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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 
 
 
 
Ref.: Processo Administrativo nº 12177/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 129, IV, da 
Constituição Federal, c/c o art. 92, II, da Constituição do Estado do Maranhão, c/c o art. 
29, I, da Lei Complementar Estadual nº 13/91, c/c os arts. 449 a 464 do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (RITJMA) propõe a presente 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA 
CAUTELAR 

 
em face da Lei nº 02/2020, de 02 de setembro de 2020, do Município de São João 
Batista, que “cria o Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros decorrentes das 
diferenças dos repasses do FUNDEF ao município de São João Batista/MA e dá outras 
providências”, pelos fundamentos jurídicos a seguir delineados: 

 
1 - DA NORMA IMPUGNADA 
 

LEI MUNICIPAL N° 02/20201, de 21 de fevereiro de 2020, do 
Município de São João Batista.  
 
Cria o Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros decorrentes 
das diferenças dos repasses do FUNDEF ao município de São 
João Batista/MA e dá outras providências.  
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
BATISTA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais 
e com fulcro no § 7º do art. 51 da Lei Orgânica do Município, 
PROMULGA a seguinte Lei:  
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Art. 1°. Fica criado o Plano de Aplicação dos Recursos 
Financeiros decorrentes das diferenças dos repasses do FUNDEF 
ao município de São João Batista/MA, cujo objetivo é estabelecer 
parâmetros administrativos, jurídicos, orçamentários e contábeis 
para a utilização dos recursos.  
 
Parágrafo único. A presente lei se aplica à destinação de todos os 
valores recebidos e a serem recebidos pelo município, a título de 
“Diferenças dos Repasses do FUNDEF”.  
 
Art. 2°. Na aplicação dos recursos decorrentes das diferenças do 
FUNDEF serão obedecidas as diretrizes e metas do Plano 
Municipal de Educação de São João Batista/MA e as regras das 
Leis do FUNDEF (Lei Federal n° 9.424/96) e do FUNDEB (Lei 
Federal n° 11.494/2007), com prioridade absoluta para valorização 
dos profissionais da educação básica e manutenção e 
desenvolvimento do ensino básico do município de São João 
Batista/MA.  
 
Art. 3°. Os recursos serão utilizados integralmente segundo as 
despesas e os percentuais estabelecidos no Anexo Único desta 
Lei.  
 
§ 1°. Serão utilizados 60% (sessenta por cento) para pagamento 
de abonos aos profissionais da educação básica, como forma 
desvalorização, segundo os termos do que determinam o art. 7° 
da Lei do FUNDEF (Lei Federal n° 9.424/96) e art. 22 da Lei do 
FUNDEB (Lei Federal n° 11.494/2007).  
 
§ 2°. Os 40% (quarenta por centos) restantes dos recursos serão 
utilizados exclusivamente para as ações da educação no 
município, preferencialmente atendendo-se as metas do Plano 
Municipal de Educação.  
 
§ 3°. A fiscalização da correta aplicação dos recursos decorrentes 
das diferenças dos repasses do FUNDEF ao município de São 
João Batista/MA e dos termos da presente Lei, é da Câmara de 
Vereadores e do Conselho Municipal do FUNDEB e demais órgão 
de controle, nos termos do art. 24 da Lei do FUNDEB (Lei Federal 
n° 11.494/2007).  
 
Art. 4°. Os pagamentos de abonos aos servidores públicos 
municipais, à título de “valorização dos profissionais da educação 
básica”, tem natureza indenizatória e não integrarão os 
vencimentos mensais dos mesmos, a nenhum título.  
 
§ 1°. O pagamento do abono será efetuado aos professores da 
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educação básica, na forma de rateio de 60% (sessenta por cento) 
de cada repasse.  
 
§ 2°. Serão contemplados todos os professores que estejam em 
exercício de suas funções e ainda aqueles aposentados ou 
exonerados a partir de 1998 e eventuais pensionistas.  
 
§ 3°. Em caso de comprovado óbito do professor efetivo, 
receberão o adicional os seus herdeiros devidamente habilitados, 
nos termos do Código Civil.  
 
Art. 5°. Pela presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a promover os ajustes devidos nas leis orçamentárias 
anual do município de São João Batista/MA, podendo remanejar 
rubricas orçamentárias, criar, extinguir ou modificar despesas e 
receitas.  
 
Parágrafo único. Em quaisquer hipóteses deverão ser observadas 
as regras e os limites estabelecidos nas leis de responsabilidade 
fiscal (Lei Federal Complementar n° 101/2000), nos planos 
orçamentários do município e nos limites mínimos e máximos com 
cada despesa específica.  
 
Art. 6°. Pela presente Lei fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a utilizar dos recursos decorrentes dos repasses das 
diferenças do FUNDEF para o pagamento de eventuais dívidas 
trabalhistas do município para com os professores, desde que 
sejam referentes à diferenças e/ou perdas salariais daquele 
período.  
 
Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogam-se as disposições em contrário, para que surtam todos 
os seus efeitos administrativos e jurídicos. Plenário Zizi Serra do 
Palácio do Povo Jorge Gonçalves Figueiredo, 02 de setembro de 
2020.  
 
FRANCISCO FURTADO PENHA – PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL 
 
LEI MUNICIPAL Nº 02/2020 
 
ANEXO ÚNICO - DESPESAS e PERCENTUAIS  
 

ESPECIFICAÇÃO  AÇÃO PERCENTUAL 

 
Valorização dos 

Valoriza os 
Profissionais do 

60% dos valores 
transferidos via 
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Profissionais da 
educação Básica, em 
conformidade com as 
Leis: 9.394/96, 
9.424/96 e 
11.494/2007. 
Atendendo a METAS 
do PME 

Magistério da Rede 
Pública Municipal 
de educação. 
Pagamento e 
ABONO 

precatórios do 
FUNDEF., 
mediante rateio a 
ser efetuado em 
cada repasse 

Oferta de 
Formação 
Continuada para os  
Profissionais da 
Educação Básica 
do Município  

2% dos 40%  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manutenção e 
desenvolvimento do 
Ensino Básico, em 
conformidade com as 
Leis: 9.394/96, 
9.424/96 e 
11.494/2007. 
Atendendo a METAS 
do PME 

