

Certificado nº 3760/2020, por meio do qual concluiu pela possibilidade de 

concessão da adequação anual do piso salarial nacional para os profissionais do 

magistério, tendo em vista se tratar de hipótese prevista na exceção trazida pela 

Lei Complementar nº 173/2020, observada a necessidade de edição de lei 

específica.  

 Nesses termos, manifestou-se a Especializada:  

II. FUNDAMENTAÇÃO 

Quanto aos requisitos de admissibilidade, são pressupostos para conhecimento 

da Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento 
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Interno desta Corte de Contas: (i) legitimidade ativa; (ii) a indicação precisa do 

seu objeto; (iii) estar redigida de forma articulada; (iv) instrução do pedido com 

parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente; 

(v) versar sobre tese jurídica abstrata; (vi) inexistência de manifestação prévia 

do Tribunal sobre o tema. 

Em relação à legitimidade ativa, os consulentes são partes legítimas para 

realizar consultas a esta Corte de Contas, nos termos do artigo 199, inciso I, do 

Regimento Interno do TCMGO. 

O pedido de consulta foi instruído com o Parecer Técnico-Jurídico (f. 1/3), 

conforme exigido pelo art. 199, § 1º, do Regimento Interno da Casa (f. 15/18), 

bem como foi verificada a inexistência de manifestação prévia do Tribunal 

sobre o tema, conforme Despacho Nº 099/2020 (f. 9), da Divisão de 

Documentação e Biblioteca. Ademais, a consulta foi redigida de forma 

articulada 

Os consulentes, de forma objetiva, suscitaram o posicionamento deste Órgão 

de Controle externo quanto: 

1) a possibilidade da lavra de lei municipal reforçando o pagamento do piso 

nacional do magistério, e se é possível reajustá-lo, com efeitos retroativos a 

janeiro de 2020, em harmonia com a Lei Complementar n. 173/2020; e 

2) a possibilidade de deixar de aplicar o percentual de 25% (vinte e cinco 

por cento) em educação, conforme estabelecido pelo artigo 212 da 

Constituição Federal, considerando a situação nacional de enfrentamento 

da pandemia do COVID-19.  

Inicialmente, imperioso consignar que, nos termos do Regimento Interno do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, compete à Secretaria 

de Atos de Pessoal – SAP, dentre outras atribuições, a análise dos processos 

referentes a consultas, denúncias, solicitações e outros  relacionados  com  sua  

área  de  atuação (art. 108, inciso VIII) e do movimento das folhas de 

pagamento dos órgãos que compõem os municípios jurisdicionados, para fins 

de apuração dos percentuais de gastos com pessoal e da observância do teto 

constitucional (art. 108, inciso IX). 

Nessa órbita, deveras, a SAP é competente para instruir esse processo de 

consulta - no que diz respeito ao primeiro questionamento -  por tratar-se de 

matéria de sua área de atuação, sobretudo relacionada à folha de pagamento. 

Por sua vez, o RITCMGO, em seu artigo 107, inciso III, estabelece competir à 
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Secretaria de Contas Mensais de Gestão – SCMG – a análise de consultas 

cujo objeto refira-se a informações sobre a certificação dos índices de 

aplicação  de  recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, 

solicitações e outros relacionados à sua área de atuação. 

Questionam os consulentes acerca da possibilidade de não aplicação, no 

exercício financeiro de 2020, do percentual mínimo de investimento na 

manutenção e desenvolvimento das ações de ensino, tendo em vista a 

pandemia ocasionada pelo Coronavírus, que desencadeou a suspensão das 

aulas na rede pública de ensino e, com isso, ocasionou redução de custos. 

Indagam sobre a possibilidade de deixar tais recurso excedentes e que não 

puderam ser utilizados nas ações supramencionadas, em conta bancária, para 

serem utilizados no exercício seguinte (2021) e assim atingir o percentual 

mínimo estabelecido na norma constitucional. 

Nesse ponto, a SAP declina de sua competência - quanto ao segundo 

questionamento -, sugerindo seja o feito direcionado àquela Especializada 

(SCMG) para instrução desta questão em específico, em convergência com o 

art. 107, III, do RITCMGO. 

Importante ressaltar, entretanto, que a atribuição consultiva desta Corte se 

limita à interpretação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à 

matéria de sua competência, de forma que, por meio do procedimento descrito 

no Título VII do Regimento Interno, não se procede ao exame das 

particularidades de caso concreto. Bem por isso, o § 3º do art. 99 estabelece 

que: “A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e 

constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto”. 

2.2. Do mérito 

2.2.1. Da possibilidade da lavra de lei municipal reforçando o pagamento 

do piso nacional do magistério, considerando a situação nacional de 

enfrentamento da pandemia do COVID-19 

O consulente, a fim de obter maior segurança jurídica na interpretação do art. 

8º, da Lei Complementar n. 173/2020, solicita manifestação sobre a 

possibilidade da lavra de lei municipal reforçando o pagamento do piso 

nacional do magistério, e se é possível reajustar tal piso, com efeitos 

retroativos a janeiro de 2020, em harmonia com a Lei Complementar n. 

173/2020.  

A questão ganha relevo em vista da determinação inscrita no inciso I, do artigo 

8º, da LC 173/20, que veda, dentre outros, no período compreendido entre 28 
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de maio até 31 de dezembro de 2021, a concessão de vantagem, aumento, 

reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, 

servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de 

sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à 

calamidade pública. 

Como o objetivo da lei é resguardar os recursos públicos para o enfrentamento 

da pandemia e suas repercussões sanitárias e econômicas, é oportuna a 

reflexão acerca das consequências do período para os direitos dos servidores 

públicos, sobretudo quando a sua implementação implicar aumento da despesa 

pública. 

Com efeito, a Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio 2020, publicada 

no DOU de 28 de maio de 2020, estabelece o Programa Federativo de 

Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), nos pontos que 

especifica, e promove alterações na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000 – Lei de Reponsabilidade Fiscal. 

De acordo com o seu artigo 1º, §1º, ela foi editada com a finalidade de permitir 

a suspensão do pagamento de dívidas contratadas pelos Estados Federados, 

Distrito Federal e Municípios com a União, promover a reestruturação de 

operações de crédito interno e externo junto ao sistema financeiro e instituições 

multilaterais de crédito nos termos previstos no art. 4º da mesma lei, bem como 

ensejar a entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em 

ações de enfrentamento ao Coronavírus. 

Para tanto, referida lei estabeleceu uma série de comandos aos beneficiários 

de suas medidas, comandos a respeito dos quais se poderia até mesmo cogitar 

de restrição da autonomia desses entes, visto consistirem em medidas 

limitadoras da sua liberdade administrativa e financeira, mormente em cotejo 

com a forma federativa adotada pela Constituição (art.18), que repartiu o poder 

entre União, Estados e Municípios, garantindo a unidade sem concentração 

absoluta de poder no ente central. 

Contudo, o momento da edição traz ínsito o caráter de excepcionalidade capaz 

de justificar tais medidas, visto ser objetivo geral a reunião de esforços e 

recursos para o combate ao vírus, e esse desiderato não pode prescindir do 

fortalecimento financeiro dos entes, com a consequente limitação de gastos 

não essenciais. 

Dessa forma, a lei traz em seu texto dispositivos rígidos quanto à realização do 
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gasto público nesse momento de pandemia, mormente no que tange às 

despesas com pessoal, determinando a prioridade de recursos para as áreas 

da saúde e assistência social. 

Malgrado a relevância dos objetivos envolvidos, é preciso atentar, porém, para 

a necessidade imperiosa de observância dos preceitos constitucionais, sob 

pena da legislação desconsiderar direitos assegurados pela própria Lei Maior, 

como direitos adquiridos. 

É cediço que a Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentou a alínea 

“e”, do inciso III, do caput do art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo, em seu 

artigo 5º, que o piso salarial profissional nacional do magistério público da 

educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do 

ano de 2009. 

Por sua vez, o parágrafo único desse dispositivo prevê que a atualização de 

que trata o caput será calculada utilizando-se o mesmo percentual de 

crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do 

ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 

11.494, de 20 de junho de 2007, e o artigo 6º estabelece que a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus 

Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, 

tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no 

parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal. 

Tal norma assegurou aos profissionais do magistério o direito a um valor 

mínimo a título de piso salarial, direito esse a necessitar de regulamentação 

pelos demais entes federados, por meio de lei específica nesse sentido. 

Importa ressaltar, aqui, que a lei regulamentadora não tem o condão de conferir 

o direito, que já se encontra assegurado pela Lei n. 11.738/08, mas apenas 

implementá-lo, permitindo aos seus destinatários o gozo. A regulamentação 

deve ser anual, à razão da variação do percentual de crescimento do valor 

anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental 

urbano. 

Contudo, devido à pandemia ocasionada pela disseminação do COVID-19, 

dúvidas surgiram acerca da implementação do mencionado direito, visto que a 

Lei Complementar n. 173/2020 trouxe a seguinte previsão em seu artigo 8º, 

inciso I, que ora interessa ao deslinde da controvérsia em tela. Vejamos: 
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Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados 
pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, 
até 31 de dezembro de 2021, de: 

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação 
de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e 
empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença 
judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à 
calamidade pública. 

[...] (grifou-se). 

 

Pois bem. A leitura da norma deixa claro o intuito do legislador 

infraconstitucional de proibir a concessão de qualquer tipo de vantagem, 

aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder, 

órgão, servidores e empregados públicos e militares, ressalvados apenas os 

casos em que tais concessões derivem de sentença judicial transitada em 

julgado ou de determinação legal anterior ao estado de calamidade pública de 

que ora se trata. 

No caso do pagamento do piso nacional do magistério, entende-se haver 

inequívoca disposição legal autorizando a sua concessão, razão pela qual é 

coerente entender-se a sua moldagem à ressalva prevista na parte final do 

inciso I, do artigo 8º, da LC 173/2020, vez que tal prerrogativa foi assegurada 

aos integrantes da carreira do magistério desde o ano de 2009, por meio da 

Lei n. 11.738/2008. 

Referida lei assegura o direito a todos os professores da rede básica de 

ensino, com formação em nível médio, na modalidade normal, para a jornada 

de 40 horas semanais, a ter seus vencimentos pagos, no mínimo, no 

montante do respectivo piso nacional. Trata-se de comando cogente: tal piso 

deve ser ajustado, anualmente, com base nos valores definidos em Portaria 

do Ministério da Educação. 

Compete à União a divulgação do valor do piso nacional, e aos demais entes 

federados a adequação de suas normas internas de modo a não colidir com 

tais disposições. A Lei determina que o piso nacional é o valor abaixo do qual 

não pode ser fixado o vencimento inicial da carreira inferior, a ser pago aos 

professores com formação em nível médio na modalidade normal. No 

entanto, se o Município pagou, no ano anterior, mais do que o valor do piso 

estabelecido para o respectivo ano, não estaria obrigado a conceder reajuste 

em igual percentual ao do piso salarial do magistério, pois o objetivo da 

norma é resguardar direitos mínimos, e não, propriamente, conferir aumento 

anual à categoria fora dessa hipótese. 

Cabem aos entes federados, por força da disposição supramencionada, a 
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adequação de sua legislação interna para atender à determinação prevista 

em lei nacional, e a mesma lei estabelece que em caso de impossibilidade 

financeira dos entes menores, a União entraria com aporte de recursos, 

visando a assegurar o direito ali consagrado aos profissionais do magistério. 

