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Processo nº: 896.626 
Relator: Gilberto Diniz (Conselheiro em exercício) 
Recorrente: Antônio Anastasia (Governador do Estado de Minas Gerais) 
Natureza: Pedido de Reexame 

 
 
 
Excelentíssimo Senhor Relator, 
 

Trata-se de Pedido de Reexame, interposto pelo Governador do Estado de Minas Gerais, em 

face de parecer prévio emitido na sessão extraordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 19/06/2013, 

cujas notas taquigráficas encontram-se às f. 2.978/3.072 dos autos n. 886.510 (Balanço Geral do 

Estado).  Na decisão impugnada, o Tribunal de Contas emitiu parecer prévio pela aprovação sem 

ressalvas das contas anuais do Governo do Estado de Minas Gerais, relativas ao exercício de 2012, 

com a expedição de determinações e recomendações. 

Em breve síntese, o recorrente alega que o Estado de Minas Gerais despendeu o valor de 

R$10,145 bilhões na manutenção e desenvolvimento do ensino, o que representaria 32,17% do total 

da receita resultante de impostos arrecadados pelo ente, aí compreendida a proveniente de 

transferências.  No entanto, segundo as razões recursais, a Corte de Contas abandonou posição 

assentada em seus julgados no que se refere à sistemática de apuração dos gastos com manutenção e 

desenvolvimento do ensino, decotando erroneamente os gastos com inativos e pensionistas na 

composição do índice. Dessa forma, foi considerada a aplicação de apenas 23,14% das receitas 

provenientes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino (f. 01/04). 

O Conselheiro Relator recebeu o pedido de reexame às f. 09/10, atribuindo-lhe efeito 

suspensivo.  

A Unidade Técnica, às f. 13/20, reiterou o posicionamento albergado pelo Tribunal de 

Contas no Balanço Geral do Estado n. 886.510, ressaltando que os gastos do Governo do Estado de 

Minas Gerais com a manutenção e o desenvolvimento do ensino, em 2012, “atingiram 23,14% da 

receita líquida de impostos e transferências, portanto dentro do pactuado no TAG celebrado com o Estado”.  

Em seguida, vieram os autos ao Ministério Público de Contas. 

É o relatório. Passa-se à manifestação. 
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FUNDAMENTAÇÃO 

Em linhas gerais, a discussão travada nos presentes autos cinge-se à possibilidade do 

cômputo de despesas com inativos e pensionistas para o alcance do índice mínimo de aplicação de 

25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212, CR/88). 

O Governo do Estado de Minas Gerais sustenta que o Tribunal de Contas tem 

jurisprudência assentada no sentido da possibilidade da contagem desses gastos, consoante 

explicitado na Consulta n. 804.606, respondida em 06/07/2011. No bojo de suas alegações, o 

recorrente afirma que “segundo o que se assentou na discussão e deliberação daquela Consulta, revela-se admissível 

e regular o cômputo dos gastos com inativos em face da transição representada pela capitalização, pelo Tesouro do 

Estado, de fundos previdenciários criados, no âmbito de Estado de Minas Gerais, para custear o pagamento de 

proventos e pensões” (f. 03/04). 

Por outro lado, a Unidade Técnica reputa incorreto o cômputo dos gastos com inativos para 

tal fim, razão pela qual decotou os valores declarados pelo Estado de Minas Gerais a esse título, ao 

fazer o cálculo do índice de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino.  

Ressalte-se que o cômputo ou não das despesas com pessoal inativo da área da educação 

impacta diretamente o índice ora analisado, na medida em que representa 9,46% da receita líquida 

proveniente de impostos, razão pela qual é necessário o exame detido do tema. 

 

A Lei Federal n. 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - elencou 

genericamente as despesas que podem ser computadas como despesas na manutenção e 

desenvolvimento do Ensino (MDE), não se referindo expressamente aos gastos com inativos:   

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas 
realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de 
todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:  

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação;  

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 
necessários ao ensino;  

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;  

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao 
aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;  
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V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;  

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;  

VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos 
incisos deste artigo;  

VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte 
escolar. 

(...) 