Adequação dos 
Espaços Físicos 
das Escolas, par ao 
atendimento aos 
Alunos portadores 
de necessidades 
especiais 

2% dos 40% 

Aquisição de 
veículos para o 
transporte escolar 

5% dos 40% 

Construção, 
ampliação e 
adequação de 
espaços de 
atendimento 
escolar 

73% dos 40% 

Aquisição de 
Equipamentos para 
climatização das 
Escolas da rede 
Municipal de 
ensino Básico 

3% dos 40% 

Aquisição de 
Computadores e 
acessórios, para a 
implantação de 
Laboratórios de 
Informática nas 
Escolas Municipais 
que ainda não o 
possuem  

4% dos 40% 
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Aquisição de Livros 
Paradidáticos para 
as Bibliotecas da 
rede de ensino 
municipal 

2% dos 40% 

Aquisição de 
mobiliários e 
equipamentos para 
as Escolas da rede 
Municipal de 
Ensino Básico 

5% dos 40% 

Implementação de 
Programas 
voltados à 
Educação para o 
Trânsito 

2% dos 40% 

Aquisição de 
Plataforma de 
internet para 
implantar, alimentar 
e manter os 
programas 
educacionais do 
município 

2% dos 40% 

 
  

2 - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Ao exame da documentação que instrui a presente inicial, verifica-se que 
o Projeto de Lei nº 01/2020, que resultou na edição da Lei nº 02/2020, do Município de 
São João Batista, objeto do controle concentrado de constitucionalidade, teve seu 
processo legislativo deflagrado a partir da iniciativa do Vereador Francisco Penha. 

 
Constata-se ainda que o Projeto de Lei nº 01/2020 foi debatido na 5ª 

sessão ordinária da Câmara Municipal de São João Batista, realizada no dia 10 de 
junho de 2020, de cuja Ata transcrevem-se os seguintes trechos: 

 
[...]. O vereador Carlos Celso (Isaac) tece sucinto 
comentário sobre o PL nº 01/2020 de autoria do vereador 
Cabeça e solicita, na forma do inciso II do art. 104 do 
Regimento Interno, destaque da matéria para discussão e 
votação na aproxima sessão ordinária, justificando pelas 
suas palavras, “a aflição dos profissionais da educação com 
o desfecho desse projeto”. [...] 
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Citado Projeto de Lei foi aprovado na 6ª sessão ordinária da Câmara de 
Vereadores de São João Batista, ocorrida no dia 17 de junho de 2020, conforme 
excerto da Ata respectiva, a seguir reproduzido: 

 
[...] III – Projeto de Lei nº 01/2020. Data: 06/03/2020. Autor: 
vereador Cabeça. Assunto: Institui o Plano de Aplicação de 
Recursos financeiros decorrentes das diferenças dos 
repasses do FUNDEF ao município de São João Batista/MA. 
Tramitação: ordinária. Parecer: sem manifestação. 
Discutido. Votação: simbólica/maioria simples de voto. 
Deliberação: 7 (dez) votos favoráveis. 0 (zero) voto 
contrário. 0 (zero) abstenção de voto. Impedimento 
regimental do Presidente. Resultado final: aprovado; [...] 
(SIC) 

 
Em seguida, o Presidente da Câmara Municipal de São João Batista 

enviou o Ofício nº 29/2020-GP, datado de 18 de junho de 2020, ao Prefeito Municipal, 
encaminhando-lhe o Projeto de Lei nº 01/2020, aprovado pela Câmara de Vereadores, 
para fins de sanção. Todavia, o Chefe do Poder Executivo de São João Batista, deixou 
transcorrer in albis o prazo legal, sem sancionar o referido Projeto de Lei. Ato contínuo, 
A Câmara Municipal de São João Batista, por seu presidente, promulgou o Projeto de 
Lei nº 01/2020, resultando na edição da lei ora impugnada. 

 
Como sabido, a temática versada na Lei nº 02/2020 se insere no rol das 

matérias de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, pois trata de aumento 
da despesa de servidores públicos efetivos ou aposentados da rede pública municipal 
de educação, visto que disponibiliza os recursos referentes às diferenças do FUNDEF 
a menor, a serem recebidos pelo Município de São João Batista, para os profissionais 
do magistério. 

 
Da redação dos arts. 3º e 4º da Lei em foco exsurge que tal normativo 

impacta o orçamento municipal, na medida em que o valor a ser recebido pelo 
Município de São João Batista em Precatórios do FUNDEF, em virtude de pagamento a 
menor por aluno, será revertido para os profissionais do magistério municipal, gerando, 
assim, aumento de despesa. 

 
Nesse diapasão, o Projeto de Lei que resultou no texto normativo 

objurgado deveria ter sido iniciado pelo Chefe do Poder Executivo local, e não por um 
dos vereadores da Câmara Municipal, como na realidade ocorreu, padecendo, dessa 
forma, de inconstitucionalidade formal.  

 
Desse modo, resta patente que, assim procedendo, o Poder Legislativo 

de Município de São João Batista usurpou competência constitucional privativa do 
Poder Executivo da citada municipalidade, violando, destarte, o princípio da separação 
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dos Poderes, bem como o devido processo legislativo. 
 
Deve-se destacar que as normas referentes ao processo legislativo foram 

estabelecidas de forma minudente no texto da Constituição da República, sendo de 
reprodução obrigatória, impondo aos demais entes federativos a sua observância, sob 
pena de inconstitucionalidade formal. 

 
No caso em exame, é flagrantemente inconstitucional o desrespeito às 

normas do processo legislativo, pois desde o seu nascedouro a Lei nº 02/2020 já traz a 
eiva de inconstitucionalidade, decorrente do vício de iniciativa, não se convalescendo 
tal inconstitucionalidade com o passar do tempo, nem tampouco com a sanção do 
Prefeito Municipal de São João Batista. 

 
Em conclusão, pode-se afirmar de forma categórica que a não 

observância da iniciativa para o processo legislativo – transposta, in casu, ao Prefeito 
Municipal –, sendo condição de validade do próprio processo legislativo, resulta na 
ocorrência de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, nos termos 
explicitados nesta exordial. 