Dessa forma, entende-se não haver óbice à efetivação do referido direito, vez 

que lastreado em legislação anterior ao estado de calamidade pública 

ocasionado pela pandemia do COVID-19, situação objeto de ressalva pela 

própria lei. 

Em análise a caso análogo, o Tribunal de Contas dos Municípios do estado 

da Bahia exarou o PARECER Nº 01101-20, com o seguinte teor: 

EMENTA: CONSULTA. DESPESAS COM PESSOAL. LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL.  LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. 
PROFISSIONAIS  DO   MAGISTÉRIO   PÚBLICO. ADEQUAÇÃO ANUAL DO 
PISO   SALARIAL NACIONAL.  DETERMINAÇÃO LEGAL. LEI N.11.738/2008.  
A adequação anual do piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica deve ser concedida 
mediante edição de lei específica, necessária à sua regulamentação, e 
enquadra-se na  hipótese excepcional  abarcada   pela   Lei Complementar 
nº 173/2020, em seu artigo 8º,inciso I, tendo em vista que tal medida decorre 
de determinação   legal   anterior   à   calamidade, tratando-se, portanto, de 
um direito resguardado, decorrente da Lei Federal nº 11.738, aprovada e 
vigente   no ordenamento   jurídico desde   o exercício de 2008. Por fim, o 
ato de adequação do piso salarial  profissional  nacional dos profissionais do 
magistério público da educação básica, concedida mediante lei específica, não 
estaria   enquadrado   nas   vedações   e período disciplinados no artigo 21 da 
LRF (180 dias antes do final do mandato), na medida em que trata-se de um 
direito assegurado por norma legal vigente e anterior ao período da vedação. 
(grifou-se) 

 

Na mesma esteira, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 

Recomendação Conjunta com o Ministério Público de Contas 

(RECOMENDAÇÃO CONJUNTA TCE/MPCO Nº 09/2020), deliberou: 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO – TCE/PE e o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO – 
MPCO/PE,   por   deliberação   dos   membros,   por   intermédio   de   seus 
representantes  legais   abaixo   assinados,   no   uso   de   suas  
atribuições institucionais, que lhe são conferidas pela Constituição Federal, 
com o detalhamento constante da Lei Estadual nº 12.600/2004 – LOTCE/PE 
e alterações   e   da   Lei   Orgânica   do   Ministério   Público   do   Estado   
de Pernambuco, art. 10, inciso IV: 

(...) 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 73, de 27 de maio de 2020, que 

estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-Cov-
2(Covid-19), proibiu  a  concessão  de  aumentos   e   de  benefícios   de  
qualquer natureza em favor de servidores e empregados públicos, até 31 de 
dezembro de 2021; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 73, de 27 de maio de 2020 excluiu 

do alcance de sua proibição de concessão de aumentos e vantagens aqueles 
que sejam   decorrentes   de   determinação   legal   anterior   à   calamidade   
pública (20/03/2020); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 73, de 27 de maio de 2020 
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permitiu a criação e majoração de auxílios, vantagens, abonos ou benefícios de 
qualquer natureza aos profissionais de saúde e de assistência social neste 
período, mas desde que esteja relacionada a medidas de combate à calamidade 
pública e que sua vigência e efeitos não ultrapassem sua duração; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008 determinou que o 

piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da 
educação básica fosse revisado anualmente, no mês de janeiro, e a Lei nº 
13.708,de 14 de agosto de 2018 fixou o piso salarial profissional nacional dos 
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, 
constituindo-se em determinações legais anteriores à calamidade pública e, 
portanto, excluídas das proibições fixadas na Lei Complementar nº 73, de 27 de 
maio de 2020; 

Resolvem expedir RECOMENDAÇÃO aos   titulares   dos   poderes   Executivo, 

Legislativo e Judiciário e a todos os seus órgãos, bem como ao do Ministério 
Público do Estado de Pernambuco, no sentido de: 

1. observar a proibição legal de concessão, a qualquer título, de vantagem, 
aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder e de 
órgão, servidores e empregados públicos e militares, até 31 de dezembro 
de2021; 

2. observar a proibição legal de criação ou majoração de auxílios, vantagens, 
bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, 
inclusive de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério 
Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e 
militares, até 31 de dezembro de 2021, ressalvada a situação abaixo: 

2.1 apenas quando relacionados a medidas de combate à calamidade pública 
nacional e com duração temporária que não ultrapasse a sua duração, podem 
ser criados   ou   majorados   os   benefícios   especificados   no   item   “2”   
desta Recomendação, exclusivamente para os profissionais de saúde e de 
assistência social. 

3. efetivar a implementação do piso salarial profissional nacional para os 
(i)profissionais   do   magistério   público   da   educação   básica,  (ii)   

Agentes Comunitários de Saúde e (iii) Agentes de Combate às Endemias, 
mediante a instituição de abono ou vantagem pessoal nominalmente identificada, 
sem que esta tenha repercussão na remuneração dos demais profissionais que 
não esteja abaixo do piso nacional, mesmo que haja previsão indexadora em 
plano de cargos e salários local, por decorrerem de determinações legais 
anteriores à calamidade, Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008 e Lei nº 
11.350, de 5 de outubro de 2006.” (grifou-se) 

 

Assim, entende-se que o disposto no artigo 8º, inciso I, da LC 173/2020 não 

seria óbice ao pagamento do piso salarial em tela, ainda que ostente efeitos 

retroativos, pois a situação narrada se amolda à exceção prevista na própria 

lei, vale dizer, direito resguardado por legislação anterior ao estado de 

calamidade. 

Ressalta-se, em tempo, que a teor do artigo 5º, da Lei n. 11.738/2008, o piso 

salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será 

atualizado, anualmente, no mês de janeiro. Portanto, nos termos da consulta 

formulada, calha consignar que, ainda que a legislação municipal 

concretizadora desse comando seja elaborada em outro mês, a efetivação do 

direito deve retroagir ao mês de janeiro, consoante previsto na norma nacional, 

sem esbarrar na vedação do artigo 8º, inciso I, da LC 173/2020. 
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III. CONCLUSÃO 

Diante das considerações de fato e de direito retro expendidas, em especial as 

regras constitucionais e legais que regem a matéria:  

I. preliminarmente, a SAP declina de sua competência - quanto ao 

segundo questionamento -, sugerindo seja o feito direcionado à SCMG, 

para instrução desta questão em específico, em convergência com o art. 

107, III, do RITCMGO; 

II. no mérito, quanto ao primeiro questionamento, a SAP sugere seja 

respondido aos consulentes que: 

a) a atualização do piso nacional do magistério está assegurada aos 

integrantes da carreira do magistério desde o ano de 2009, por meio da 

Lei n. 11.738/2008, de aplicação cogente aos entes federados (Estados, 

DF e Municípios) que devem atualizar o vencimento inicial dos 

profissionais do magistério público anualmente, com base na variação do 

percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos 

anos iniciais do ensino fundamental urbano, a ser informada em ato 

normativo do Ministério da Educação, que especificará o respectivo valor, 

a título de piso nacional; 

b)  a concessão da  adequação anual do piso salarial profissional 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica 

deve ser concedida mediante edição de lei específica, necessária à sua 

regulamentação, e enquadra-se na hipótese excepcional trazida pela Lei 

Complementar nº 173/2020, em seu artigo 8º, inciso I, tendo em vista que 

tal medida decorre de determinação legal anterior à calamidade, tratando-

se, portanto, de um direito resguardado, decorrente da Lei nº 11.738, 

aprovada e vigente no ordenamento jurídico desde o exercício de 2008. 

c)  a teor do artigo 5º, da Lei n. 11.738/2008, o piso salarial profissional 

nacional do magistério público da educação básica será atualizado, 

anualmente, no mês de janeiro. Portanto, ainda que a legislação municipal 

concretizadora desse comando seja elaborada em outro mês, a efetivação 

do direito deve retroagir ao mês de janeiro, em obediência à previsão da 

norma nacional.  

Em seguida, foram os autos encaminhados à Secretaria de Contas 

Mensais de Gestão que abordou a temática nos seguintes termos:  
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2.2 – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO 

Tendo em vista que o segundo questionamento da Consulta é relativa à 

temática de competência regimental da Secretaria de Contas Mensais de Gestão 

(SCMG), esta Especializada manifestou-se, por meio do Certificado nº 2089/2020, 

concluindo, em suma, que “mesmo em virtude do cenário de pandemia, o 

Município não pode deixar de aplicar o percentual mínimo de 25% das receitas de 

impostos auferidas em 2020 na manutenção e desenvolvimento de ensino”. 

Segue a íntegra do documento emitido pela Unidade Técnica: 

3. MÉRITO 

Antes de adentrar ao mérito da consulta, cabe pontuar que o entendimento 

traçado neste opinativo possui o intuito de esclarecer dúvidas a respeito da 

exegese das normas diante do cenário da calamidade pública oriunda da 

pandemia do COVID-19, sendo analisado sempre em tese. 

 Nesse sentido, ressalta-se que esta Corte de Contas, mediante decisão do 

Tribunal Pleno ou Câmara, pode emitir pronunciamento dissonante sobre o 

assunto ora tratado, tendo em vista as peculiaridades de cada situação 

apresentada na casuística. 

Prestados esses esclarecimentos inaugurais, tem-se que o tema aqui proposto 

envolve a análise de dois aspectos relacionados à aplicação do percentual 

mínimo de 25% da receita de impostos no ensino pelo Município, demandando 

a subdivisão do tema em tópicos, de modo a propiciar maior clareza e 

compreensão na instrução processual.  

Desse modo, procede-se à exploração individualizada dos tópicos: 

A) Da possibilidade de o Município deixar de aplicar 25% dos recursos 

auferidos em 2020 com manutenção e desenvolvimento do ensino, em 

consequência da pandemia. 

Cabe destacar que o dever de aplicação da receita de impostos na 

manutenção e desenvolvimento do ensino encontra previsão no art. 212, da 

Constituição Federal combinado com o art. 110, dos Atos de Disposições 

Constitucionais Transitórias - ADCT que disciplina o dever de aplicação de 

recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDEB, in verbis: 

Art. 212, CF/88. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 
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ADCT - Art. 60, ADCT. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação 
desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição 
Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração 
condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). (Vide Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) 

Logo, é possível perceber que o patamar estabelecido para as 

despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino decorre de 

mandamento constitucional, sendo exceção ao princípio geral da não 

afetação da receita de impostos, por força de a educação assumir a 

condição de direito que não pode ser negado ou minorado.1 

Não é por outra razão que o percentual de receitas vinculadas assumiu 

o contorno de garantia de financiamento mínimo para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino, para que o orçamento público não fosse 

omisso quanto à satisfação desse direito fundamental.1 

Nesse sentido, tem-se que o dever imposto pelo art. 212, da 

Constituição Federal visa assegurar a prioridade no atendimento das 

necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, 

garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano 

Nacional de Educação, conforme disposto no §3º, do art. 212 da 

Constituição Federal. 

