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                       Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando as 

informações da Comissão de Regimento e Jurisprudência – CRJ (peças 14 e 15), o 

relatório da Divisão Técnica/DFESP 1 - Educação (peça 17), o parecer do Ministério 

Público de Contas (peça 20), a sustentação oral do advogado Cayro Marques 

Burlamaqui - OAB/PI nº 14840, Representando o Sindicato dos Servidores Municipais 

(sem Procuração nos autos), e o mais que dos autos consta, decidiu o Plenário, por 

maioria, em consonância com o parecer ministerial, conforme e pelos fundamentos 

expostos no voto do Relator (peça 24), pelo conhecimento da presente Consulta e, no 

mérito, pelas seguintes respostas ao consulente: 1º Quesito: O Município tem que 

aplicar o reajuste de 33,24% aos vencimentos dos profissionais do magistério? Em caso 

positivo, ficaria o ente obrigado a adotar medidas para a retomada do equilíbrio das 

contas? Resposta: A revisão anual do piso salarial nacional dos profissionais do 

magistério da educação básica é medida obrigatória para os entes federados, os quais 

deverão observar, para o ano de 2022, o valor estabelecido no Parecer n. 

2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, homologado por meio da Portaria n. 67/2022, não 

havendo que se falar em aplicação automática no vencimento básico inicial do índice 
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de 33,24% utilizado para cálculo do reajuste, tendo em vista que a complementação 

será devida tão somente no montante necessário a que se atinja o valor do piso 

atualizado. Quanto à adoção de medidas para a retomada do equilíbrio das contas, 

está consolidado na jurisprudência desta Corte de Contas que os aumentos de 

despesas com pessoal decorrentes do cumprimento do piso nacional se enquadram na 

exceção legal prevista no art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, sendo que eventuais 

ultrapassagens do limite de gastos com pessoal motivadas por tal incremento, por não 

se tratar de ato de vontade do gestor, mas de cumprimento de obrigação legal 

expressamente ressalvada, não terá o condão de conduzir automaticamente à 

responsabilização do gestor, desde que se demonstre na prestação de contas anual, de 

forma precisa e fundamentada, o quantum exato da extrapolação que tenha decorrido 

do reajuste do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação 

básica, bem como as medidas de recondução das despesas efetivamente adotadas nos 

quadrimestres seguintes, também de observância cogente, previstas na própria Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 23) e na Constituição Federal (art. 169); 2º Quesito: É 

possível a aplicação de um percentual inferior aos 33,24% para os municípios que já se 

enquadram de acordo com os valores do piso salarial nacional determinado pelo MEC? 

Resposta: Sim. É possível a aplicação de um percentual inferior aos 33,24% para os 

municípios que já se enquadram de acordo com os valores do piso salarial nacional 

determinado pelo MEC, uma vez que o direito ao piso remuneratório se refere ao valor 

ali estabelecido (R$ 3.845,63) e não ao percentual de reajuste utilizado para se chegar 

a esse montante. Assim sendo, não há que se falar em aplicação automática do índice 

de 33,24% utilizado para cálculo do reajuste, tendo em vista que a complementação 

deverá ser feita tão somente no montante necessário a que se atinja o valor do piso 

atualizado; 3º Quesito: É possível o Município que já possui o piso salarial próximo ao 

piso atual determinado pelo MEC, aplicar um percentual para se chegar ao valor do 

piso dos profissionais do magistério da educação básica pública de R$ 3.845,63? 

Resposta: Sim. É possível que o Município que já possui o piso salarial próximo ao piso 

atual determinado pelo MEC aplique um percentual para se chegar ao valor do piso 

dos profissionais do magistério da educação básica pública de R$ 3.845,63. Conforme 

explanado na questão anterior, o direito ao piso remuneratório se refere ao valor ali 

estabelecido (R$ 3.845,63) e não ao percentual de reajuste utilizado para se chegar a 
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esse montante. Assim sendo, não há que se falar em aplicação automática do índice de 

33,24% utilizado para cálculo do reajuste, tendo em vista que a complementação 

deverá ser feita tão somente no montante necessário a que se atinja o valor do piso 

atualizado; 4º Quesito: Pode o Município aplicar o reajuste pelo INPC (Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor) sugerido pela Frente Nacional dos Prefeitos? Resposta: 

Não. O Município não pode aplicar o reajuste pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor) sugerido pela Frente Nacional dos Prefeitos, pois, com base em toda a 

explanação constante das questões anteriores, o reajuste a ser aplicado deve ser 

aquele necessário para que se atinja o piso remuneratório estabelecido no Parecer n. 