 
Corroborando esse entendimento, citam-se as seguintes lições 

doutrinárias1: 
 

Verifica-se quando a Constituição determina que uma 
matéria específica só pode ser suscitada ao Congresso 
Municipal por uma autoridade específica. Nessas hipóteses, 
o Legislativo não pode deliberar sobre o tema ex officio (= 
de ofício, por inciativa própria), sob pena de o projeto ser 
considerado inconstitucional. Trata-se do chamado vício de 
iniciativa. 
 
A iniciativa reservada é atribuída ao Presidente da república, 
aos Tribunais, ao Ministério Público e até mesmo à própria 
Câmara e ao Senado Federal (…) 
 
Antes de mais nada, porém, é preciso lembrar que, segundo 
a jurisprudência do STF, as regras do processo legislativo – 
inclusive as relativas à iniciativa – aplicam-se 
obrigatoriamente no processo legislativo estadual, distrital e 
municipal, por força do princípio da simetria.  
[…] 
Apesar do extenso rol contempladas na Constituição de 
1988, não se pode perder de vista que o escopo da iniciativa 

                                                 
1  CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Processo legislativo constitucional. 4 ed. rev., ampl. e atual. 

Salvador: Juspodivm, 2020, p. 53/54 e p. 59/60 
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privativa é resguardar o equilíbrio entre os poderes. Procura-
se, com isso conferir a cada Poder (e, no caso que ora nos 
interessa, especificamente ao Executivo) a prerrogativa de 
desencadear o processo legislativo, em relação às matérias 
de sua economia interna, ou relativas às suas atribuições 
constitucionais. 

 
Nesse contexto, não paira nenhuma dúvida de que Lei nº 02/2020, de São 

João Batista, macula os seguintes artigos da Constituição do Estado do Maranhão: 
 

Art. 6º São Poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário, independentes e harmônicos entre si. 
 
Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre: 
[…] 
III - organização administrativa e matéria orçamentária;  
[...] 
Art. 158 Compete ao Prefeito, nos termos da Constituição 
Federal, desta Constituição e da Lei Orgânica do Município:  
 
I - exercer a direção superior da administração municipal;  
 
II - iniciar o processo legislativo nos casos previstos nesta 
Constituição e na Lei Orgânica do Município;  
[...] 
 

Com efeito, a inconstitucionalidade formal apontada decorre da violação 
da reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, prevista na 
Constituição Estadual, aplicável aos entes municipais. 

 
Esse foi o entendimento assentado pelo Plenário dessa Egrégia Corte de 

Justiça, por ocasião do julgamento da medida cautelar requerida na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 0811293-80.2020.8.10.0000, de relatoria do eminente 
Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, cujo Acórdão resultou assim 
ementado: 

 
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROBABILIDADE E 
VEROSSIMILHANÇA. MEDIDA CAUTELAR. 
DEFERIMENTO. 
 
1. Demonstrado a contento, dentro dos lindes admissíveis 
em sumária cognição, que da norma, de iniciativa do 
legislativo, decorrente aumento de despesa de servidores 
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públicos da rede pública de ensino, forçoso o 
reconhecimento do FUMUS BONI IURIS alegado, no 
sentido de que invadida a esfera privativa de atuação do 
Chefe do Poder Executivo Municipal. 
 
2. Perigo na demora igualmente demonstrado, tendo em 
vista o provável impacto da norma objurgada nas finanças 
municipais, sem previsão orçamentária para tanto. 
 
3. Cautelar deferida, para suspender a eficácia da norma 
impugnada, até que decidido o mérito da Ação. 

 
Ademais, no caso em debate, foi violado o princípio da simetria do 

processo legislativo, na medida em que a Câmara Municipal de São João Batista 
deixou de observar as regras básicas do processo legislativo federal, especialmente as 
de reserva de iniciativa, de observância compulsória pelos Estados-membros, Distrito 
Federal e Municípios, porque substantivam prisma relevante do princípio sensível da 
separação, harmonia e independência dos Poderes. Nesse sentido, firmou-se a 
jurisprudência pátria, verbis: 

 
EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ART. 64, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.417/2010 DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DISPOSITIVO 
INCLUÍDO POR EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO 
DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. SERVIDORES PÚBLICOS 
ESTADUAIS. REMUNERAÇÃO. AUMENTO DA DESPESA 
PREVISTA. VEDAÇÃO. ARTS. 61, § 1º, II, “a”, 63, I, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE 
INICIATIVA. PRECEDENTES. 1. Os arts. 61, § 1º, II, “a”, e 
63, I, da Constituição da República traduzem normas de 
obrigatória observância pelos Estados-membros (arts. 18 e 
25 da Constituição da República). 2. Segundo a 
jurisprudência reiterada desta Suprema Corte, embora 
o poder de apresentar emendas alcance matérias de 
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, são 
inconstitucionais as alterações assim efetuadas 
quando resultem em aumento de despesa, ante a 
expressa vedação contida no art. 63, I, da Constituição 
da República. Precedentes. 3. Inconstitucionalidade 
formal do art. 64, parágrafo único, da Lei nº 13.417/2010 
do Estado do Rio Grande do Sul, por vício de iniciativa. 
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 
(ADI 4884, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, 
julgado em 18/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
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114 DIVULG 30-05-2017 PUBLIC 31-05-2017) (STF - ADI: 
4884 RS - RIO GRANDE DO SUL 9985165-
25.2012.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de 
Julgamento: 18/05/2017, Tribunal Pleno, Data de 
Publicação: DJe-114 31-05-2017). (Grifou-se). 
 