Em que pese o cenário da pandemia ter imposto uma série de 

restrições orçamentário-financeiras aos entes da federação que 

culminou na edição da Lei Complementar no 173/202 que instituiu o 

Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-COV-2 

(COVID-19) e da  Lei Federal Nº 13.979/2020 que trata das medidas de 

combate ao novo coronavírus, cabe observar que não houve 

flexibilização na apuração do limite constitucional de aplicação na 

educação, conforme depreende-se da jurisprudência dos Tribunais de 

Contas destacadas abaixo: 

Parecer TCM-BA no 01289-20 

COVID-19. APLICAÇÃO DO ÍNDICE MÍNIMO DE RECURSOS NA EDUCAÇÃO 
PREVISTO NO CAPUT, DO ART. 212, DA CF. DESPESAS DE MANUTENÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 70 E 71 DA 
LDB E DO §4°, DO ART. 212, DA CF.  
1. Em que pese a situação oriunda da pandemia do novo coronavírus seja 
absolutamente extraordinária e implique para sua contenção na adoção de ações 
restritivas de locomoção consubstanciadas no distanciamento social (quarentena 
e isolamento), aliada à suspensão de várias atividades ditas não essenciais, 

                                                 
1 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Recomendação no 44, de 27 de setembro de 2016. Disponível em: 

<https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomenda%C3%A7%C3%A3o-044.pdf> Acesso em 16/11/2020. 
2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Estudo sobre a Lei Complementar no 173/2020. Porto Alegre: TCE/RS, 2020. 
Disponível em: < http://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/noticias_internet/Relatorios/relatorio_lc173.pdf>. Acesso em 12/11/2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomenda%C3%A7%C3%A3o-044.pdf
http://portal.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/noticias_internet/Relatorios/relatorio_lc173.pdf
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medidas essas que certamente impactam negativamente a economia do Ente 
Federado, alcançando a sua arrecadação tributária e a execução orçamentária 
previamente planejada, do estudo das Emendas Constitucionais aprovadas ate 
então, não é possível depreender qualquer proposta que tenha como 
escopo a flexibilização do comando inserto no art. 212, caput, da 
Constitucional Federal, que, expressamente fixa para os Municípios o 
percentual mínimo de 25% da receita resultante de impostos, compreendida 

a proveniente de transferências, para o custeio de despesas vinculadas às ações 
de manutenção e desenvolvimento do ensino. 
(...) 
Nesta senda, por absoluta inexistência de norma constitucional em sentido 
contrário, mesmo no contexto de suspensão das atividades letivas, dentre 
outros efeitos provocados pela pandemia, opina-se, em tese e no plano 
estritamente jurídico-formal, no sentido de que permanece para os Municípios 
a exigência constitucional de aplicação nas despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) 

calculado sobre o montante das receitas resultantes de impostos, compreendidas 
as transferências.3 (grifo nosso).                                     (TCM-BA, Processo no 
10424e20, Assessoria Jurídica, em 16/07/2020). 
 
Consulta TCE-PE n° 20100086-6 

LIMITES DE GASTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO. PANDEMIA. RELATIVIZAÇÃO. 
1. O limite previsto no art. 212 da CF/88 somente poderá ser formalmente 
relativizado por meio de Emenda à Constituição. 
RESPOSTAS: 
01. O limite previsto no art. 212 da Constituição Federal somente poderá ser 
formalmente relativizado por meio de expediente legislativo de igual hierarquia, 
ou seja, por meio de Emenda à Constituição, a exemplo do que ocorreu com 

as recentes edições da Lei Federal n.º 13.979/2020 (que relativizou, dentre 
outros, regras e prazos previstos na Lei Federal n.º 8.666/93 - Lei de Licitações, 
e na Lei Federal 10.520/2002 – Lei do Pregão, “enquanto perdurar o estado de 
emergência de saúde internacional”) e da Lei Complementar n.º 173/2020 (que 
relativizou alguns limites estabelecidos pela Lei Complementar n.º 101/2000, 
“enquanto perdurar o referido estado de calamidade”). 
02. Recomendações dos órgãos de controle no tocante à priorização dos 
recursos para a área da saúde não possuem o condão de relativizar regra 
prevista no art. 212 da CF/88; 

03. O remanejamento de recursos, que é próprio da atividade orçamentária, que 
segue regras formais para sua realização, não pode se distanciar dos comandos 
legais e constitucionais que imponham a observância de limites mínimos e 
máximos de aplicação de recursos públicos.4 (grifo nosso).      (TCE-PE, 
Processo no 20100086-6, Relatora: CONSELHEIRA TERESA DUERE, em 
03/07/2020). 

Corroborando esse entendimento, colaciona-se orientação do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo: 

DESPESAS COM EDUCAÇÃO  
274. Tendo em vista que muitos gastos com Educação foram descontados, uma 
vez que escolas estão fechadas, não há pagamento de horas-extras para 
professores, entre outros fatores. Uma vez decretado o estado de calamidade, o 
Município pode atrasar ou mesmo deixar de fazer o repasse decendial para a 
conta da Educação, enquanto perdurar o estado de calamidade? Caso seja 
afirmativa a resposta acima, o Município segue obrigado a cumprir o mínimo 
constitucional de 25% na Educação, durante todo o exercício financeiro de 2020? 
(Alexandre Vaz de Oliveira Moraes) RESPOSTA: Os percentuais obrigatórios 
de aplicação no ensino (arts. 212 e 60, XII, do ADCT) não sofreram alteração 

                                                 
3 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA. Parecer nº 01089-20 (F.L.Q.). Processo no 11681e20. 
Disponível em: <https://www.tcm.ba.gov.br/sistemas/textos/juris/10424e20.odt.pdf>. Acesso em 18/11/2020. 
4 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Acórdão no 482/2020. Consulta TCE-PE n° 20100086-6. Disponível 
em: <https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/consultas-respondidas>. Acesso em 18/11/2020. 

https://www.tcm.ba.gov.br/sistemas/textos/juris/10424e20.odt.pdf
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/consultas-respondidas
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por conta da pandemia. Situações excepcionais ocasionadas pela atual crise 

de saúde pública serão tratadas caso a caso pelo TCESP no momento da 
apreciação das contas.5 (grifo nosso). 

Também vale citar a orientação do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, veiculada por meio do link destinado às informações 

sobre as medidas a serem seguidas pelos jurisdicionados em tempos 

de pandemia e referenciada no Parecer TCM-BA nº 01089-203: 

“Pelo motivo da pandemia todas as escolas estão fechadas. Este fato afeta a 
observância dos limites condicionais, dos 25% e os 60% do FUNDEB, 
considerando que muitos Municípios poderão não atingir esses limites? 
A não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências na manutenção e 
desenvolvimento do ensino (art. 212 da CF/88) e a não destinação de, no 
mínimo, 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do 
magistério (art. 60, XII, do ADCT – CF/88) são irregularidades que, via de regra, 
resultam na rejeição das contas Municipais e do Estado. 
Ressalta-se que nesse momento de incertezas, ainda não é possível prever 
quais serão os impactos das ações de combate à pandemia da COVID-19 na 
execução orçamentária dos Municípios e do Estado e, consequentemente, no 
cumprimento do mínimo constitucional de aplicação na Educação e dos 60% de 
recursos do Fundeb. Mesmo porque fatores como a queda na arrecadação, 
manutenção do pagamento dos profissionais do magistério, investimentos em 
tecnologia que permitam o ensino remoto, dentre outros, podem repercutir 
diretamente no cálculo dos valores a serem aplicados. 
Diante desse cenário, permanecem inalteradas as regras de aplicação do 
percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino 
(art. 212 da CF/88) e da destinação de, no mínimo, 60% dos recursos do 
Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério (art. 60, XII, do 
ADCT – CF/88). 

Todavia, vale ressaltar que na análise do caso concreto, caberá ao Relator das 
contas avaliar se em decorrência dessa pandemia, ocorreram situações 
supervenientes e imprevisíveis que afetaram significativamente a execução do 
orçamento planejado e, consequentemente, o cumprimento do mínimo 
constitucional da Educação e dos 60% dos recursos do Fundeb. 
Conclusão 
Diante do exposto acima, informa-se que permanecem inalteradas as regras 
de aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências na manutenção e 
desenvolvimento do ensino (art. 212 da CF/88) e da destinação de, no 
mínimo, 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do 
magistério (art. 60, XII, do ADCT – CF/88). 
(...)6” 

Nesse mesmo sentido foi a orientação do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo e do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, disponibilizadas 

nos respectivos sites oficiais, abaixo reproduzidas: 

“TCE-ES orienta sobre a aplicação do mínimo constitucional da educação no 
contexto da pandemia 
(...) o presidente do TCE-ES, conselheiro Rodrigo Chamoun reforçou o contexto 
desfavorável à flexibilização do limite mínimo de aplicação da educação no 

                                                 
5 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manuel de Orientações para o Enfrentamento da Crise. p. 65. 

Disponível em: < https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/publicacoes/Manual-TCESP_Orientacoes-Enfrentamentoda%20Crise-
2020.pdf>. Acesso em 18/11/2020. 
6TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Disponível em: <https://www.cigmaconsultoria.com.br/index.php/blog/noticias/40-
fundeb>. Acesso em 18/11/2020 

https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/publicacoes/Manual-TCESP_Orientacoes-Enfrentamentoda%20Crise-2020.pdf
https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/publicacoes/Manual-TCESP_Orientacoes-Enfrentamentoda%20Crise-2020.pdf
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Congresso, que, em virtude da situação atípica deste ano, flexibilizou alguns 
dispositivos, o que não ocorreu no caso da Educação. 
(...) 
O coordenador do Núcleo de Jurisprudência e Súmula da Corte, o auditor de 
controle externo Murilo Costa Moreira ressaltou que mesmo com escolas 
fechadas desde março – e o consequente corte de despesas da Educação, como 
transporte escolar, merenda, limpeza, segurança, gratificação e extensão da 
carga horária – os gestores têm a obrigação constitucional da aplicação mínima 
em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) – 25% das receitas 
resultante de impostos.” 7 
 
“TCE-CE: Atuação pública em período de calamidade 
Execução orçamentária 
Com a decretação da calamidade pública, a suspensão das aulas e a brusca 
queda de receitas, o limite de 25% a ser aplicado na Educação será obrigatório? 
Ainda que a situação apresente uma dificuldade a prestação de serviços 
educacionais, permanece obrigatório a observância do disposto na 
Constituição Federal, notadamente exigência de que os Estados e 
municípios apliquem ao menos 25% de sua receita resultante de impostos e 
transferências na manutenção e no desenvolvimento da Educação. (Art. 

212, da Constituição Federal).  
Como o percentual é calculado sobre a receita corrente líquida, provavelmente 
resultará em um valor absoluto menor em razão da queda de receitas, mas 
deverá ser respeitado o mínimo de 25%.”8 (grifo nosso). 

Logo, a partir da leitura da Constituição Federal e do entendimento uníssono 

dos Tribunais de Contas analisados, responde-se objetivamente ao primeiro 

tópico do questionamento formulado no expediente ora em análise, no sentido 

de que, em tese, mesmo em virtude do cenário de pandemia, o Município não 

pode deixar de aplicar o percentual mínimo de 25% das receitas de impostos 

auferidas em 2020 na manutenção e desenvolvimento de ensino, tendo em 

vista que permanece inalterada a exigibilidade de cumprimento do índice 

mínimo determinado pelo art. 212 da CF/88. 