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas 
realizadas com: (...) 

VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou 
em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Embora haja norma no sentido de que a remuneração dos profissionais da educação, exceto 

daqueles em desvio de função, deve ser considerada como despesa de manutenção e 

desenvolvimento do ensino, o diploma legal silencia-se quanto aos inativos.  

É bem verdade que, analisando-se a mens legis, pode-se alcançar a conclusão de que se mostra 

errôneo o cômputo de tais despesas. Isso porque, se o objetivo constitucional era prestigiar o 

desenvolvimento e manutenção do ensino, não faria sentido a utilização dos recursos vinculados a 

essa finalidade com profissionais que não mais podem ajudar a cumprir o escopo do legislador. 

Já a Instrução Normativa n. 13/2008, com redação dada pela Instrução Normativa n. 09, de 

20/12/2011, dispõe claramente que “não serão considerados, na composição do índice de aplicação no ensino, os 

gastos com inativos e pensionistas da área da educação”.  

Não obstante, o Estado de Minas Gerais alega, em síntese, que o seu cálculo se respaldou na 

Consulta n. 804606, respondida pelo Tribunal de Contas em 06/07/2011, ocasião em que foi 

permitido o cômputo dos gastos com profissionais inativos da área de educação para fins de 

apuração do índice de MDE. A permissão foi excepcional, vigorando até que houvesse a devida 

capitalização dos fundos instituídos para suportar os gastos com as aposentadorias dos servidores 

públicos.  

Transcreve-se trecho do recurso interposto: 

“Todavia, conforme se depreende das notas taquigráficas, o Tribunal Pleno, em giro 
contrário à posição dominante e assentada nesse Sodalício encampou o entendimento do 
Órgão Técnico, no que se refere à sistemática de apuração dos gastos na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, nos seguintes termos: 
‘(...) a equipe técnica da CAMGE constatou que o Governo estadual lançou as despesas atinentes ao 
pagamento dos servidores inativos da Secretaria de Estado da Educação, da Fundação Helena Antipoff, 
da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Montes Claros, no valor de 
R$ 2,984 bilhões, o que corresponde a 9,46% da receita líquida de impostos. Ocorre que a IN/TCEMG 
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nº 13/2008, alterada pela IN/TCEMG nº 09/2011, veda a inclusão da despesa com inativos e 
pensionistas na composição do índice mínimo de aplicação em ensino.’ 
Em contraponto ao entendimento acima exposto, reforça-se a argumentação defendida 
pela Secretaria de Estado da Fazenda, no sentido de que, sendo os recursos alocados para 
custear os gastos com inativos oriundos do Tesouro Estadual, seu cômputo na aplicação do 
percentual mínimo de despesas destinadas para a educação coaduna-se inteiramente com o 
entendimento desse Tribunal de Contas esposado na Consulta nº 804606, de relatoria do 
Conselheiro Eduardo Carone Costa, apreciada na sessão do Tribunal Pleno de 6/7/2011. 
Segundo o que se assentou na discussão e deliberação daquela Consulta, revela-se 
admissível e regular o cômputo dos gastos com inativos em face da transição representada 
pela capitalização, pelo Tesouro do Estado, de fundos previdenciários criados, no âmbito 
de Estado de Minas Gerais, para custear o pagamento de proventos e pensões. 
Em sintonia com esse entendimento, que - permita-se dizer - traduz a adequada e sistêmica 
interpretação do comando constitucional, pois que o considera, não só à luz dos princípios 
orientadores da matéria, como também no contexto fático das peculiaridades do caso 
concreto e das exigências da vida prática e da realização do Direito, o Tribunal Pleno, em 
decisões anteriores, relativas aos exercícios de 2009, 2010 e 2011, acolheu a aludida 
sistemática de apuração das despesas com a educação, conforme se pode verificar mediante 
pesquisa no portal do TCEMG, ícone „fiscalizando com o tce‟.” 