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEITO NORMATIVO, 
DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE, ALÉM DE 
IMPLICAR AUMENTO DA DESPESA PÚBLICA, TAMBÉM 
INTERVÉM NO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO – 
USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO 
AO GOVERNADOR DO ESTADO – 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – PROVIMENTO 
DERIVADO – ASCENSÃO E “ENQUADRAMENTO” – 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO 
ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE 
CONCURSO PÚBLICO – CONTEÚDO MATERIAL DA 
NORMA LEGAL IMPUGNADA (ART. 70 DA LEI Nº 
6.161/2000) QUE, AO TORNAR SEM EFEITO ATOS 
ADMINISTRATIVOS EDITADOS PELO GOVERNADOR DO 
ESTADO, FEZ INSTAURAR SITUAÇÃO FUNCIONAL 
INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DO CONCURSO 
PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AOS 
POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONCURSO 
PÚBLICO, DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA 
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR 
ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA 
SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA 
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – 
PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 
PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO 
LEGAL QUESTIONADO – AÇÃO DIRETA JULGADA 
PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA 
RESERVADA DAS LEIS – O desrespeito à prerrogativa 
de iniciar o processo legislativo, que resulte da 
usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, 
traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja 
ocorrência reflete típica hipótese de 
inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo 
irremissível, a própria integridade do diploma 
legislativo eventualmente editado. Situação ocorrente 
na espécie, em que o diploma legislativo estadual, de 
iniciativa parlamentar, incidiu em domínio 
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constitucionalmente reservado à atuação do Chefe do 
Poder Executivo: regime jurídico dos servidores públicos 
e aumento da despesa pública (RTJ 101/929 – RTJ 
132/1059 – RTJ 170/383, v .g.). A usurpação da 
prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por 
iniciativa parlamentar, qualifica-se como ato destituído 
de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito 
de repercussão causal prospectiva, a própria validade 
constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. 
Doutrina. Nem mesmo eventual aquiescência do Chefe do 
Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do 
projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa 
usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico 
radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob 
a égide da Constituição de 1946), em virtude da 
superveniente promulgação da Constituição Federal de 
1988. Doutrina. Precedentes. SIGNIFICAÇÃO 
CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) – A 
locução constitucional “regime jurídico dos servidores 
públicos” corresponde ao conjunto de normas que 
disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias 
ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. 
Nessa matéria, o processo de formação das leis está 
sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de 
expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo. Precedentes. O CONCURSO 
PÚBLICO REPRESENTA GARANTIA CONCRETIZADORA 
DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – O respeito efetivo à 
exigência de prévia aprovação em concurso público 
qualifica-se, constitucionalmente, como paradigma de 
legitimação ético-jurídica da investidura de qualquer 
cidadão em cargos, funções ou empregos públicos, 
ressalvadas as hipóteses de nomeação para cargos em 
comissão (CF, art. 37, II). A razão subjacente ao postulado 
do concurso público traduz-se na necessidade essencial de 
o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional de 
que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, vedando-se, desse modo, a prática 
inaceitável de o Poder Público conceder privilégios a 
alguns ou de dispensar tratamento discriminatório e 
arbitrário a outros. Precedentes. Doutrina. RESERVA DE 
ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES – O 
princípio constitucional da reserva de administração 
impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em 
matérias sujeitas à exclusiva competência político-
administrativa do Poder Executivo. É que, em tais 
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matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de 
revisão dos atos administrativos emanados do Poder 
Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao 
Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao 
postulado da separação de poderes, desconstituir, por 
ato legislativo, atos de caráter administrativo que 
tenham sido editados pelo Poder Executivo no estrito 
desempenho de suas privativas atribuições 
institucionais. Essa prática legislativa, quando 
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride 
o princípio da divisão funcional do poder, representa 
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar 
e importa em atuação “ultra vires” do Poder 
Legislativo, que não pode, em sua condição político-
jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício 
de suas prerrogativas institucionais. (ADI 2364, Relator 
(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 
17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 
06-03-2019 PUBLIC 07-03-2019) (STF - ADI: 2364 AL - 
ALAGOAS 0004176-36.2000.1.00.0000, Relator: Min. 
CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 17/10/2018, 
Tribunal Pleno). (Grifou-se). 

 
Registre-se que, mesmo que fosse possível considerar-se o texto legal 

impugnado como lei meramente autorizativa – o que evidentemente não é –, a análise 
dos seus dispositivos deixa claro que houve ingerência indevida do Poder Legislativo 
de São João Batista na competência constitucional do Poder Executivo do citado 
Município, no que concerne às atribuições da Administração e sua organização, 
determinando condutas e fixando limitações ao agir de órgãos do Poder Executivo. 

 
Assim, as denominadas “proposições autorizativas” são inconstitucionais, 

por macularem regra expressa de processo legislativo atinente à iniciativa, sucedendo 
que as leis promulgadas em decorrência desses tipos de proposição são igualmente 
inconstitucionais, uma vez que a sua sanção ou promulgação não a convalida nem 
supre o vício de iniciativa, pois, como todos sabem, o Executivo não necessita de 
autorização para administrar. Cita-se, a propósito, a lição doutrinária do mestre Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho2:  

 
Em realidade, o direito que o Executivo exerce ao propor leis 
é propriamente uma função exercida em favor do Estado, 
representante do interesse geral. Em vista disso, é bem 
claro que não pode ele concordar com a usurpação daquilo 
que rigorosamente não é seu. E, sobretudo, como assinalou 
José Frederico Marques, a concordância do Executivo em 

                                                 
2  _______________. Do Processo Legislativo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 213 
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que uma função a ele delegada seja exercida pelo 
Legislativo importa em delegação proibida pela lógica da 
Constituição, a menos que esta expressamente permita. 

 
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, verbis: 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 
4.547, de 27 de novembro de 2017, do Município de 
Atibaia, que institui a "Semana da Consciência Negra". (1) 
VIOLAÇÃO À INICIATIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL: 
Ocorrência. Norma de autoria parlamentar que não versa 
apenas sobre instituição de data comemorativa, mas 
envolve, também, atos de gestão administrativa (art. 2º, § 
1º), relativos à área da educação municipal e, assim, de 
iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo. Ofensa 
ao princípio da harmonia e independência dos Poderes 
(arts. 5º; 47, II, XIV e XIX, a; e 144, todos da CE/SP). (2) 
NORMAS DE CARÁTER AUTORIZATIVO: 
Inconstitucionalidade verificada. Ilogicidade no 
ordenamento jurídico, vez que o Prefeito não precisa 
de autorização do Legislativo para o exercício de atos 
de sua exclusiva ou mesmo concorrente competência. 
Violação flagrante à separação de Poderes (art. 5º, 
CE/SP). (3) CERCEAMENTO AO PODER 
REGULAMENTAR DO PREFEITO: Configuração. 
Reconhecida, como pressuposto lógico, a 
inconstitucionalidade "incidenter tantum" das expressões 
"[...] no prazo nelas estabelecido, não inferior a trinta nem 
superior a cento e oitenta dias [...]" e "[...] nesse prazo [...]" 
constantes do art. 47, III, CE/SP, tem-se por violadora à 
Constituição Estadual (arts. 5º, 47, III, e 144, CE/SP) a lei 
em tela ao estabelecer limite temporal ao desempenho, 
pelo Prefeito, de seu poder regulamentar. Necessidade de 
declaração da inconstitucionalidade do art. 4º da lei 
impugnada, apenas para exclusão da expressão "[...] no 
prazo de 90 (noventa) dias [...]". Doutrina e jurisprudência, 
do STF e desta Corte. AÇÃO PROCEDENTE. (TJ-SP - ADI: 
20348984420198260000 SP 2034898-44.2019.8.26.0000, 
Relator: Beretta da Silveira, Data de Julgamento: 
29/05/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 
30/05/2019). (Grifou-se). 