Cabe alertar que o descumprimento do piso constitucional com manutenção e 

desenvolvimento do ensino tem o condão de, por si só, configurar uma 

irregularidade, por contrariar o disposto no art. 212, da Constituição Federal, 

resultando na emissão de parecer prévio pela rejeição das contas de governo, 

na responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa e na 

intervenção de que tratam o art. 35, III, da Constituição Federal, além de dar 

causa à suspensão das transferências voluntárias, na forma da alínea “b”, 

inciso IV, §1º, art. 25, da Lei de Responsabilidade Fiscal.1 

B) Da possibilidade de o Município compensar no exercício de 2021 a diferença 

de recursos não utilizados, no exercício de 2020, na manutenção e 

desenvolvimento de ensino, em razão da pandemia. 

                                                 
7 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TCE-ES or ienta sobre a apl i cação do mínimo cons t i tucional  da 
educação no contexto da pandemia. Disponível  em: <  https : / /www. tcees. tc .br/ tce -es-or ienta - jur i sd ic ionados -sobre-a-
ap l icacao-do-m inimo-const i tucional -da-educacao-no-contexto -da-pandemia/> .  Acesso em 18/11/2020.  
8 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ. Atuação pública em período de calamidade. Disponível em: < 
https://www.tce.ce.gov.br/ouvidoria/atuacao-publica-em-periodo-de-calamidade#com-a-decretacao-da-calamidade-publica-a-suspensao-das-aulas-e-
a-brusca-queda-de-receitas-o-limite-de-25-a-ser-aplicado-na-educacao-sera-obrigatorio>. Acesso em 18/11/2020. 

https://www.tce.ce.gov.br/ouvidoria/atuacao-publica-em-periodo-de-calamidade#com-a-decretacao-da-calamidade-publica-a-suspensao-das-aulas-e-a-brusca-queda-de-receitas-o-limite-de-25-a-ser-aplicado-na-educacao-sera-obrigatorio
https://www.tce.ce.gov.br/ouvidoria/atuacao-publica-em-periodo-de-calamidade#com-a-decretacao-da-calamidade-publica-a-suspensao-das-aulas-e-a-brusca-queda-de-receitas-o-limite-de-25-a-ser-aplicado-na-educacao-sera-obrigatorio
https://www.tcees.tc.br/tce-es-orienta-jurisdicionados-sobre-a-aplicacao-do-minimo-constitucional-da-educacao-no-contexto-da-pandemia/
https://www.tcees.tc.br/tce-es-orienta-jurisdicionados-sobre-a-aplicacao-do-minimo-constitucional-da-educacao-no-contexto-da-pandemia/
https://www.tce.ce.gov.br/ouvidoria/atuacao-publica-em-periodo-de-calamidade#com-a-decretacao-da-calamidade-publica-a-suspensao-das-aulas-e-a-brusca-queda-de-receitas-o-limite-de-25-a-ser-aplicado-na-educacao-sera-obrigatorio
https://www.tce.ce.gov.br/ouvidoria/atuacao-publica-em-periodo-de-calamidade#com-a-decretacao-da-calamidade-publica-a-suspensao-das-aulas-e-a-brusca-queda-de-receitas-o-limite-de-25-a-ser-aplicado-na-educacao-sera-obrigatorio
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No que tange à possibilidade de utilização, como saldo no exercício seguinte, 

do percentual da receita resultante de impostos que deixou de ser aplicado na 

manutenção e desenvolvimento do ensino, tem-se que a compensação tem 

previsão no art. 4º, §4º, da Lei no 7.348/85 que regulamentou o §4º, do art. 17, 

da Constituição Federal de 1967, tendo sido recepcionada pela atual 

Constituição de 1988, in verbis: 

Art. 4º (...) 
§ 4º As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente 
realizadas, que resultem no não-atendimento dos percentuais mínimos 
obrigatórios, serão apuradas e corrigidas no último trimestre do exercício e, ainda 
havendo ao seu término diferença, esta será compensada no exercício seguinte. 

Cabe destacar a existência de decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, 

admitindo a compensação dos gastos não realizados com educação no 

exercício seguinte, in verbis: 

Recurso Extraordinário 723.951 MINAS GERAIS 

Recurso Extraordinário. Educação. Garantia fundamental. Percentual mínimo 
para investimento público. Obrigação inderrogável. Compensação nos exercícios 
posteriores. Possibilidade jurídica do pedido. Pelo provimento do recurso. 
É certo que a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido da 
possibilidade da compensação, pelo Município, em exercícios fiscais futuros, do 
percentual da receita resultante de impostos que deixou de aplicar na 
manutenção e desenvolvimento do ensino.9 (Relator: Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 10/06/2014, Data de Publicação: DJe-
114 DIVULG 12/06/2014 PUBLIC 13/06/2014). 

No mesmo sentido, observa-se recomendação do Conselho Nacional do 

Ministério Público: 

Recomendação CNMP no 44/2016 

(...) 

Art. 4º Para os fins previstos no artigo anterior, os membros do Ministério Público 
poderão realizar ações coordenadas de preservação da garantia fundamental de 
custeio mínimo do direito à educação, no sentido de: 
(...) 
IV – demandar medida compensatória do déficit diagnosticado no parecer prévio 
do respectivo Tribunal de Contas e/ou no julgamento das contas pelo Legislativo, 
sob pena de suspensão de transferências voluntárias, na forma do art. 25, §1º, 
IV, alínea “b”, da LRF; intervenção na forma do art. 35, III, da CR/1988 e 
responsabilização no âmbito do art. 1º, I, alínea “g”, da LC n.º 64/1990 e do art. 
208, §2º, da Constituição de 1988, caso se verifique que a execução 
orçamentária deixou de cumprir o patamar de gasto mínimo em manutenção e 
desenvolvimento do ensino em suas cinco vertentes (...).10 

Já no levantamento da jurisprudência dos Tribunais de Contas, constata-se 

uma divergência de entendimento quanto à possibilidade ou não de utilização 

da compensação, sendo identificada como posição minoritária a possibilidade 

da compensação, conforme exemplificado por este julgado do Tribunal de 

Contas do Mato Grosso: 

                                                 
9 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário no 723.951/MG. Disponível em: <www.stf.jus. br>. Acesso em 17/11/2020. 
10 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Recomendação no 44, de 27 de setembro de 2016. Disponível em: 

<https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Normas/Recomendacoes/RECOMENDACAO_44_2016.pdf>. Acesso em 17/11/2020. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Normas/Recomendacoes/RECOMENDACAO_44_2016.pdf
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PARECER PRÉVIO TCE-MT nº 11/2016 – TP  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA. CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO 
EXERCÍCIO DE 2015. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO. 
RECOMENDAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO PARA QUE DETERMINE AO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ADOÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS, 
ENTRE ELAS, A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA REFERENTE AO 
VALOR REMANESCENTE DO EXERCÍCIO DE 2015, PARA SER UTILIZADO 
ESPECIFICAMENTE NA EDUCAÇÃO. 
(...) 
2) constitua fundo de reserva para que o valor de R$ 483.315,20 (quatrocentos e 
oitenta e três mil, trezentos e quinze reais e vinte centavos), remanescente do 
exercício de 2015 que deveria ter sido aplicado na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, seja utilizado exclusivamente em despesas 
relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, para aplicação em 
projetos de inovação ou para suprir eventuais necessidades emergenciais; (...).11                                     

(TCE-MT, Processo TCE-MT no 935-0/2015, Relator:  Conselheiro JOSÉ 

CARLOS NOVELLI, em 27/09/2016). 

 
Cabe trazer à baila a ponderação feita pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais no sentido de que a compensação se revestiria de natureza 

meramente operacional, visando apenas recompor o piso de gastos fixado 

constitucionalmente, sem isentar o ente de sanções pelo descumprimento da 

disposição constitucional, conforme explicitado no julgado abaixo: 

Acórdão TCE-MG – Segunda Câmara 
(...) 
No tocante aos excertos das decisões judiciais reproduzidas na peça recursal, 
nas quais se apoia o apelante para alegar a possibilidade de compensação de 
déficit de aplicação num exercício em outro, insta observar que as 
referenciadas deliberações, em realidade, dão provimento a recurso para 
reposição das defasagens de despesas, a fim de se cumprir o piso de 
gastos fixado constitucionalmente, contudo, não isenta o ente de sanções 
pelo descumprimento das disposições legais. 

(...) 
Especificamente em relação ao ensino, a aventada possibilidade de 
compensação no exercício seguinte do déficit apurado no anterior não 
encontra guarida na disposição do referido § 4º do art. 4º da Lei n.º 
7.348/85, cujo conteúdo encerra comando de cunho meramente 
operacional, já que a previsão de aplicação de recursos no ensino ocorre com a 

receita prevista na lei orçamentária. Porém, o efetivo investimento dependerá da 
receita arrecadada, sobre a qual deverá incidir a alíquota constitucional de 
alocação de recursos no ensino. Eventual diferença entre uma e outra é que dará 
razão ao ajuste no exercício seguinte. Contudo, não foi essa a ocorrência que se 
verificou quanto ao caso sob análise. Efetivamente, não foi alocado o piso 
constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino, pois houve déficit de 
0,47% em relação à respectiva receita base de cálculo. (...)12. (grifo nosso).                                                       
(TCE-MG, Processo no 885851, Relator: HAMILTON COELHO, em 04/12/2014). 

Além disso, existe entendimento no sentido de que o instituto da compensação 

previsto no art. 4º, §4º, da Lei no 7.348/85 foi revogado tacitamente pelo art. 69, 

§4º, da Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

que passou a regulamentar inteiramente a mesma matéria, senão, vejamos:   

                                                 
11 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO. Parecer Prévio no 11/2016 – TP. Processo no 935-0/2015. Disponível em: 

<https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/decisao/num/9350/ano/2015/num_decisao/11/ano_decisao/2016>. Acesso em 17/11/2020. 
12 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Acórdão – Segunda Câmara. Processo no 885851. Disponível em: 

<https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/882003>. Acesso em 17/11/2020. 

https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/decisao/num/9350/ano/2015/num_decisao/11/ano_decisao/2016
https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/882003
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Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas 
respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, 
compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino público. 
(...) 
§ 4º As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente 
realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos 
obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. 

Corroborando esse entendimento de que houve a revogação da Lei no 

7.348/85, colaciona-se jurisprudência dos Tribunais de Contas: 

Declaração de Voto no TCE-SP TC-6453.989.18-8 

(...) a LDB revogou tacitamente a Lei Calmon (Lei nº 7.348/85), nos termos do 
art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, regra que 
estabelece que lei posterior revoga a anterior quando (i) expressamente o 
declare, (ii) seja com ela incompatível ou (iii) regule inteiramente a matéria.13                                                                                                              
(TCE-SP, Processo no TC-6453.989.18-8, Relatora: CRISTIANA DE CASTRO 
MORAES, em 26/06/2019). 

Processo TCE-MG no 885851 

Dessa forma, assumindo que os percentuais não foram cumpridos, suas 
alegações foram direcionadas à compensação dos índices em exercícios 
seguintes.  

No que tange à dita compensação perquirida pelo recorrente no âmbito da 
educação, o mesmo refere-se ao art. 4º, §4º da Lei nº 7.348/851 que, de fato, 
previa esta compensação, mas, não obstante, foi revogado pelo art. 69, §4º da 
Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.14 (TCE-MG, 
Processo no 885851, Relatório da 6ª Coordenadoria de Fiscalização Municipal, 
em 17/01/2013). 

