
 
 

Porto Alegre, 18 de dezembro de 2020. 

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA 

AJUR/FAMURS 

 

Limite Mínimo Constitucional de Aplicação da Educação e os Impactos da Covid-19 

 

Em razão do considerável aporte de consultas realizadas a esta Assessoria Jurídica, acerca da              

necessária aplicação do mínimo constitucional de 25% com despesas em educação, e do cenário ainda               

incerto sobre o tema tanto na esfera legislativa como jurisdicional, a FAMURS promoveu diversas              

medidas e interlocuções junto aos órgãos de controle, tais como Tribunais de Contas e Ministério               

Público, inclusive solicitando-lhes manifestações formais e oficiais sobre o tema. Buscou-se assim, à             

guisa da conduta da Confederação Nacional dos Municípios no âmbito nacional, provocar as             

instituições acerca do problema diante da regra constitucional do artigo 212.  

Tais movimentos reforçaram a provocação ao parlamento federal, para que promovesse           

ajustes normativos a fim de confortar os obstáculos das administração para o cumprimento dos              

percentuais com despesas em educação. Todavia, até o momento, nada há de concreto, especialmente              

porque se trata norma constitucional, só alterável através de procedimento submetido a justificável             

elevado quórum parlamentar.  

Com efeito, dentre diversos efeitos prejudiciais à administração pública, a pandemia do            

coronavírus implicou no fechamento das escolas municipais desde março do corrente ano, o que gerou               

diversos impactos, provocando o corte de diversas despesas relativas à Educação, como transporte             

escolar, merenda, limpeza, segurança, gratificação e extensão da carga horária.  

O fato principal que repercute sobre a presente orientação é a compreensível inexistência de              

qualquer modificação no marco normativo que permita o descumprimento do limite de 25%             

(Constitucional). As normas que comandam o controle e exame da prestação de contas dos recursos               

públicos, como o art. 73 da Lei Federal 9394/96, o artigo 26 da Lei Federal 11.494/07, não permitem e                   

não poderiam permitir, evidentemente, descumprir o comando constitucional do artigo 212, da            

Constituição; apenas por emenda constitucional se poderia modificá-la no Congresso Nacional.           

Igualmente, outras normas de interpretação, como a recente Lei 13.655/2018, Lei de Introdução às              

Normas do Direito Brasileiro (LINDB), ou a Medida Provisória 966/2020, não permitiriam a             

flexibilização. Primeiro, são infraconstitucionais. Segundo, ainda que desnecessário, deve-se esclarecer          

 



 
tais normas são postulados de interpretação dirigidos para os juízes, na análise do caso concreto,               

quando o processo, seja ele administrativo, ou judicial, já está em andamento. Elas não estão               

direcionadas para o administrador executor das políticas públicas. Quer dizer, ainda que tais normas              

orientem para um julgamento pelos órgãos de controle externo mais qualitativo do que quantitativo, de               

forma alguma elas sugerem que outras regras, muito claras, como é a da aplicação dos 25%, possam                 

ser descumpridas a priori. O desafio permanece sendo de se cumprir e concretizar a Constituição,               

mesmo diante de um quadro de limitações do convívio social que limita a execução orçamentária.  

Se circunstâncias externas se imporem, isso na mais remota e inesperada hipótese, deverá a              

administração se cercar de prevenções a fim de demonstrar no advento da prestação das contas ter feito                 

o máximo possível para cumpri-la, sem intenção de prejudicar aos administrados. Com efeito, em              

recente reunião realizada com o Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado              

do Rio Grande do Sul (TCE/RS) e sua Assessoria, algumas recomendações foram dadas sobre o tema.                

São elas: 

● Não apresentar gastos de outra disciplina como se fossem aplicados em educação. 

● As despesas em educação devem ser coerentes com o momento da pandemia. 

● Tudo deve ser demonstrado, ou seja, deve ser justificado cada gasto com a pandemia.  

 

Ademais, a matéria foi analisada no Boletim Informativo COVID 191, elaborado pelo            

TCE/RS em parceria com a FAMURS. Na resposta à pergunta 18, foram efetuadas as seguintes               

considerações:  

● Não há previsão de flexibilização do cumprimento do artigo 212 da Constituição            

Federal. 

● FUNDEB: a atual Lei do FUNDEB permite a utilização de até 5% dos recursos              

recebidos à conta dos Fundos no primeiro trimestre do exercício imediatamente           

subsequente, mediante abertura de crédito adicional. E ainda que ocorra o uso no ano              

seguinte, esses 5% dos recursos do FUNDEB contam na despesa do ano anterior: o da               

competência.  

● O Supremo Tribunal Federal já permitiu, na hipótese de o município não aplicar o              

mínimo constitucional, a inclusão do percentual faltante no orçamento seguinte. Nesse           

sentido foram os julgados do RE 190938 e do RE 723951.  

 



 
Acrescentou-se que, de acordo com a Nota Técnica SEI 21231/2020/ME da STN1, o auxílio              

financeiro da Medida Provisória 938/2020 e do artigo 5º, inciso II, da Lei Complementar 173/2020 não                

possuem natureza tributária e, portanto, não integram as bases de cálculo para fins de aplicação               

mínima em MDE.  

 

Por fim, diante de tais considerações, se recomenda a realização das despesas necessárias para              

a adequada prestação dos serviços de educação, evidenciando discriminadamente todos os gastos com             

educação, para que seja possível a análise da situação vivenciada por cada Município.  

 

 

Rodrigo Westphalen Leusin 

OAB/RS n. 58.639 

Assessor Jurídico da FAMURS 

1 Disponível em https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/conteudo/conteudo.jsf?id=24703 

 