 
Dessa forma, há flagrante desrespeito ao princípio da separação, 

harmonia e independência entre os Poderes, consagrado no art. 6º da Constituição do 
Estado do Maranhão. 
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De mais a mais, é consabido que, ao legislador municipal, não é dada 
liberdade absoluta ou plenitude em sua atividade legislativa, devendo observância às 
balizas constitucionais que limitam a sua atuação. 

 
Destacando-se ainda mais a inconstitucionalidade formal ora apontada, 

tem-se que o texto legal impugnado criou despesa para os cofres municipais sem 
previsão nas leis orçamentárias do Município de São João Batista, cuja iniciativa 
pertence ao Chefe do Poder Executivo, como determina o art. 161 da Constituição do 
Estado do Maranhão, verbis: “O Projeto de Lei Orçamentária será enviado pelo prefeito 
até o dia 31 de agosto de cada ano à Câmara Municipal”. 

 
Da simples leitura do Projeto de Lei que resultou na edição do texto 

normativo vergastado, verifica-se que a matéria nele versada causa impacto no 
orçamento do Município de São João Batista, pois determina que valores oriundos de 
precatório a ser pago pela União ao Município supracitado seja destinado ao 
pagamento dos profissionais do magistério da rede pública municipal de ensino.  

 
Tal assertiva pode ser corroborada pelo próprio texto legal vergastado (art. 

5º), que assim dispõe: 
 

Art. 5°. Pela presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a promover os ajustes devidos nas leis 
orçamentárias anual do município de São João Batista/MA, 
podendo remanejar rubricas orçamentárias, criar, extinguir 
ou modificar despesas e receitas.  
 
Parágrafo único. Em quaisquer hipóteses deverão ser 
observadas as regras e os limites estabelecidos nas leis de 
responsabilidade fiscal (Lei Federal Complementar n° 
101/2000), nos planos orçamentários do município e nos 
limites mínimos e máximos com cada despesa específica  

 
Em suma, quando se tratar de projeto de lei sobre orçamento público, sua 

iniciativa pertence privativamente ao Chefe do Poder Executivo, o que não ocorre na 
espécie, conforme exaustivamente explicitado nesta petição, resultando que o texto 
legal inquinado de inconstitucionalidade representa indevida ingerência do Poder 
Legislativo no Poder Executivo Municipal de São João Batista. 

 
Além da inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, tem-se que a 

lei combatida também padece de inconstitucionalidade formal orgânica como adiante 
se demonstrará. 

 
Com relação a esse ponto, deve-se destacar que compete à União, 

privativamente, legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, consoante 
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determinação contida no art. 22, XXIV, da Constituição Federal, que assim dispõe:  
 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:  
[...] 
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;   

 
Outrossim, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, de forma 

concorrente, legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, nos termos do art. 24, IX, da Constituição da 
República, in verbis:  

 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: […] 
 
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, 
pesquisa, desenvolvimento e inovação; 
 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da 
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas 
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 
 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a 
suas peculiaridades. 
 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais 
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

 
Da leitura atenta dos dispositivos supratranscritos, infere-se que a 

competência da União se limita a fixar normas gerias, não excluindo a competência 
suplementar dos Estados, os quais, em caso de inexistência de Lei Federal, legislarão 
de forma plena. 

 
A respeito do tema, os professores Gilmar Mendes e Paulo Gustavo 

Gonet Branco3 lecionam o seguinte: 
 

O art. 24 da Lei Maior enumera as matérias submetidas a 
essa competência concorrente, incluindo uma boa variedade 
de matérias, como direito tributário e financeiro, […] 
educação, […]. 
 

                                                 
3 _________ Curso de direito constitucional. 11 ed. rev e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 867. 
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A divisão de tarefas está contemplada nos parágrafos do art. 
24, de onde de extrai que cabe à União editar normas gerais 
– i, é, normas não exaustivas, leis-quadro, princípios 
amplos, que traçam planos, sem descer a pormenores. Os 
Estados-membros e o Distrito Federal podem exercer, em 
relação às normas gerais, competência supletiva (art. 24, § 
2º), o que significa preencher claros, suprir lacunas. Não há 
falar em preenchimento de lacuna, quando o que os Estados 
ou o Distrito Federal fazem é transgredir a lei federal já 
existente. Na falta completa da lei com normas gerais, o 
Estado pode legislar amplamente, suprindo a inexistência do 
diploma federal. Se a União vier a editar a norma geral 
faltante, fica suspensa a eficácia da lei estadual, no que 
contrariar o alvitre federal. Opera-se, então um bloqueio de 
competência, uma vez que o Estado não mais poderá 
legislar sobre normas gerais, como lhe era dado até ali. 
Caberá ao Estado, depois, disso, minudenciar a legislação 
expedida pelo Congresso Nacional. 

 
Diante dos comandos constitucionais sobreditos e da lição doutrinária 

citada, conclui-se que a competência dos municípios sobre o tema educação é 
bastante restrita, posto que remanescente. 