Entendendo pela inadmissibilidade de utilização da compensação, cita-se os 

seguintes julgados: 

ACÓRDÃO TCMGO nº 08459/2019 - Tribunal Pleno 

IRREGULARIDADE Item 1.a: não atendimento ao limite mínimo de 25% da 
receita resultante dos impostos na aplicação na manutenção e desenvolvimento 
do ensino – (item 20.4 do Certificado):  
(...). Não se vislumbra nenhuma hipótese dentro do ordenamento jurídico ou das 
normas técnicas aplicáveis ou qualquer fundamento consistente que permita a 
exclusão de parte da receita ordinária do exercício, devidamente prevista no 
orçamento, do montante da receita total do exercício, principalmente no sentido 
de projetá-la para o exercício subsequente, ao arrepio de todas as implicações 
de tal procedimento. 
(...) 
Além disso, exigir-se-ia o controle adequado de tais receitas projetadas 
arbitrariamente para o exercício e para a gestão seguintes, fato totalmente 
estranho às previsões legais sobre a utilização de recursos orçamentários e 
financeiros remanescentes de um exercício no exercício seguinte. 

                                                 
13 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Declaração de Voto do Conselheiro Renato Martins Costa. Processo TC - 6453.989.18-8. 

Disponível em:  
<https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/portal/Declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20voto%20Dr.%20Renato%20Martins%20Costa%20-
%20Contas%20do%20Governador%202018.pdf>.Acesso em 17/11/2020. 
14 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Relatório da 6ª Coordenadoria de Fiscalização Municipal. Processo no 885851. 

Disponível em: <https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/243028>. Acesso em 17/11/2020. 
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(TCMGO, Processo no 08260/18, Relator: Conselheiro Sérgio A. Cardoso de Queiroz, 

em 20/11/2019). 

Voto TCE/TO Nº 68/2019 

10.9. A aventada possibilidade de compensação no exercício seguinte do déficit 
apurado no anterior não deve prosperar. Impossível cogitar que aplicações 
abaixo do limite constitucional convolar-se-iam em crédito para eventuais 
descumprimentos futuros, ou seja, não se admite a compensação como 
forma de observância do piso constitucional. 

(...) 

10.12. Neste sentido, a compensação em outros exercícios apenas recompõe 
com natureza indenizatória o percentual de recursos constitucionalmente 
vinculados. Ou seja, trata-se de remediar situação de ofensa à Constituição da 
República já deflagrada e que deve ser penalizada com o juízo de irregularidade 
das contas do gestor na emissão de Parecer Prévio sobre as contas anuais 
respectivas. 15 (grifo nosso). 
(TCE/TO, Processo no 3955/2017, Relator: FERNANDO CESAR BENEVENUTO 

MALAFAIA, CONSELHEIRO SUBSTITUTO, em 16/10/2019) 

Acórdão TCE-PR nº 5711/2014 

PREJULGADO. Índices constitucionais obrigatórios. Afastada a preliminar de 
incompetência do Tribunal de Contas de se manifestar em caráter geral e 
vinculante sobre a constitucionalidade de normas ou procedimentos da 
Administração Pública. No mérito, pela inadmissibilidade da utilização do 
método de compensação de índices durante a gestão do Chefe do Poder 
Executivo.16 (grifo nosso). 
(TCE/PR, Processo nº 69732/12, Relator: Conselheiro Ivan Lelis Bonilha).  

No mesmo sentido, verifica-se a existência de normatização dos Tribunais de 

Contas vedando a compensação no exercício seguinte: 

Resolução Normativa TCE-GO no 001/2001 

Dispõe sobre a Fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas do Estado sobre a 
aplicação dos recursos constitucionalmente destinados à manutenção e 
desenvolvimento do Ensino no Estado de Goiás. 
(...) 

Art. 5º - Os superávits trimestrais de execução orçamentária constituídos 
pela diferença entre a receita e a despesa previstas e realizadas, de que 
resultem o não atendimento dos percentuais mínimos exigidos, serão 
corrigidos e compensados dentro do próprio exercício financeiro (Art. 69, § 
4º da Lei Federal 9.394/96). (grifo nosso). 

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-MG no. 13/2008 

Art. 1º. O Estado e os Municípios aplicarão anualmente nunca menos de 25% 
(vinte e cinco por cento), ou percentual superior a este que conste da 
Constituição Estadual e das Leis Orgânicas Municipais, da receita resultante de 
impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino público, cuja demonstração deverá ser apresentada, 
pelos Municípios, no Anexo I – Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino. 
§ 4º - As diferenças entre a receita prevista e a despesa fixada e as efetivamente 
realizadas, que resultem no não-atendimento dos percentuais mínimos 

                                                 
15 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTIS. VOTO Nº 68/2019-RELT5. Processo no 3955/2017. Disponível em: 
<https://www.tce.to.gov.br/sistemas_scp/blank_visualiza_doc_novo/blank_visualiza_doc_novo.php?IdDocLer=28679> Acesso em 17/11/2020. 
16 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. ACÓRDÃO Nº 5711/14 - Tribunal Pleno. Processo no 69732/12. Disponível em: 

<https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2015/3/pdf/00274634.pdf>. Acesso em 17/11/2020. 

https://www.tce.to.gov.br/sistemas_scp/blank_visualiza_doc_novo/blank_visualiza_doc_novo.php?IdDocLer=28679
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obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro, 
vedada a compensação no exercício seguinte.17 (grifo nosso). 

Resolução TCE-SE no 243/2007 

Art. 22. A comprovação anual da aplicação do percentual mínimo na Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino far-se-á através do preenchimento do Anexo I 
desta Resolução, para o Governo do Estado e do Anexo II para as Prefeituras 
Municipais, o qual deverá ser remetido junto à Prestação de Contas Anual. 
§ 1° A aplicação dos percentuais mínimos obrigatórios deverá ser efetuada 
dentro do exercício financeiro em que os recursos foram creditados, não se 
admitindo a sua compensação nos exercícios subsequentes. (grifo nosso). 

Em que pese o Acórdão AC-CON TCMGO nº 00042/11 possuir previsão da 

possibilidade de aplicação dos recursos no exercício seguinte (2012), cabe 

pontuar que se tratou de situação atípica enfrentada naquela ocasião pelos 

Municípios goianos, em decorrência da previsão da entrada excepcional de 

recursos financeiros nos últimos dois dias do exercício de 2011 que não 

poderiam ser aplicados no exercício de ingresso da receita, conforme 

explicitado abaixo: 

Acórdão AC-CON TCMGO nº 00042/11 
(…)  
a) Para o cálculo dos índices constitucionais de aplicação dos recursos nas 
áreas de saúde e educação, esta Corte utiliza o regime de caixa para despesas e 
receitas;  
b) Se os recursos ingressarem no exercício financeiro 2011, final de dezembro, é 
razoável e possível, que sejam excluídos, quando da análise efetuada pelo corpo 
técnico, da Base de Cálculo dos índices constitucionais;  
(c) Na hipótese da alínea "b", os recursos deverão ser necessariamente 
considerados na Base de Cálculo dos indicadores do exercício de 2012.        
(TCMGO, Processo no 25103/2011, Relator: Conselheiro Substituto Irany Júnior, 
em 19/12/2011). 

Portanto, tomando como base a jurisprudência majoritária dos Tribunais de 

Contas, bem como o disposto no art. 69, §4º, da Lei nº 9.394/1996 - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no art. 5º, da Resolução Normativa 

TCE-GO no 001/2001, responde-se objetivamente ao segundo tópico do 

questionamento formulado no expediente ora em análise, no sentido de que, 

em tese, não é possível a compensação no exercício de 2021 da diferença de 

recursos não utilizados, no exercício de 2020, na manutenção e 

desenvolvimento de ensino, uma vez que a aplicação das receitas deve ocorrer 

dentro do exercício financeiro. 

Reitera-se que a aplicação do recurso no exercício seguinte não afasta a 

irregularidade, tendo em vista que a compensação tem como pressuposto o 

descumprimento de um dever fundamental do Município de aplicar o percentual 

mínimo obrigatório em manutenção e desenvolvimento do ensino público. 

4. CONCLUSÃO 

                                                 
17 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Instrução Normativa no 13/2008. Disponível em: < 
https://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/Instrucoes%20Normativas/IN_2008/IN-13-08.pdf>. Acesso em 18/11/2020. 

https://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/Instrucoes%20Normativas/IN_2008/IN-13-08.pdf
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Esta Secretaria, considerando a competência desta Corte para esclarecer 

dúvidas de caráter geral, a relevância e o interesse público que recai sobre a 

matéria, os possíveis impactos orçamentários advindos da pandemia, a 

necessidade de aproximação do posicionamento deste Tribunal de Contas em 

relação ao posicionamento majoritário esposado por outras Cortes de Contas 

do país, a necessidade de instrução dos autos nos limites de sua atribuição, 

manifesta seu entendimento no sentido de que seja: 

I – RESPONDIDO ao consulente, em tese: 

1. Mesmo em virtude do cenário de pandemia, o Município não pode 

deixar de aplicar o percentual mínimo de 25% das receitas de impostos 

auferidas em 2020 na manutenção e desenvolvimento de ensino, tendo 

em vista que permanece inalterada a exigibilidade de cumprimento do 

índice mínimo determinado pelo art. 212 da CF/88. 

2. Mesmo em virtude do cenário de pandemia, não é possível a 

compensação no exercício de 2021 da diferença de recursos não 

utilizados, no exercício de 2020, na manutenção e desenvolvimento de 

ensino, uma vez que a aplicação das receitas deve ocorrer dentro do 

exercício financeiro, por força do disposto no art. 69, §4º, da Lei nº 

9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 

2.3 – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS (MPC) 

O MPC, por meio do Parecer nº 3852/2020, se manifestou em consonância 

com as proposições sugeridas pela Secretaria de Atos de Pessoal e pela 

Secretaria de Contas Mensais de Gestão. 

Nesse sentido, segue a íntegra do parecer ministerial:  

1 – Da compatibilidade entre pagamento do piso nacional do magistério e 

a Lei Complementar nº 173/2020 

No mérito, a primeira questão proposta na peça inaugural trata da aferição de 

compatibilidade entre as episódicas regras fiscais impostas pela Lei 

Complementar nº 173/2020 e eventual norma municipal que incremente a 

remuneração do magistério municipal, com efeitos retroativos ao mês de 

janeiro de 2020, tendo em vista o reajuste atribuído ao piso nacional da 

categoria. 

A Lei Complementar nº 173/2020, dentre outras providências, implementou 

novas restrições à despesa com pessoal dos entes federativos afetados pela 
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calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Em destaque: 

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados 
pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, 
até 31 de dezembro de 2021, de: 
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados 
públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em 
julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública; (…). 

 
O dispositivo acima reproduzido, conquanto estabeleça inequívoco empecilho à 

implementação de aumento, reajuste ou adequação de remuneração a 

servidores públicos, consigna exceção relacionada à concessões derivadas de 

determinação legal anterior à calamidade pública. Nesse contexto, necessário 

salientar que o pagamento do piso nacional do magistério constitui obrigação 

decorrente de norma anterior à crise deflagrada pelo coronavirus, fato que o 

incluiria na ressalva contemplada pelo dispositivo em estudo. 

Conforme destacado pela Secretaria de Atos de Pessoal, o piso nacional do 

magistério foi instituído pela Lei nº 11.378/2008, regulamentando previsão 

constante do   art. 60, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

O pagamento da remuneração mínima estabelecida constitui direito de todos 

os profissionais do magistério da educação básica pública (...), para jornada de 

até 40 horas semanais18 e, portanto, sua observância é obrigatória pelo Poder 

Público.  