Em sua análise, a Unidade Técnica reiterou sua forma de apuração do índice constitucional, 

in verbis: 

“Considerando, pois, a interpretação conjunta dos artigos da Constituição e das leis 
relativas à educação, conclui-se que, para fins do limite constitucional com MDE, a 
componente „remuneração‟ deve se restringir às despesas correspondentes ao pagamento 
do pessoal efetivo que se encontra exercendo cargo, emprego ou função na atividade do 
ensino, excluindo-se, portanto, as despesas com inativos e pensionistas. [...] Diante de todo 
o exposto, este órgão técnico ratifica seus apontamentos anteriores, postulando pelo índice 
de aplicação no ensino de 22,95%, para o exercício de 2012”. 

De fato, assiste razão à Unidade Técnica. Basicamente, o recurso ora analisado ampara-se 

no entendimento do Tribunal de Contas explicitado na Consulta n. 804606. A deliberação, contudo, 

foi suplantada pelas orientações introduzidas pela Instrução Normativa n. 09/2011 - que lhe é 

posterior - e pelo Termo de Ajustamento de Gestão - TAG - firmado com o Estado de Minas 

Gerais (processo n. 862943). 

Vale registrar que a resposta à Consulta n. 804606 foi aprovada na sessão plenária de 06 de 

julho de 2011. Já a Instrução Normativa n. 09/2011 foi editada em 20 de dezembro do mesmo ano, 

sendo que, ao alterar a Instrução Normativa n. 13/2008, vedou expressamente a contagem dos 

gastos com inativos na composição do índice de aplicação no ensino. 

Por sua vez, se restava alguma dúvida motivada pela possibilidade de aplicação do princípio 

da especialidade no tocante ao Estado de Minas Gerais, o TAG consolidou o entendimento do 

Tribunal no sentido de se excluir os gastos com inativos, no cômputo do valor mínimo referente ao 

índice aplicado em MDE. A regra veio acompanhada da necessária previsão de prazo para que o 
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Estado se adaptasse ao procedimento. Destaca-se, mais uma vez, que o ajuste flexibilizou o lapso 

temporal para se alcançar o valor constitucionalmente fixado, mas não fez qualquer concessão para 

que, durante esse tempo, as citadas despesas fossem mantidas no cálculo do MDE. Ao contrário, 

elas deverão ser decotadas e, justamente por isso, permitiu-se que a alocação de recursos na área de 

ensino fosse progressiva até 2014. 

Cumpre destacar que tudo quanto se acaba de afirmar consta expressamente do Termo de 

Ajustamento de Gestão - TAG -, in verbis: 

PARÁGRAFO 2º - DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
O Governo do Estado de Minas Gerais deverá observar as normas vigentes, em 
especial o disposto na Instrução Normativa n. 13/2008, alterada pelas Instruções 
Normativas n. 01/2010, n. 09/2011 e n. 12/2011, no cômputo dos recursos aplicados 
na manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins do cumprimento do índice 
mínimo constitucional, e aumentar gradualmente a alocação de recursos nesta área, de 
modo a alcançar o índice mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da base de cálculo 
prevista no caput do art. 212 da Constituição da República de 1988 até o exercício de 2014, 
conforme a seguinte progressão: 

Setor/Ano 2012 2013 2014 

Educação 22,82% 23,91% 25,00% 

Observa-se, portanto, que o Governo do Estado de Minas Gerais não trouxe qualquer 

elemento novo capaz de motivar a alteração da forma de cálculo dos gastos com MDE levada a 

efeito pela Unidade Técnica do Tribunal de Contas. Por esse motivo, aliado aos argumentos 

expostos ao longo deste parecer, o Ministério Público de Contas conclui que o recurso ora analisado 

deve ser julgado improcedente. 

CONCLUSÃO 

Em face do exposto, o Ministério Público de Contas CONCLUI que deve ser negado 

provimento ao recurso interposto pelo Governador do Estado de Minas Gerais e, 

consequentemente, mantido integralmente o parecer prévio emitido nos autos do Balanço Geral do 

Estado n. 886510, relativo ao exercício de 2012. 

É o parecer. 

Belo Horizonte/MG, 18 de novembro de 2013. 
 
 

Glaydson Santo Soprani Massaria 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 
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(Documento assinado digitalmente disponível no SGAP) 

 