 
Nessa esteira, os municípios, de acordo com os comandos constitucionais 

insertos no art. 30, I e II, da Carta Magna, poderão suplementar a legislação federal no 
que couber, dentro dos limites pertinentes a interesses locais. Por conseguinte, o 
Município pode legislar sobre educação e ensino, no exercício de sua competência 
suplementar, e para atender o interesse local. Veja-se: 

 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 
couber; 

 
A Constituição do Estado do Maranhão, em estrita observância à 

Constituição Federal, prevê, no seu art. 12, I, “i”, a competência legislativa do Estado, 
verbis: 

 
Art. 12. Compete, ainda, ao Estado:  
 
I - em comum com a União e os Municípios: [...] 
 
i) educação, cultura, ensino e desporto; 
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A Constituição do Estado do Maranhão, ao dispor sobre educação, na 
esfera municipal, assim estabelece, no seu art. 147, I, II e VI: 

 
Art. 147. Compete ao Município:  
 
I - legislar sobre os assuntos locais;  
 
II - legislar, supletivamente, no que couber;  
[...] 
VI - manter os serviços obrigatórios de atendimento à 
cultura, à educação pré- escolar e de ensino fundamental, à 
saúde e à habitação, com a cooperação técnica e financeira 
da União e do Estado. 

 
Sucede que o Município de São João Batista extrapolou sua competência 

legislativa suplementar, ao editar a Lei nº 02/2020, uma vez que incursionou nas 
competências legislativas da União, quer privativa, quer concorrente. 

 
Ocorre que a competência para legislar sobre o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB), e os valores dele decorrentes, pertence, privativamente, à União, não 
podendo, desse modo, o Município sobre ela dispor, sob a alegação de se tratar de 
interesse local ou de que legislava de forma supletiva. 

 
De mais a mais, é consabido que os recursos oriundos do FUNDEB são 

destinados/distribuídos aos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o 
financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica 
pública, levando-se em consideração os respectivos âmbitos de atuação prioritária, 
conforme estabelecido no art. 211, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. Assim, os 
Municípios utilizarão os recursos provenientes do FUNDEB na educação infantil e no 
ensino fundamental, e os Estados, no ensino fundamental e médio.  

 
No entanto, in casu, a Lei nº 02/2020, ora impugnada, inobservou a Lei 

Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que “regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; 
revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras 
providências”. 

 
Com efeito, ao usurpar a competência da União, a Lei nº 02/2020, de São 

João Batista, padece de inconstitucionalidade formal orgânica, que, na definição do 
professor Gabriel Denzen Junior4, é aquela “que envolve o descumprimento de regras 

                                                 
4 __________ Teoria constitucional esquematizada em quadros. Brasília: Alumnus, 2015, p. 568 
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de competência previstas na CF (como lei estadual dispondo sobre matéria de 
competência legislativa da União)”. 

 
Discorrendo sobre o tema, o professor Bernardo Gonçalves Fernandes5, 

vaticina o seguinte:  
 

No Brasil, a doutrina e a jurisprudência trabalham 
atualmente com três possíveis tipos de inconstitucionalidade 
formal à uz de nosso atual ordenamento constitucional: 
 
1) Inconstitucionalidade formal orgânica: envolve o 
descumprimento de regras de competência prevista na 
CR/88 para a produção do ato. Como exemplo podemos 
citar uma norma estadual que venha a legislar sobre direito 
penal e como isso descumprir o art. 22, I, da CR/88, que 
estabelece ser matéria de competência privativa da União a 
legislação sobre direito penal. Portanto, se uma Lei Estadual 
dispuser sobre essas matérias do art. 22, I, (sem a 
necessária delegação prevista no art. 22, parágrafo único) 
haverá, então inconstitucionalidade formal orgânica por 
descumprimento de regra de competência. 

 
Esse foi exatamente o posicionamento adotado pelo Desembargador 

Jorge Rachid Mubárack Maluf, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
0805213-03.2020.8.10.0000, ao conceder monocraticamente a cautelar vindicada 
naquela ADI. Veja-se: 

 
[…] Dessa forma, numa análise sumária da questão, 
entendo que o sobrestamento da eficácia do diploma legal 
ora impugnado é providência que se impõe, uma vez que os 
fundamentos trazidos pelo autor são condizentes com o 
preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão 
da medida de urgência postulada. 
 
Isso porque, verifica-se que a lei em questão determinou a 
utilização de recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (FUNDEF) para pagamento extra de 
professores com recursos dos precatórios, o que, a 
princípio, não se mostra legal, uma vez que se trata de 
verba vinculada à educação, e por isso devem ser 
empregados integralmente em ações de educação e não 
para favorecimento pessoal momentâneo, pois não 

                                                 
5 _________ Curso de direito constitucional. 12 ed. rev. atual. e ampl. Salvador; editora Juspodivm, 

2020, p. 1812-1813 
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representa valorização abrangente e continuada da 
categoria.  
 
Por outo lado, também se evidencia que o projeto de lei em 
questão tem possíveis vícios de natureza formal, por se 
tratar de matéria de competência exclusiva da União, 
contrariando assim, os artigos 22, XXIV e art. 24, IX, da 
CF[4], bem como vício de iniciativa, uma vez que descabe 
aos membros do Poder Legislativo iniciar projetos de lei com 
obrigações de natureza financeira para os chefes do Poder 
Executivo. [...] 

 
Cabe ainda destacar que, em julgamento recente, de maio desse ano, o 

Plenário dessa egrégia Corte de Justiça, no julgamento da cautelar reivindicada da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0806320-48.2021.8.10.0000, de relatoria do 
eminente Desembargador José de Ribamar Castro, acolheu o argumento de 
inconstitucionalidade formal orgânica em um caso absolutamente igual, referente ao 
Município de Anajatuba, verbis: 

 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. 
MUNICÍPIO DE ANAJATUBA. INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVADA UNIÃO. VÍCIO 
DE INICIATIVA. POSSIBILIDADE DE DANOS AO ERÁRIO. 
PRESENÇA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. 
SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA NORMA. CAUTELAR 
DEFERIDA. 
 
I – Na análise dos autos, presente o requisito da 
verossimilhança das alegações do requerente, na medida 
em que a Lei n° 525/2020 de Anajatuba, que “cria o Plano 
de Aplicação dos Recursos Financeiros decorrentes das 
diferenças dos repasses do FUNDEF ao município de 
Anajatuba/MA e dá outras providências”, padece 
de possíveis vícios de natureza formal, por se tratar de 
matéria de competência exclusiva da União, contrariando 
assim, os artigos 22, XXIV e art. 24, IX, da CF, bem como 
vício de iniciativa, uma vez que descabe aos membros do 
Poder Legislativo iniciar projetos de lei com obrigações de 
natureza financeira para os chefes do Poder Executivo. 
 