Ao comentar a lei do piso nacional, a Especializada salientou: 

Por sua vez, o parágrafo único desse dispositivo (referência ao artigo 5º) prevê 

que a atualização de que trata o caput será calculada utilizando-se o mesmo 
percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos 
iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei 
nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e o artigo 6º estabelece que a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus 
Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, 
tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no 
parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal. 

Conclui-se da leitura do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, em contexto 

com a legislação que rege a implementação da remuneração mínima do 

magistério nacional, que o pagamento do piso salarial e o reajustamento do 

vencimento do magistério às variações anuais deste piso constituem 

determinação legal anterior à pandemia, caracterizando, pois, adequação 

remuneratória não vedada pelas normas episódicas de contenção da crise 

fiscal decorrente da pandemia. 

                                                 

18 Vide http://planodecarreira.mec.gov.br/perguntas-frequentes 



                                     

___________________________________________________________________________________________ 
         Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100                 

Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

Como oportunamente recordado pela Especializada, o entendimento acima 

colocado foi também adotado pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Pernambuco e pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pernambuco 

que, através da Recomendação Conjunto TCE/MPCO nº 04/2019, orientaram os 

gestores municipais a dar continuidade às políticas de implementação do piso 

nacional do magistério nos municípios daquele estado. 

Com fundamento no acima exposto, esta Procuradoria de Contas concorda 

com as conclusões apresentadas pela Secretaria de Atos de Pessoal no 

Certificado nº  Certificado nº 3760/2020. 

2 – Da necessidade de cumprimento da despesa mínima constitucional 

com educação no contexto de enfrentamento da pandemia do COVID-19 

A segunda questão posta em perspectiva se refere à possibilidade de 

descumprimento da despesa mínima com educação prevista pelo art. 212 da 

Constituição Federal, tendo em vista o cenário de calamidade imposto pela 

pandemia da COVID-19. 

A realidade vivenciada pelos municípios no fornecimento dos serviços 

educacionais é extremamente desafiadora. A alteração da dinâmica de 

prestação do serviço, bem como as repercussões da pandemia na receita dos 

entes constitucionais, impacta profundamente a realização da despesa, que 

necessita ser reorientada. O fechamento das unidades escolares e interrupção 

das atividades presenciais perdura desde o mês de março do corrente ano, 

importando, conforme se noticia, na diminuição de despesas como transporte e 

segurança e, de outro lado, na repentina necessidade de desenvolvimento do 

ensino a distância. 

O cotejo do panorama em análise com as disposições constitucionais vigentes 

permite o seguinte raciocínio. 

A lei constitucional de 1988, de forma programática, determina aos estados e 

municípios o direcionamento de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. A regra em discussão ocupa, 

portanto, o ápice da pirâmide normativa, característica que afasta a derrogação 

de seus preceitos por normas que não disponham da mesma estatura 

hierárquica. Não caberia ao TCMGO a emissão de regra ou recomendação 

flexibilizadora da imposição constitucional. 

                                                 
19 Disponível em 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/images/MPCO/pdfs/RECOMENDACAO_CONJUNTA_TCEMPCO_N%C2%BA_042020.pdf 

 

https://www.tce.pe.gov.br/internet/images/MPCO/pdfs/RECOMENDACAO_CONJUNTA_TCEMPCO_Nº_042020.pdf
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Nesse contexto, na inexistência de norma constitucional que assim permita, 

não se vislumbra possível o afastamento da obrigação constante do art. 212 da 

Constituição Federal. Apesar dos desafios impostos pelo crítico cenário fiscal 

imposto pela pandemia, os municípios têm por obrigação destinar vinte e cinco 

por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a 

proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

O entendimento acima colocado está em sintonia com o posicionamento do 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que, em resposta à consulta 

semelhante, assentou: 

LIMITES DE GASTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO. PANDEMIA. RELATIVIZAÇÃO. 1. O limite previsto no art. 212 da 
CF/88 somente poderá ser formalmente relativizado por meio de Emenda à 
Constituição. (TCE/PE. Acórdão nº 482 / 2020, Autos nº 20100086-6, Rel. Cons. 
Dirceu Rodolfo de Melo Júnior. Sessão de 01/07/2020). 

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins expressou semelhante 

entendimento em seção de seu portal eletrônico denominada Perguntas e 

Respostas20, elaborado com o fim de orientar seus jurisdicionados durante o 

período de pandemia, consignando que os municípios devem cumprir a 

despesa mínima constitucional em educação pois os índices mínimos de 

aplicação de recursos de transferências e impostos na saúde e na educação 

são constitucionais e a Lei Complementar 173/20 não tratou dos mencionados 

limites. 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ao seu turno, promoveu, 

aos 17 de setembro de 2020, evento com o objetivo de orientar seus 

jurisdicionados sobre a aplicação do mínimo constitucional da educação no 

contexto da pandemia. Na ocasião, o expositor Murilo Costa Moreira, auditor de 

controle externo daquela Casa de Contas, destacou que mesmo com escolas 

fechadas desde março (...) os gestores têm a obrigação constitucional da 

aplicação mínima em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) – 25% 

das receitas resultante de impostos21. Segundo o auditor, eventuais 

dificuldades enfrentadas por gestores na realização da despesa mínima devem 

ser analisadas casuisticamente no contexto da prestação de contas, sede em 

que, diante dos motivos apresentados pelo administrador, os obstáculos e as 

dificuldades reais, bem como as exigências das políticas públicas a seu cargo 

serão balizadas, em conformidade com o art. 22 da Lei de Introdução às 

                                                 
20 https://www.tce.to.gov.br/coronavirus/index.php/perguntas-e-respostas 

 

21 Informação extraída de https://www.tcees.tc.br/tce-es-orienta-jurisdicionados-sobre-a-aplicacao-do-minimo-constitucional-da-

educacao-no-contexto-da-pandemia/ 
 

https://www.tce.to.gov.br/coronavirus/index.php/perguntas-e-respostas
https://www.tcees.tc.br/tce-es-orienta-jurisdicionados-sobre-a-aplicacao-do-minimo-constitucional-da-educacao-no-contexto-da-pandemia/
https://www.tcees.tc.br/tce-es-orienta-jurisdicionados-sobre-a-aplicacao-do-minimo-constitucional-da-educacao-no-contexto-da-pandemia/
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Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42)22. 

Importante consignar que a continuidade da oferta de serviços públicos de 

educação em tempos de COVID-19 demandam soluções por vezes onerosas, 

a exemplo da expansão da conectividade das escolas, alunos e professores, 

bem como na adaptação física da rede aos protocolos sanitários que devem 

ser cumpridos para o retorno gradual das atividades presenciais.  

Destaca-se, no ponto, que a jurisprudência dos tribunais de contas admitem 

que as atípicas despesas de combate à pandemia no ambiente escolar, a 

exemplo da aquisição de material sanitizante, máscaras ou contratação de 

serviço de internet para disponibilização atividades remotas, podem ser 

incluídas dentro do limite mínimo constitucional de 25% (vinte e cinco por 

cento). Em destaque: 

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA COVID-19. DESPESAS 
COM EDUCAÇÃO. 1. Durante a vigência da pandemia COVID-19, é possível a 
aquisição de equipamentos de proteção individual e a realização de despesas 
com rede de internet (para que os alunos da rede municipal possam assistir às 
aulas de forma remota), por meio dos recursos destinados à educação, para 
viabilizar a volta às aulas com segurança para os alunos, professores e 
servidores administrativos, bem como a inclusão desses gastos no cômputo do 
limite mínimo constitucional de 25% previsto no art. 212 da CF/88. (TCE/PE, 
Acórdão nº 832 / 2020, Autos n° 20100544-0, Rel. Cons. Carlos Porto. Sessão 
de 30/09/2020). 

Pelas razões acima expostas, esta Procuradoria de Contas, em consonância 

com a Secretaria de Contas Mensais de Gestão, vislumbra inarredável a 

obrigação de observância do piso constitucional com manutenção e 

desenvolvimento do ensino pelos municípios, a despeito dos desafios impostos 

pelo cenário de pandemia. 

3 – Da possibilidade de compensação, no exercício de 2021, da diferença 

de recursos não utilizados, no exercício de 2020, na manutenção e 

desenvolvimento de ensino, em razão da pandemia. 

Perquirem os consulentes sobre a possibilidade de aplicação, no próximo 

exercício, da diferença entre o montante efetivamente aplicado em educação e 

o mínimo constitucionalmente exigido, caso o município, em razão das 

dificuldades impostas pela pandemia, não atinja o percentual exigido pelo art. 

                                                 
22Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e 

as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. 
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão 
consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. 
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem 
para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. 
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao 

mesmo fato. 
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212 da Constituição Federal. 

O parecer jurídico que instrui a peça inaugural sinaliza positivamente à 

possibilidade colocada pelos gestores, utilizando, para tanto, raciocínio extraído 

da norma constante do art. 4º, § 4º, da Lei nº 7.348/85. A opinião do 

parecerista, sr. Vinícius Borges Di Ferreira, segue no seguinte sentido: 

É nítido que a grande maioria dos gestores não conseguirão o índice de 25% de 
aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme 
estabelece expressamente o art. 212 da Constituição Federal. 
O art. 4º da Lei nº 7.348/85, assim estabelece: 
Art. 4º Os recursos mencionados no art. 1º desta Lei originar-se-ão: 
(...) 
c) nos Municípios, da receita de impostos que venham a arrecadar, assim como 
da que lhes seja transferida pela União e pelos Estados, por força dos 
respectivos mandamentos constitucionais. 
(...) 
§ 4º As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente 
realizadas, que resultem no não-atendimento dos percentuais mínimos 
obrigatórios, serão apuradas e corrigidas no último trimestre do exercício e, ainda 
havendo ao seu término diferença, esta será compensada no exercício seguinte. 
(...) 
Se o município pode compensar no exercício seguinte o valor correspondente a 
diferença que deixou de aplicar no ano anterior, pelo mesmo critério, não pode o 
gestor ser penalizado por não atingir o índice previsto no art. 212 da Constituição 
Federal em razão de um evento extraordinário e imprevisível provocado pela 
pandemia COVID-19. 

 

A despeito do louvável esforço argumentativo empregado pelo destacado 

assessor jurídico, o entendimento predominante nas Cortes de Contas tomam 

sentido contrário à tese acima exposta. 

A Secretaria de Contas Mensais de Gestão, por meio do Certificado nº 

2089/2020, de forma exaustiva demonstra as razões pelas quais o 

questionamento objeto deste tópico deve ser respondido de forma negativa. 

Tendo em vista a suficiência dos termos consignados pela Unidade Técnica, 

desde já ratificados pelo Ministério Público de Contas, transcreve-se a seguir 

breves excertos do certificado em destaque: 

(...) no levantamento da jurisprudência dos Tribunais de Contas, constata-se 
uma divergência de entendimento quanto à possibilidade ou não de utilização da 
compensação, sendo identificada como posição minoritária a possibilidade da 
compensação, conforme exemplificado por este julgado do Tribunal de Contas 
do Mato Grosso: 

PARECER PRÉVIO TCE-MT nº 11/2016 – TP  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA. CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 

DO EXERCÍCIO DE 2015. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO. 
RECOMENDAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO PARA QUE DETERMINE AO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ADOÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS, 
ENTRE ELAS, A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA REFERENTE AO 
VALOR REMANESCENTE DO EXERCÍCIO DE 2015, PARA SER UTILIZADO 
ESPECIFICAMENTE NA EDUCAÇÃO. 

