
CAPÍTULO 3

EDUCAÇÃO E SAÚDE COMO DIREITOS 
FUNDAMENTAIS BALIZADOS, EM SUA 
GARANTIA MÍNIMA, POR COMANDOS 
CONSTITUCIONAIS DE VINCULAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA

D uas im portantes teses do constitucionalism o contem porâneo  
abrem  este capítulo: princípios são n o rm as e  os direitos fundam entais, 
p o r seu turno, têm  força n orm ativa de princípios estru tu ran tes do  
ordenam ento constitucional.

Mas por que é relevante abrir a tematização sobre princípios 
constitucionais em  um  estudo sobre como se deu, no período de 2003 a 
2008, a distribuição dos custos do dever de financiamento dos direitos 
fundamentais à saúde e à educação entre os entes da federação brasileira?

Os direitos fundamentais, além de representarem limites jurídicos 
que vinculam negativamente a ação do Estado, são verdadeiras "direti
vas positivas", tal como bem assevera Canotilho (1994), razão pela qual 
indiscutivelmente ganharam a estatura de princípios no paradigma 
do Estado Democrático de Direito. Segundo essa linha de raciocínio, 
os princípios constitucionais operam como fundamento material que 
conforma a adequação constitucional de leis, atos administrativos e 
decisões judiciais.

Os princípios não so significam a fronteira de até onde é possível 
chegar a ação estatal, como também imprimem sentido a toda essa 
caminhada. Vale colher a lição de Canotilho (1994, p. 487), segundo a
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qual "a vinculação jurídico-consti tu cional dos actos de direção política 
não é apenas uma vinculação através de limites, mas uma verdadeira 
vinculação material que exige um fundamento constitucional para 
esses mesmos actos".

São, pois, os princípios constitucionais que efetivam — con
tundentemente — a vinculação material a que se referiu Canotilho. A 
força normativa da Constituição advém da sua posição como norma 
fundamental que apresenta os princípios básicos da convivência política.

Desse modo, revelam-se igualmente como temas materialmente 
constitucionais o clássico problema da razão de ser do Estado, a distri
buição dos poderes, assim como a carta de direitos fundamentais. Isso 
porque é a Constituição que imprime sentido às ações do Poder Público, 
por meio da normatização de seu papel {no que se inclui a tutela de 
direitos fundamentais) e dos meios postos à sua disposição para que 
cumpra regularmente os seus deveres institucionais.

Contemporaneamente, faz-se necessário assegurar a força  
normativa da Constituição não só como documento que fixa limites 
à ação estatal, mas principalmente como fundamento material que 
deveria orientar — positivamente — essa mesma ação.

Retomando o foco do objeto deste estudo, tem-se que outro 
não foi o propósito das norm as que inseriram na Constituição de 
1988 patamares mínimos de gasto público em determinados direitos 
fundamentais, como os de saúde e educação, senão o de orientar a ação 
positiva do Estado brasileiro (em qualquer dos três níveis da federação).

Mais do que mera orientação, contudo, os arranjos normativos 
que estabelecem o grau de aquisição normativa na garantia dos direitos 
fundamentais à saúde e à educação são/êm  extensão e profundidade, 
a própria face objetiva33 de tais direitos.

Não basta, contudo, dizer que direitos fundamentais não podem  
ser subjetiva e objetivamente preteridos (em seu estágio já adquirido). 
Esse posicionamento já assentado doutrinária e jurisprudencialmente, 
por si só, não dá conta da busca por novos e sistêmicos avanços, uma 
vez que é no desafio de consistentemente progredir que se dá o maior 
impasse no financiamento de tais direitos.

33 Trata-se de uma das várias possíveis decorrências do que Ingo Sarlet (2009, p. 148) chama 
de "dever geral de efetivação atribuído ao Estado". Ainda segundo o autor, os direitos fun
damentais têm passado por um processo de valorização que lhes atribui, além da clássica 
percepção de direitos subjetivos de defesa, a "condição de normas de direito objetivo", 
cujas múltiplas feições apontam para uma "autêntica mutação dos direitos fundamentais", 
garantindo uma "liberdade efetiva para todos, e não apenas daqueles que garantiram para 
si sua independência social e o domínio de seu espaço de vida pessoal" (2009, p. 151).
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Foi em prol da demanda por um movimento de evolução institu
cionalizada que alguns dispositivos constitucionais operaram um esforço 
de distribuição federativa dos custos das ações e serviços públicos em 
saúde (art. 198) e da manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212).