II – No que se relaciona ao perigo de dano, constata-se a 
sua presença enquanto requisito para a concessão da 
medida cautelar, eis que a norma impugnada está a produzir 
efeitos no âmbito municipal, com possibilidades de prejuízos 
ao erário. 
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III – Medida Cautelar deferida para que seja suspensa, com 
efeitos erga omnes e ex nunc, a eficácia da Lei n° 525/2020, 
do Município de Anajatuba-MA, com fulcro no §6º do art. 451 
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão. 

 
Nesse contexto, é patente a inconstitucionalidade formal orgânica da Lei 

nº 02/2020 de São João Batista, em face da usurpação, pelo citado Município, da 
competência privativa da União para legislar sobre o FUNDEB e os valores dele 
derivados. 

 
Noutro giro, também exsurge de forma cristalina a inconstitucionalidade 

material do texto legal impugnado, pelos motivos a seguir delineados, mormente 
porque a aplicação e destinação dos recursos oriundos das diferenças pagas pela 
União a título de complementação do FUNDEF, por meio de precatório, macula o 
comando constitucional insculpido no art. 217 da Constituição do Maranhão, adiante 
transcrito, na medida em que o FUNDEB foi idealizado e concretizado com a finalidade 
de estruturar a educação básica, redistribuindo recursos para tal intento, sendo, pois, 
tal verba de natureza vinculada. 

 
Art. 217. A educação, direito de todos e dever do Estado, 
será promovida e incentivada com a colaboração da família, 
visará ao desenvolvimento integral e preparo da pessoa 
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
com base nos princípios e garantias da Constituição 
Federal.  

 
Vale registrar que a lei objurgada, ao destinar parte dos recursos a serem 

recebidos pela municipalidade, oriundos das diferenças pagas pela União a título de 
complementação do FUNDEF, mediante precatório, como preceituado no art. 4º, e no 
Anexo I do normativo vergastado, para o pagamento de aposentados ou exonerados a 
partir de 1998 e eventuais pensionistas, que não estão mais contribuindo com o efetivo 
exercício do magistério da educação básica,  padece de evidente inconstitucionalidade, 
por destinar recursos do referido fundo educacional (atualmente transformado no 
FUNDEB), para fins diversos da valorização da educação básica. É o que se conclui a 
partir da leitura dos seguintes dispositivos: 

  
Art. 4°. Os pagamentos de abonos aos servidores públicos 
municipais, à título de “valorização dos profissionais da 
educação básica”, tem natureza indenizatória e não 
integrarão os vencimentos mensais dos mesmos, a nenhum 
título.  
 
§ 1°. O pagamento do abono será efetuado aos professores 
da educação básica, na forma de rateio de 60% (sessenta 
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por cento) de cada repasse.  
 
§ 2°. Serão contemplados todos os professores que 
estejam em exercício de suas funções e ainda aqueles 
aposentados ou exonerados a partir de 1998 e eventuais 
pensionistas.  
 
§ 3°. Em caso de comprovado óbito do professor efetivo, 
receberão o adicional os seus herdeiros devidamente 
habilitados, nos termos do Código Civil.  

 
Insta destacar que, apesar de se estar em ambiente de controle 

concentrado de constitucionalidade, o art. 25 da Lei 14.113/2020 estabelece que:  
 

Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de 
complementação da União, serão utilizados pelos Estados, 
pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício 
financeiro em que lhes forem creditados, em ações 
consideradas de manutenção e de desenvolvimento do 
ensino para a educação básica pública, conforme disposto 
no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996” 

 
Nesse diapasão, pode-se afirmar de forma categórica que os recursos 

oriundos de precatórios não podem, de maneira alguma, ser utilizados para 
pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, 
remunerações ordinárias, ou de outras denominações de mesma natureza, aos 
profissionais da educação, como prevê a Lei nº 02/2020, do Município de São João 
Batista. 

 
Assim, é flagrante a inconstitucionalidade do normativo impugnado, ao 

possibilitar o pagamento de aposentados e exonerados com valores oriundos do 
FUNDEB, como decorre da redação do § 2º do art. 4º da Lei nº 02/2020.  

 
A respeito do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou, 

por unanimidade, a decisão monocrática que declarou a inconstitucionalidade das 
normas do Tribunal de Contas do Espírito Santo que autorizavam o pagamento de 
inativos com recursos da educação (ADI 5691). Veja-se: 

 
EMENTA CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO E 
EDUCACIONAL. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE 
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR 
SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 
NACIONAL (ART. 22, XIV). RESOLUÇÕES Nº 238/2012 E 
Nº 195/2004 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO 
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SANTO. INCLUSÃO DE ENCARGOS COM INATIVOS DA 
ÁREA DE EDUCAÇÃO E DE DÉFICIT FINANCEIRO DE 
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. 
REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA DAS DESPESAS COM 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO NA 
LEI Nº 9.394/1996 (ARTS. 70 E 71). 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VINCULAÇÃO DE 
RECEITA DE IMPOSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESA 
NÃO RELACIONADA ÀS EXCEÇÕES ADMITIDAS NO ART. 
212, CAPUT, DA CF E NO ART. 60 DO ATO DAS 
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRECEDENTES 
JUDICIAIS. AÇÃO PROCEDENTE. 1. No contexto 
normativo da política nacional de educação, a Lei nº 
9.394/1996 regulamentou especificamente a questão das 
despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino nos 
arts. 70 e 71. A disciplina normativa explicitou um rol das 
despesas incluídas e excluídas nessa categoria, de modo a 
estabelecer um autêntico critério de pertinência temática 
entre as despesas e as suas finalidades direcionadas às 
atividades educacionais primárias. No desenho legislativo, 
com relação às despesas que não se identificam e 
relacionam com a promoção e a implementação dos 
objetivos básicos das instituições educacionais, fora 
excluída a categoria de fato aposentadorias e pensões de 
servidores públicos originários da educação, ainda que a 
título de complementação. 2. Da leitura dos arts. 70 e 71, 
infere-se a exclusão de despesas com pessoal docente 
e demais trabalhadores da educação quando em desvio 
de função ou em atividade alheia à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino (art. 71, VI). E, por outro 
lado, inclui como despesa a remuneração e o 
aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 
profissionais da educação (art. 70, I). 3. O art. 21, §§ 4º e 
5º, da Resolução 238/2012 do TCE/ES, ao regulamentar a 
inclusão do pagamento de aposentadorias e pensões de 
servidores públicos originários da educação como 
despesas com manutenção e desenvolvimento do 
ensino, em sentido contrário ao texto da legislação 
federal, usurpou a competência privativa da União para 
legislar sobre as diretrizes e bases da educação 
nacional, motivo que justifica o vício da 
inconstitucionalidade formal. 4. Inclusão de encargos 
relativos a inativos da educação (inclusive déficit do 
regime próprio de previdência) nas despesas com 
manutenção e desenvolvimento do ensino viola a 
destinação específica dos arts. 212, caput, da CF e 60 do 
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ADCT, além de transgredir a cláusula de não vinculação 
de impostos do art. 167, IV, da Constituição Federal. 
Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
procedente. (ADI 5691, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal 
Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-252 DIVULG 16-10-2020  PUBLIC 19-10-2020). (Grifou-
se). 