(...) 
2) constitua fundo de reserva para que o valor de R$ 483.315,20 (quatrocentos 

e oitenta e três mil, trezentos e quinze reais e vinte centavos), remanescente do 
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exercício de 2015 que deveria ter sido aplicado na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, seja utilizado exclusivamente em despesas 
relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, para aplicação em 
projetos de inovação ou para suprir eventuais necessidades emergenciais; (...).23                                     
(TCE-MT, Processo TCE-MT no 935-0/2015, Relator:  Conselheiro JOSÉ 

CARLOS NOVELLI, em 27/09/2016). 
Cabe trazer à baila a ponderação feita pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais no sentido de que a compensação se revestiria de natureza 
meramente operacional, visando apenas recompor o piso de gastos fixado 
constitucionalmente, sem isentar o ente de sanções pelo descumprimento da 
disposição constitucional, conforme explicitado no julgado abaixo: 

Acórdão TCE-MG – Segunda Câmara 

(...) 
No tocante aos excertos das decisões judiciais reproduzidas na peça recursal, 

nas quais se apoia o apelante para alegar a possibilidade de compensação de 
déficit de aplicação num exercício em outro, insta observar que as 
referenciadas deliberações, em realidade, dão provimento a recurso para 
reposição das defasagens de despesas, a fim de se cumprir o piso de 
gastos fixado constitucionalmente, contudo, não isenta o ente de sanções 
pelo descumprimento das disposições legais. 

(...) 
Especificamente em relação ao ensino, a aventada possibilidade de 

compensação no exercício seguinte do déficit apurado no anterior não 
encontra guarida na disposição do referido § 4º do art. 4º da Lei n.º 
7.348/85, cujo conteúdo encerra comando de cunho meramente 
operacional, já que a previsão de aplicação de recursos no ensino ocorre com a 

receita prevista na lei orçamentária. Porém, o efetivo investimento dependerá da 
receita arrecadada, sobre a qual deverá incidir a alíquota constitucional de 
alocação de recursos no ensino. Eventual diferença entre uma e outra é que dará 
razão ao ajuste no exercício seguinte. Contudo, não foi essa a ocorrência que se 
verificou quanto ao caso sob análise. Efetivamente, não foi alocado o piso 
constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino, pois houve déficit de 
0,47% em relação à respectiva receita base de cálculo. (...)24. (grifo nosso).                                                       

(TCE-MG, Processo no 885851, Relator: HAMILTON COELHO, em 04/12/2014). 
Além disso, existe entendimento no sentido de que o instituto da compensação 

previsto no art. 4º, §4º, da Lei no 7.348/85 foi revogado tacitamente pelo art. 69, 
§4º, da Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
que passou a regulamentar inteiramente a mesma matéria (…). 

Entendendo pela inadmissibilidade de utilização da compensação, cita-se os 
seguintes julgados: 

ACÓRDÃO TCMGO nº 08459/2019 - Tribunal Pleno 

IRREGULARIDADE Item 1.a: não atendimento ao limite mínimo de 25% da 
receita resultante dos impostos na aplicação na manutenção e desenvolvimento 
do ensino – (item 20.4 do Certificado):  

(...). Não se vislumbra nenhuma hipótese dentro do ordenamento jurídico ou 
das normas técnicas aplicáveis ou qualquer fundamento consistente que permita 
a exclusão de parte da receita ordinária do exercício, devidamente prevista no 
orçamento, do montante da receita total do exercício, principalmente no sentido 
de projetá-la para o exercício subsequente, ao arrepio de todas as implicações 
de tal procedimento. (…). 

Além disso, exigir-se-ia o controle adequado de tais receitas projetadas 
arbitrariamente para o exercício e para a gestão seguintes, fato totalmente 
estranho às previsões legais sobre a utilização de recursos orçamentários e 
financeiros remanescentes de um exercício no exercício seguinte. 

(TCMGO, Processo no 08260/18, Relator: Conselheiro Sérgio A. Cardoso de 

Queiroz, em 20/11/2019). (…). 

No mesmo sentido, verifica-se a existência de normatização dos Tribunais de 
Contas vedando a compensação no exercício seguinte: 

Resolução Normativa TCE-GO no 001/2001 

                                                 

23 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO. Parecer Prévio no 11/2016 – TP. Processo no 935-0/2015. 

Disponível em: <https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/decisao/num/9350/ano/2015/num_decisao/11/ano_decisao/2016>. Acesso em 
17/11/2020. 

24 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Acórdão – Segunda Câmara. Processo no 885851. Disponível em: 

<https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/882003>. Acesso em 17/11/2020. 

https://www.tce.mt.gov.br/protocolo/decisao/num/9350/ano/2015/num_decisao/11/ano_decisao/2016
https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/882003
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Dispõe sobre a Fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas do Estado sobre 
a aplicação dos recursos constitucionalmente destinados à manutenção e 
desenvolvimento do Ensino no Estado de Goiás. 

(...) 

Art. 5º - Os superávits trimestrais de execução orçamentária constituídos 
pela diferença entre a receita e a despesa previstas e realizadas, de que 
resultem o não atendimento dos percentuais mínimos exigidos, serão 
corrigidos e compensados dentro do próprio exercício financeiro (Art. 69, § 
4º da Lei Federal 9.394/96). (grifo nosso). 

(…). 
Portanto, tomando como base a jurisprudência majoritária dos Tribunais de 

Contas, bem como o disposto no art. 69, §4º, da Lei nº 9.394/1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no art. 5º, da Resolução Normativa 
TCE-GO no 001/2001, responde-se objetivamente ao segundo tópico do 
questionamento formulado no expediente ora em análise, no sentido de que, em 
tese, não é possível a compensação no exercício de 2021 da diferença de 
recursos não utilizados, no exercício de 2020, na manutenção e desenvolvimento 
de ensino, uma vez que a aplicação das receitas deve ocorrer dentro do 
exercício financeiro. 

 
O conteúdo da manifestação da Especializada é suficiente para afirmar, com 

segurança, que a aventada compensação entre exercícios, decorrente da não 

realização de despesa mínima constitucional na manutenção e 

desenvolvimento de ensino, não representa faculdade conferida ao gestor que 

haja encontrado dificuldades na observância do mandamento constitucional, 

senão medida de recomposição do piso relativamente ao exercício anterior. 

Logo, não cabe ao administrador optar pelo manobra diante de desafios 

enfrentados durante o exercício. 

Por fim, cabe destacar, novamente, que a realidade, percalços e 

particularidades enfrentados por cada gestor devem, necessariamente, compor 

o ambiente de julgamento de suas contas, em obediência ao disposto no art. 

22 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Para tanto, deve o administrador 

se desincumbir de seu ônus argumentativo, motivando suas decisões, 

demonstrando de forma cabal os empecilhos que lhe foram impostos pela 

realidade da pandemia e fundamentando eventuais condutas que possam 

representar, a princípio, colisão com o mandamento legal. Diante do exposto, o 

Ministério Público de Contas se manifesta em consonância com as proposições 

sugeridas pela Secretaria de Atos de Pessoal e pela Secretaria de Contas 

Mensais de Gestão. 

2.3 – Das Preliminares 

2.3.1 – Da Competência do Tribunal e do Relator  

A matéria em exame é da competência deste Tribunal, conforme os 

artigos 1º, XXV, 31 e 32 da Lei nº 15.958/2007, regulamentada pelo art. 199 do 

Regimento Interno deste Tribunal.  

Segundo o art. 1º, XXV, da Lei nº 15.958/2007 - LOTCMGO: 
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Art. 1º Ao Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle externo, 
compete, nos termos da Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta 
Lei: [...] 

XXV - decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade 
competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais 
e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na forma 
estabelecida no Regimento Interno; 

 

A Competência para deliberar sobre os processos de consulta é do 

Tribunal Pleno, conforme disposto no art. 9º, I, “e”, do RI TCMGO. 

Considerando o teor do art. 4ª e Anexo I da Decisão Normativa nº. 

0012/2019, do art. 85, §1º, da Lei Estadual nº. 15.958/2007 e do art. 83 do RI TCMGO, 

este Relator tem competência para relatar as consultas realizadas pelo Município de 

Porteirão no exercício de 2020. 

 
 

2.4 – DO MÉRITO 

Considerando superada a fase da verificação da admissibilidade do 

presente feito, esta Relatoria passa à análise do mérito da Consulta, cujo teor é 

convergente com o entendimento das Unidades Técnicas Especializadas e do 

Ministério Público de Contas. 

Segue abaixo a análise de cada um dos questionamentos:  

a) Do reajuste do piso salarial do magistério e da Lei 

Complementar nº 173/2020 

Por meio da presente Consulta, os Prefeitos Municipais de Porteirão e 

Morrinhos suscitaram questionamentos acerca da possibilidade de editar lei municipal 

reforçando o pagamento do piso nacional do magistério, reajustando-o, com efeitos 

retroativos, a janeiro de 2020, em harmonia com a LC 173/2020.  

Relativamente a este ponto, os autos foram instruídos com a análise 

técnica da Secretaria de Atos de Pessoal (SAP). Esta Relatoria adere à conclusão 

manifestada pela SAP, no sentido de entender possível a adequação do piso 

salarial dos profissionais do magistério público da educação básica, com 

retroatividade ao mês de janeiro de 2020, considerando que tal hipótese se 

enquadra como exceção prevista na Lei Complementar nº 173/2020. 

O mencionado piso salarial é regulado pela Lei nº 11.738/2008, que 
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regulamentou a alínea “e”, do inciso III, do caput do art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, estabelecendo, em seu artigo 5º, que o piso salarial 

profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado 

anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 

Conforme destacou a Unidade Técnica Especializada, tal norma 

assegurou aos profissionais do magistério o direito a um valor mínimo a título de piso 

salarial. Contudo, tal direito demanda regulamentação pelos demais entes federados, 

por meio de lei específica nesse sentido. Assim, destaca-se que a lei regulamentadora 

tem apenas o condão de implementar o direito já previsto em lei nacional. Ademais, a 

regulamentação deve ser anual, à razão da variação do percentual de crescimento do 

valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 

Entretanto, devido à pandemia de COVID-19 e da consequente edição da 

Lei Complementar nº 173/2020, surgiram dúvidas dos entes municipais acerca da 

edição da lei regulamentadora do aludido piso salarial.  

Isso porque a LC nº 173/2020 estabelece limites de gastos para o 

enfrentamento dos efeitos econômicos derivados da pandemia. Em seu art. 8º 

dispõe que, até 31/12/2021, a União, Estados, DF e Municípios afetados pela 

calamidade pública decorrente da pandemia estão proibidos de “conceder, a qualquer 

título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração [...]” a seus agentes 

públicos.  

Contudo, vale dizer que tal proibição apenas atinge adequações, 

aumentos e reajustes determinados após a publicação da LC 173/2020. Desse 

modo, tal vedação não atinge a adequação e o reajuste decorrentes da Lei nº 

11.738/2008, tendo em vista ser norma anterior à LC 173/2020.  