Porque não são passíveis de terem  "solução" de um a única vez e de 
um a vez p or todas, as políticas públicas de natureza prestadónal (com o  
p são saúde, educação, assistência social etc.) são tidas com o de eficácia 
constitucional progressiva. Ou seja, elas devem  ser em preendidas em  
um  processo de satisfação/em ancipação progressiva dos cidadãos, já 
que, de início, deve-se garantir a subsistência em  caráter prim ordial. 
Sucessivamente (o que não significa dizer cronologicam ente) vão sendo  
prom ovidas, entre outras, políticas de inclusão cultural, desportiva e 
làborativa, p or exem plo.

Isso ocorre porque a formulação e a execução de políticas públi
cas são deveres estatais inseridos na sistemática constitucional de 
condensação de direitos fundamentais. Assim, por mais que a tutela 
desses direitos passe por uma via complexa de fixação do "mínimo 
existencial"34 (garantidor do fundam ento da dignidade da pessoa 
humana) e de respeito à ideia áje "reserva do possível",35 tais políticas 
públicas não podem simplesmente ser preteridas.

A ideia de vedação de retrocesso sodal36 inscreve-se como garantia 
de que os direitos sociais, econômicos e culturais — uma vez que tenham 
sido assegurados constitucionalmente — não podem ser simplesmente 
suprimidos ou constrangidos pelo legislador (CANOTILHO, 1994, 
p. 483).

M Segundo Torres (2010, p. 314), embora o mínimo existencial careça de conteúdo específico, 
sabe-se que ele abrange qualquer direito "em seu núdeo essencial". Dito de outro modo, 
"o mínimo existencial não tem dicção constitucional própria. Deve-se procurá-lo na ideia 
de liberdade, nos prindpios constitucionais da dignidade humana, da igualdade, do  
devido processo legal e da livre iniciativa, na Declaração dos Direitos Humanos e nas 
imunidades e privilégios do cidadão". Isso porque "sem o mínimo necessário à existência 
cessa a possibilidade de sobrevivência do homem e desaparecem as condiçoes iniciais de 
liberdade, A dignidade humana e as necessidades materiais de existência não retrocedem aquém de 
um mínimo, do qual nem os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes podem ser privados" 
(TORRES, 2010, p. 314, grifos nossos).

35 Em meio às restrições orçamentárias e às prioridades governamentais fixadas intertempo- 
ralmente pelo Poder Público.

36 Nas palavras de Canotilho, "o número essendal dos direitos sodais já realizado e efetivado 
através de medidas legislativas deve considerar-se constitudonalmente garantido, sendo 
inconstitudonais quaisquer medidas que, sem a criação de esquemas alternativos Ou 
compensatórios, se traduzam, na prática, numa anulação, revogação ou aniquilação pura 
e simples desse núdeo essendal. A liberdade do legislador tem como limite o núcleo 
essencial já realizado" (1998, p. 449).
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Nesse sentido, o mínimo de garantia estatal em saúde — contra o qual 
não pode haver medidas tendentes ao retrocesso -  toma como ponto de 
partida, no Brasil pós-EC ne 29, de 13 de setembro de 2000, as vinculações 
orçamentárias estabelecidas no art. 198, não cabendo a qualquer dos 
entes da federação atentar contra esse estágio normativo de proteção. 
Em igual medida, o mínimo de garantia estatal em educação contem
poraneamente toma como ponto de partida o arranjo constitucional 
desenhado no art. 212 e pelas Emendas Constitucionais n& 14 de 12 
de setembro de 1996, ne 53, de 19 de dezembro de 2006, e ne 59, de 11 
de novembro de 2009, de forma a configurar um contínuo processo de 
aquisiçao evolutiva.