2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB (R$ 3.845,63), homologado por meio da Portaria n. 

67/2022, por se tratar de ato normativo aplicável nacionalmente, conforme decidiu o 

Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.848/DF. Cumpre relatar que a Frente Nacional 

dos Prefeitos considerou, no parecer acostado à peça 7 dos presentes autos, que a 

Portaria n. 67/2022 é inconstitucional e, por isso, sugeriu a aplicação do INPC (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor). Entretanto, em consonância com o entendimento 

do STF, esboçado no julgamento da ADI n. 4.848/DF, entende-se aqui pela aplicação de 

índice de reajuste necessário a chegar ao valor estabelecido como piso pelo MEC; 5º 

Quesito: Os municípios que não suportarem o ônus para o pagamento integral do 

novo piso salarial, podem implantar um valor inferior ao determinado na portaria 67 

do Ministério da Educação? Resposta: Não. Os municípios que não suportarem o ônus 

para o pagamento integral do novo piso salarial não podem implantar um valor inferior 

ao determinado na portaria 67 do Ministério da Educação, pois a revisão anual do piso 

salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica é medida 

obrigatória para os entes federados, os quais deverão observar, para o ano de 2022, o 

valor de R$ 3.845,63, estabelecido no Parecer n. 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, 

homologado por meio da Portaria n. 67/2022, por se tratar de ato normativo aplicável 

nacionalmente, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.848/DF. 

Tendo em vista que o reajuste do piso remuneratório é medida obrigatória para os 

entes federados, pois decorre de determinação legal, está consolidado na 

jurisprudência da Corte de Contas que os aumentos de despesas com pessoal 

decorrentes do cumprimento do piso nacional se enquadram na exceção legal prevista 

no art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, sendo que eventuais ultrapassagens do 
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limite de gastos com pessoal motivadas por tal incremento, por não se tratar de ato de 

vontade do gestor, mas de cumprimento de obrigação legal expressamente ressalvada, 

não terá o condão de conduzir automaticamente à responsabilização do gestor, desde 

que se demonstre na prestação de contas anual, de forma precisa e fundamentada, o 

quantum exato da extrapolação que tenha decorrido do reajuste do piso salarial 

profissional nacional do magistério público da educação básica, bem como as medidas 

de recondução das despesas efetivamente adotadas, também de observância cogente, 

previstas na própria Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 23) e na Constituição Federal 

(art. 169). No tocante a ocorrência de Continência de processos — Consultas nos 

TC/003495/2022 e TC/003784/2022, os quais possuem objeto idênticos — e sendo a 

presente Consulta mais abrangente, decidiu, também, o Plenário, por maioria, 

consoante o parecer ministerial, acolher a sugestão da divisão técnica, no sentido de 

arquivar referidos processos relacionando-os aos presentes autos, com o fim de 

encaminhar aos consulentes a decisão proferida no feito. Vencido o Cons. Substituto 

Jaylson Fabianh Lopes Campelo, que votou, divergindo do voto do Relator, pela 

incompetência do Tribunal para apreciar e julgar a matéria objeto da presente 

Consulta. 

                  Presentes os(as) Conselheiros(as) Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins 

(Presidente), Abelardo Pio Vilanova e Silva, Joaquim Kennedy Nogueira Barros, 

Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga, Olavo Rebêlo de Carvalho Filho, 

Kleber Dantas Eulálio e os Cons. Substitutos Jaylson Fabianh Lopes Campelo, 

convocado para substituir a Consª. Flora Izabel Nobre Rodrigues (ausente na sessão 

por motivo justificado), Delano Carneiro da Cunha Câmara, Jackson Nobre Veras e 

Alisson Felipe de Araújo. 

                   Representante do Ministério Público de Contas presente: Procurador-Geral 

Márcio André Madeira de Vasconcelos.

                   Transcreva-se, Publique-se e Cumpra-se.

                   Sessão Plenária Ordinária nº 028, em 08 de setembro de 2022.
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