Insta destacar que a dúvida suscitada não se trata nem mesmo de 

aparente antinomia de normas por eventual incompatibilidade entre a lei 

regulamentadora do piso salarial e a lei complementar que contingencia tais 

despesas. A própria LC n.º 173/2020 excetua de suas vedações os casos em que 

as concessões de aumento e reajuste derivem de determinação legal anterior ao 

estado de calamidade pública tratado.  
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Por todo o exposto, esta Relatoria acompanhada os argumentos 

levantados pela Secretaria de Atos de Pessoal, aderindo a seu posicionamento e 

acompanhando as conclusões explanadas no Certificado nº 3760/2020 e o Parecer nº 

3852/2020 do Ministério Público de Contas quanto a este primeiro questionamento, nos 

termos do art. 2º, §3º, do Decreto nº 9.830/2019, que regulamenta a Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro25. 

 

b) Da possibilidade de o Município compensar no exercício de 

2021 a diferença de recursos não utilizados, no exercício de 2020, na manutenção 

e desenvolvimento de ensino em razão da pandemia 

Quanto ao presente questionamento, os autos foram instruídos com a 

análise técnica da Secretaria de Contas Mensais de Gestão (SCMG). Esta Relatoria 

adere à conclusão manifestada pela SCMG no sentido de que, mesmo em virtude 

do cenário de pandemia, não é possível a compensação no exercício de 2021 da 

diferença de recursos não utilizados, no exercício de 2020, na manutenção e 

desenvolvimento de ensino. A aplicação das receitas deve ocorrer dentro do 

exercício financeiro, por força do disposto no art. 69, §4º, da Lei nº 9.394/1996 - 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Conforme destacou a Secretaria de Contas Mensais de Gestão, no que 

tange à possibilidade de utilização, como saldo no exercício seguinte, do percentual da 

receita resultante de impostos que deixou de ser aplicado na manutenção e 

desenvolvimento do ensino, tem-se que a compensação tinha previsão no art. 4º, §4º, 

da Lei no 7.348/85 que regulamentou o §4º, do art. 17, da Constituição Federal de 

1967, tendo sido recepcionada pela atual Constituição de 1988.  

Contudo, o instituto da compensação previsto no art. 4º, §4º, da Lei no 

7.348/85, foi revogado tacitamente pelo art. 69, §4º, da Lei nº 9.394/1996 - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – que passou a regulamentar inteiramente a 

mesma matéria. 

                                                 
25 Art. 2º  A decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos fundamentos de mérito e jurídicos. [...] §3º A 
motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que 

precederam a decisão.  
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Corroborando o entendimento de que houve a revogação da Lei no 

7.348/85, há manifestações dos Tribunais de Contas do Estado de São Paulo26, de 

Minas Gerais27, do Tocantins28 e de diversos outros, que constituem o entendimento 

majoritário no âmbito das Cortes de Contas.  

Acerca do tema, este Tribunal de Contas dos Municípios já teve a 

oportunidade de decidir que: 

ACÓRDÃO TCMGO nº 08459/2019 - Tribunal Pleno 

IRREGULARIDADE Item 1.a: não atendimento ao limite mínimo de 25% da 
receita resultante dos impostos na aplicação na manutenção e 
desenvolvimento do ensino – (item 20.4 do Certificado):  
(...). Não se vislumbra nenhuma hipótese dentro do ordenamento jurídico 
ou das normas técnicas aplicáveis ou qualquer fundamento consistente 
que permita a exclusão de parte da receita ordinária do exercício, 
devidamente prevista no orçamento, do montante da receita total do 
exercício, principalmente no sentido de projetá-la para o exercício 
subsequente, ao arrepio de todas as implicações de tal procedimento. 
(...) 
Além disso, exigir-se-ia o controle adequado de tais receitas projetadas 
arbitrariamente para o exercício e para a gestão seguintes, fato totalmente 
estranho às previsões legais sobre a utilização de recursos orçamentários e 
financeiros remanescentes de um exercício no exercício seguinte. 
(TCMGO, Processo no 08260/18, Relator: Conselheiro Sérgio A. Cardoso de 
Queiroz, em 20/11/2019). 
 

Por todo o exposto, esta Relatoria acompanha os argumentos levantados 

pela Secretaria de Contas Mensais de Gestão e as conclusões explanadas pelo 

Ministério Público de Contas quanto a este segundo questionamento, também nos 

termos do art. 2º, §3º, do Decreto nº 9.830/2019, que regulamenta a Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro29. 

c) Da possibilidade de deixar de aplicar os 25% em educação 

estabelecidos pelo art. 212 da CF-88 em virtude da pandemia 

                                                 
26 TCE-SP, Processo no TC-6453.989.18-8, Relatora: CRISTIANA DE CASTRO MORAES, em 26/06/2019. 
27 TCE-MG, Processo no 885851, Relatório da 6ª Coordenadoria de Fiscalização Municipal, em 17/01/2013.  
28 

TCE/TO, Processo no 3955/2017, Relator: FERNANDO CESAR BENEVENUTO MALAFAIA, CONSELHEIRO 

SUBSTITUTO, em 16/10/2019. 
29 Art. 2º  A decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos fundamentos de mérito e jurídicos. [...] §3º A 
motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que 

precederam a decisão.  
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Os Consulentes questionaram, ainda, acerca da possibilidade de deixar 

de aplicar a previsão constitucional de aplicação de 25% da receita de impostos em 

educação.   

Relativamente a este ponto, os autos foram instruídos com a análise 

técnica da Secretaria de Contas Mensais de Gestão. Esta Relatoria adere à 

conclusão manifestada pela SCMG no sentido de entender que, mesmo em 

virtude do cenário de pandemia, o Município não pode deixar de aplicar o 

percentual mínimo de 25% das receitas de impostos auferidas em 2020 na 

manutenção e desenvolvimento de ensino, tendo em vista que permanece 

inalterada a exigibilidade de cumprimento do índice mínimo determinado pelo art. 

212 da CF/88. 

É cediço que o dever de aplicação da receita de impostos na manutenção 

e desenvolvimento do ensino encontra previsão no art. 212 da Constituição Federal 

combinado com o art. 110 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT), que disciplina o dever de aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB). Tal vinculação constitui-se em uma exceção ao princípio geral da não 

afetação da receita de impostos, evidenciando a valorização da temática da educação 

pelo constituinte. 

Tratando-se, portanto, de uma determinação constitucional, não é 

concebível a excepcionalidade de sua previsão por ato infraconstitucional e, tampouco, 

por resolução consultiva dos tribunais de contas. Atua aqui o princípio do paralelismo 

das formas, nos termos do qual, na dicção de Paulo Bonavides30, "um ato jurídico só se 

modifica mediante o emprego de formas idênticas àquelas adotadas para elaborá-lo". 

Nesse sentido, apenas mediante emenda à Constituição Federal seria 

possível criar exceção à observância de aplicação de 25% da receita dos impostos em 

educação pelos Municípios.  

Calha dizer que a Confederação dos Municípios busca junto ao 

Congresso Nacional aprovar a PEC 188/2019, denominada PEC do Pacto Federativo. 

A PEC prevê a unificação dos gastos mínimos com saúde e educação, perfazendo o 

percentual de 40% da receita dos impostos com as demandas relativas às duas 

                                                 
30 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 18ª edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2006, p. 206. 
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temáticas (saúde e educação). Dessa forma, seria possível a flexibilização de tais 

gastos, ora dando prioridade à saúde e ora à educação a depender das contingências 

existentes em determinado momento31.  

Desse modo, repisa-se que enquanto não aprovada Emenda à 

Constituição Federal não é possível a este Tribunal de Contas excepcionar a 

mencionada previsão constitucional. Portanto, sua inobservância é, em tese, apta a 

gerar rejeição das contas e consequente aplicação de multa ao município 

infrator.   

Por todo o exposto, esta Relatoria acompanha os argumentos levantados 

pela Secretaria de Contas Mensais de Gestão, aderindo a seu posicionamento e 

acompanhando as conclusões explanadas no Certificado nº 2089/2020 e o Parecer nº 

3852/2020 do Ministério Público de Contas quanto a este terceiro questionamento. 

 

3 – DISPOSITIVO 

Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do 

art. 85, § 1º da Lei nº 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, faço a seguinte 

PROPOSTA: 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 

do RITCM/GO; 

2. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, que: 

QUESTÃO 1 - É possível a lavra de uma lei municipal reforçando o 

pagamento do piso nacional do magistério, reajustando-o, com efeitos retroativos para 

janeiro de 2020, em harmonia com a LC 173/2020?  

RESPOSTA:  

(iv) a atualização do piso nacional do magistério está assegurada 

aos integrantes da carreira do magistério, desde o ano de 2009, por meio da Lei 

n.º 11.738/2008, de aplicação cogente aos entes federados. Os entes devem 

atualizar o vencimento inicial dos profissionais do magistério público 

                                                 
31 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/11/11/pec-do-pacto-federativo-descentraliza-
recursos-para-estados-e-municipios>, visto em 23/11/2020. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/11/11/pec-do-pacto-federativo-descentraliza-recursos-para-estados-e-municipios
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/11/11/pec-do-pacto-federativo-descentraliza-recursos-para-estados-e-municipios
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anualmente, com base na variação do percentual de crescimento do valor anual 

mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, a 

ser informada em ato normativo do Ministério da Educação, que especificará o 

respectivo valor a título de piso nacional; 

(v) a concessão da  adequação anual do piso salarial nacional 

para os profissionais do magistério público da educação básica deve ser 

concedida mediante edição de lei específica e enquadra-se na hipótese 

excepcional trazida pela Lei Complementar nº 173/2020, em seu artigo 8º, inciso I, 

tendo em vista que tal medida decorre de determinação legal anterior à 

calamidade, tratando-se, portanto, de um direito resguardado decorrente da Lei 

nº 11.738 e vigente no ordenamento jurídico desde o exercício de 2008; 

(vi) a teor do artigo 5º, da Lei n. 11.738/2008, o piso nacional do 

magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de 

janeiro. Portanto, ainda que a legislação municipal concretizadora desse 

comando seja elaborada em outro mês, a efetivação do direito deve retroagir ao 

mês de janeiro, em obediência à previsão da norma nacional.  

QUESTÃO 2 – É possível que o Município compense no exercício de 

2021 a diferença de recursos não utilizados, no exercício de 2020, na manutenção e 

desenvolvimento de ensino, em razão da pandemia? 

RESPOSTA: Mesmo em virtude do cenário de pandemia, não é 

possível a compensação, no exercício de 2021, da diferença de recursos não 

utilizados no exercício de 2020 na manutenção e desenvolvimento de ensino. A 

aplicação das receitas deve ocorrer dentro do exercício financeiro, por força do 

disposto no art. 69, §4º, da Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

QUESTÃO 3 -  É possível que o Município deixe de aplicar o percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) em educação, conforme estabelecido pelo artigo 212 

da Constituição Federal, considerando a situação nacional de enfrentamento da 

pandemia do COVID-19?  

RESPOSTA: Mesmo em virtude do cenário de pandemia, o Município 

não pode deixar de aplicar o percentual mínimo de 25% das receitas de impostos 

auferidas em 2020 na manutenção e desenvolvimento de ensino, tendo em vista 
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que permanece inalterada a exigibilidade de cumprimento do índice mínimo 

determinado pelo art. 212 da CF/88. 

3. RESSALTA-SE que o entendimento a ser consolidado baseia-se 

em legislação e jurisprudência atuais, podendo ser revisto em caso de alteração 

substancial em seus fundamentos.  

É a Proposta de Decisão. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada 

Luna, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, 25 de 

novembro de 2020. 

 

Flávio Monteiro de Andrada Luna 
Conselheiro-Substituto - Relator 