É nesse cenário que se mobilizam os fundamentos da (i) interpretação 
conforme a Constituição, (ii) vedação de retrocesso social e (iü) inadmis
sibilidade de restrições a direitos fundamentais que não guardem exata 
correlação de adequaçao, necessidade e proporcionalidade estrito senso 
(elementos da proporcionalidade lato sensu que apenas são aferíveis 
diante do caso concreto).
A finalidade contida no dever de progressividade seria, em suma, a de 
assegurar a máxima eficácia e efetividade das normas defirádoras de 
direitos fundamentais. Ora, falar de direitos fundamentais no Brasil é 
falar da sua especial tutela no texto constitucional vigente, mormente 
se se observar o disposto no art. 5e, g le da Carta Magna que assegura 
aplicabilidade imediata a esses direitos. Vale contextualizar, contudo, 

que o caráter imediato da aplicabilidade dos direitos fundamentais 
(não apenas dos direitos sociais) é sempre referidu à realidade social e 
econômica em que eles se inserem.
A demanda pela maiór eficáda e efetividade possível dos direitos fun
damentais efetivamente deve ser realizada segundo uma hermenêutica 
constitucional que revisite as bases de fundamentação da Constituição 
em favor da dignidade da pessoa humana. Tal raciocínio se aplica com 
maior ênfase quando se cuida da eficácia dos direitos fundamentais que 
demandam ação positiva do Estado, dentro das limitações orçamentárias 
e da definição parlamentar do quê deva ser programa de trabalho dos 
diversos entes da federação.

Para tanto^ impõe-se o esforço de questionar a clássica posição da 
Constituição de mera asseguradora de competências estatais e da 
separaçao de poderes para imprimir-lhe o que Clève (2003) chama de 
dogmática constitucional emancipatória.

0  autor em comento (2003, p. 18-19) cobra "radicalidade" na 
interpretação do Constituinte de 1988, vez que, em favor dos direitos 
sociais, foi inserido na Constituição dispositivo que contempla "esses 
direitos como verdadeiros direitos fundamentais" e que os introduziu 
no titulo adequado. Mão são, pois, meras normas-programa residentes 

em outro capítulo constitucional".
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A radicalidade na defesa dos direitos à saúde e à educação impõe 
uma interpretação que dê a máxima eficácia aos comandos constitucio
nais que situam o estágio atual de sua proteção, sendo vedada qualquer 
tentativa de retrocesso.

E precisamente em tomo dos arranjos constitucionais que vedam  
retrocesso e fomentam uma consistente rota de progressividade na tutela 
estatal dos aludidos direitos fundamentais que se estrutura o presente 
capítulo, sendo seus objetivos a delimitação das nuanças normativas 
de cada qual (saúde e educação) e, na sequência, a comparação entre 
eles. Disso passam a cuidar os tópicos 3.1 a 3.3 a seguir.

3.1 Arranjo constitucional do direito à educação e da sua 
respectiva garantia de financiamento estatal

Segundo o art. 205, da Carta de 1988, a educação não só é "direito 
de todos", como também é "dever do Estado e da família", o que guarda 
íntima relação com a dupla37 dimensão subjetiva e objetiva dos direitos 
fundamentais.

j Além de ser uma posição jurídica individualmente exigível e 
oponível na forma de direito subjetivo,38 o direito à educação reveste-se 
também do caráter de direito objetivo,39 o qual se revela, entre outros

33 Segundo Sarlet (2009, p. 141), "a constatação de que os direitos fundamentais revelam
dupla perspectiva, na medida em que podem, em princípio, ser considerados tanto como
direitos subjetivos individuais, quanto elementos objetivos fundamentais da comunidade, 
constitui, sem sombra de dúvidas, uma das mais relevantes formulações do direito

- constitucional contemporâneo, de modo especial no âmbito da dogmática dos direitos 
fundamentais".
Embora haja consenso na existência da duplicidade de sentido dos direitos fundamentais, 
não se encontra, contudo, assentado em bases doutrinárias e jurisprudenciais no Brasil o 
seu conteúdo, pois, como bem assevera Sarlet (2009, p. 142), "ainda permanecem sérias 
controvérsias" no concernente ao significado e diversas implicações da perspectiva 
objetiva dos direitos fundamentais.

38 O comando do art. 208, §1°, da CR/1988, é ainda mais claro, senão veja-se: "O acesso ao 
ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo". Ou seja, é direito que pode, do 
ponto de vista subjetivo de cada d d ad io em sua esfera individualmente considerada, ser 
exigido diretamente dos poderes públicos competentes.