 
III - DA MEDIDA CAUTELAR 
 
Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal e da doutrina, 

para ser concedida a cautelar vindicada na exordial é indispensável o preenchimento 
de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

 
Nesse sentido, a lição da professora Nathalia Masson6: 

 
Enunciado pelo art. 102, I, “p”, da CF/88 e inscrita nos arts. 10 e 11 
da Lei nº 9.868/1999, é possível a concessão de medida cautelar 
em ação direta de inconstitucionalidade. 
 
O Supremo Tribunal Federal exige para sua concessão, via de 
regra, que estejam presentes os pressupostos legitimadores: a 
probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou 
risco ao resultado útil ao processo (periculum in mora). Existem, 
no entanto, precedentes na Corte em que o critério utilizado para 
sustentar juridicamente a concessão foi a conveniência. 

 
Sem dúvida, referidos requisitos se encontram presentes nesta ADI, como 

será adiante demonstrado. 
 
A fumaça do bom direito resta evidente no caso concreto, uma vez que o 

texto legal impugnado viola de forma flagrante os princípios da separação dos Poderes 
e da simetria, haja vista a patente usurpação, pelo Poder Legislativo de São João 
Batista, da iniciativa privativa do Poder Executivo do citado Município para a 
deflagração do processo legislativo de lei que resulta em aumento de despesa. Repise-
se que, in casu, o Projeto de Lei que resultou na edição da Lei nº 02/2020 originou-se 
da iniciativa do presidente da Câmara de Vereadores de São João Batista, em flagrante 
usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo local. 

 
O perigo da demora, por sua vez, é cristalino, visto que a manutenção no 

ordenamento jurídico do normativo questionado até o julgamento final do mérito da 
vexata quaestio gerará graves e irreversíveis prejuízos, notadamente, danos ao erário 
municipal. 
                                                 
6 MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 8 ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Editora Juspodivm, 

2020, p. 1500/1501 
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Ressalte-se que, caso não seja deferida a cautelar ora vindicada, 60% 
(sessenta por cento) dos valores que o Município de São João Batista receberá a título 
de precatório pertinente a repasses a menor, referente ao FUNDEB, pela União ao 
mencionado Município serão distribuídos aos profissionais do magistério, valores esses 
de difícil ou impossível recuperação, por força de uma lei formal e materialmente 
inconstitucional, visto que, conforme exaustivamente demonstrado, ao deflagrar sua 
edição, o Poder Legislativo local usurpou a competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo de São João Batista para legislar sobre o FUNDEB e também a competência 
privativa da União para legislar sobre educação. 

 
Além disso, o ajuizamento desta ADI, está sendo providenciado a menos 

de um ano da publicação da Lei nº 02/2020, de São João Batista, ocorrida em 02 de 
setembro de 2020. 

 
Portanto, resta inequivocamente demonstrada a inconstitucionalidade 

formal, por vício de iniciativa, bem como a inconstitucionalidade formal orgânica, além 
da inconstitucionalidade material do normativo impugnado, bem ainda o perigo da 
demora do provimento jurisdicional, demonstrando, assim, a presença dos requisitos 
legais autorizadores da concessão da cautelar ora vindicada, impondo, assim, a 
concessão da medida, a vigorar até o julgamento do mérito da presente ADI. 

 
4. DOS PEDIDOS 
 

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Maranhão requer que seja 
recebida e autuada esta petição inicial e, consequentemente, o seguinte: 

 
a) a concessão de medida cautelar, inaudita altera parte, para 
suspender a eficácia da Lei nº 02/2020, do Município de São João 
Batista, porquanto demonstrada a presença do fumus boni iuris e do 
periculum in mora; 
 
b) após o julgamento pelo Plenário acerca da cautelar requestada, a 
notificação do Prefeito Municipal e do Presidente da Câmara de 
Vereadores de São João Batista, para, querendo, prestarem 
informações, no prazo legal, nos moldes do art. 452, caput, do RITJMA; 
 
c) a citação do Procurador-Geral do Município de São João batista, 
para oferecer a defesa da norma, na forma do artigo 452, parágrafo 
único, do RITJMA; 
 
d) o encaminhamento dos autos a esta Procuradoria Geral de Justiça, 
para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no 
art. 453 do RITJMA; 
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e) que seja julgado integralmente procedente o pedido, para que essa 
Egrégia Corte de Justiça declare a inconstitucionalidade formal e 
material da Lei nº 02/2020, do Município de São João Batista, por 
macular os arts. 6º, 12, I, “i”, 43, III, 147, I, II e VI, 158, I e II, 161, e 217, 
da Constituição do Estado do Maranhão, e os arts. 22, XXIV, 24, IX, 30, 
I e II, 205, 212 e 212-A, da Constituição Federal; 
 
g) a juntada dos documentos que acompanham a presente exordial, 
incluindo a Lei impugnada. 
 
Dá-se à causa o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). 
 
 
 
São Luís (MA), 25 de maio de 2021. 
 

 
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau 

Procurador-Geral de Justiça 
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