39 A finalidade do art. 208, caput e incisos, bem como do art. 211 da Constituição, é definir, 
de forma objetiva, como se efetiva o dever do Estado para com a educação, organizando-o 
operacionalmente em seu mínimo essencial e distribuindo procedimentalmente funções 
a cada qual dos entes da federação. Pois, como explica Sarlet, "com  base no conteúdo 
das normas de direitos fundamentais é possível se extrair consequências para a aplicação 
e interpretação das normas procedimentais, mas também para uma formatação do diréito 
organizacional e procedimental que auxilie na efetivação da proteção aos direitos fundamentais, 
de modo a se evitarem os riscos de uma redução do significado do conteúdo material deles" (2009, 
p. 150, grifos nossos).
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aspectos, a partir dos deveres de proteção e de adoção de medidas 
positivas atribuídos ao Estado e à família.

Desse modo é que o caput do supracitado art. 205 finaliza o 
conceito de educação, indicando que ela "será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho".

A proteção constitucional à oferta pública, universal e gratuita das 
atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino foi sedimentada 
desde a redação original e até hoje vigente do art. 212, em  cujo caput se 
lê: "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".

Abem da verdade, a Constituição de 1988, nessa matéria, apenas 
se manteve coerente com um a série histórica de normas constitucionais 
definidoras de percentual mínimo de gasto público em educação, cuja 
origem remonta a Constituição da República de 1934. Foi esta que, 
por seu cunho social e democrático, historicamente revolucionou a 
concepção de como o Estado deveria assegurar o direito à educação. 
Senão veja-se o art. 156 da Constituição de 1934:

Art. 156. A União e os Municípios aplicarão nunca menos de dez por 
cento, e os Estados e o Distrito Federal nunca menos de vinte por cento, 
da renda resultante dos impostos na manutenção e no desenvolvimento 
dos sistemas educativos.
Parágrafo único. Para a realização do ensino nas zonas rurais, a União 
reservará no mínimo, vinte por cento das cotas destinadas à educação 
no respectivo orçamento anual, (grifos nossos)

A Constituição de 1937, reconhecidamente formulada segundo 
preceitos autoritários durante o Governo Getúlio Vargas, não estipulou 
percentuais mínimos de aplicação de gastos públicos em educação.

Já na Constituição posterior, qual seja a Constituição democrática 
de 1946, o seu art. 169 restabeleceu o claro comando de vinculação 
de gasto mínimo na política pública de educação, conforme se lê a 
seguir: "Art. 169, Anualmente, a União aplicará nunca menos de dez 
por cento, e os estados, o Distrito Federal e os municípios nunca menos 
de vinte por cento da renda resultante dos impostos na manutenção e 
desenvolvimento do ensino".

Embora esse corte anterior à Constituição de 1988 não seja 
diretamente o foco do presente estudo, vale registrar, p or fim, o
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com ando de vinculaçao orçam entária inscrito na Constituição de 
1967/1969, no §4e do seu art. 176, abaixo transcrito:

Art. 176. A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos 
ideais de liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever 
do Estado, e será dada no lar e na escola. [...]
§4'- Anualmente, a União aplicará nunca menos de treze por cento, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no 
mínimo, da receita resultante de impostos, na manutenção e desenvol
vimento do ensino.

O citado parágrafo foi acrescido à Constituição de 1967/1969 
pela Emenda Constitucional n9 24, de l 9 de dezembro de 1983, uma 
vez que a redação originária dessa Constituição outorgada não havia 
contemplado tal vinculaçao orçamentária. A  EC ne 24/1983 tom ou- 
se conhecida como Emenda Calmon, em hom enagem ao primeiro 
signatário da proposta de emenda que lhe deu origem, o Senador 
João Calmon. Com isso, foram refutadas as matrizes autoritárias das 
Cartas de 1937 e 1967/1969 que negaram o patamar mínimo de gasto 
na política pública de educação e prevaleceu a tendência de incremento 
da proteção estatal ao setor.

Nessa linha de evolução, foi o movimento progressista gerado 
pela Emenda Calmon que possibilitou firmar no texto da Carta de 1988 
não só a garantia do financiamento mínimo para a política pública de 
educação, mas também ampliar o patam ar de gasto devido pela União 
(de 13% para 18%).

Adicionalmente, no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), o constituinte originário havia determinado que, 
nos dez primeiros anos da CR/1988 (ou seja, até 1998), o Poder Público 
deveria aplicar, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos recursos a 
que se refere o art. 212 da Constituição, para eliminar o analfabetismo 
e universalizar o ensino fundamental.40

O com ando conjugado dos arts. 212 da CR /1988, e 60 do 
ADCT revelava-se, pois, uma objetiva garantia material, não apenas 
íinanceiro-orçamentária, de que a política pública de educação deveria 
se desenvolver de forma progressiva. A  norma constitucional cuidou

40 Os níveis de ensino (infantil, fundamental, médio e superior) estabelecidos nos arts. 208 e 
211 da Carta de 1988 operam, desde a sua redação originária, como importantes parâme
tros de priorização do gasto mínimo em educação e, simultaneamente, de distribuição de 
competências entre os entes da federação. A distinção entre tais níveis será empreendida 
mais adiante, ainda neste tópico.



financeira e substantivamente do como seria assegurada a manutenção 
e o desenvolvimento do ensino público.

Em 12 de setembro de 1996 e antes, portanto, de completados 
os dez anos previstos no art. 60 do ADCT, foi prom ulgada a Emenda 
Constitucional ne 14. Diante da meta constitucional de eliminar o 
analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, a EC n- 14/1996 
deu nova redação ao citado art. 60 para determinar a instituição, no 
âmbito dos estados e do Distrito Federal, de Fundos de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundam ental e de Valorização do 
Magistério (Fundef ),41 os quais seriam custeados com recursos dos três 
níveis da federação.

Com o advento de tal sistemática de fundos,42 foram estabelecidos 
mais rigidamente critérios contábeis e indicadores constitucionais de 
priorização do gasto mínimo em educação. Exemplo disso encontra- 
se na fixação de que, pelo menos, 60% (sessenta p or cento) de tal 
gasto mínimo dos estados, Distrito Federal e municípios deveriam  
ser destinados às ações de manutenção e desenvolvimento do ensino 
fundamental.

A universalização de acesso a esse nível de ensino (mais usual
mente conheddo como l 2 grau) deveria receber a atenção primordial 
dos estados, DF e municípios, até porque se tratava do nível em que 
seria possível, de fato, buscar a eliminação do analfabetismo (inclusive 
para os cidadãos que não tiveram acesso a ele na idade própria).

Sob o pálio da EC n2 14/1996, os estados, o Distrito Federal e os 
municípios deveriam passar a aplicar não mais apenas o piso de 50%  
(cinquenta por cento) dos recursos definidos no art. 212 da CR/1988, 
como originariamente determinava o art. 60 do ADCT. O novo patam ar 
mínimo de gasto subiu para 60% (sessenta por cento) e o modo contábil- 
operacional de fazê-lo seria exatamente o Fundef.
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41 Regulamentado pela Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
« Oe acordo com Corbucd et al. (2009, p- 48), "O MEC não trabalha propriamente na mon

tagem de um sistema nadonal de educação, aposta na ideia de utilizar política de fundos 
[como o Fundef, o FN AE e o Fundebf, com expressão estadual, com o saída para dinamizar 
o financiamento da educação. Alega que a estratégia de um arranjo de fontes de recursos 
espedficas é uma forma de melhorar o processo de gestão, pois se definem de forma dara  
as responsabilidades e as prioridades das unidades federadas, condições estas relevantes 
para ampliação do acesso, melhoria da qualidade e aumento da efidênda sistêmica. Nò 
entanto, esta questão susdta divergêndas, pois alguns entendem que tais fundos encobri
riam, na verdade, o não cumprimento da vinculaçao constitridonal para educação. Esses 
consideram, portanto, que a existênda é descabida e que a fiscalização deve ocorrer sobre 
todos os recursos financeiros da educação".
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Em termos diretos, é como se tivesse sido fixado o percentual 
mínimo de 15% (quinze por cento)43 das receitas com im postos e 
transferências para o aludido Fundo e de 9% (nove por cento)44 para 
o pagam ento de professores diretam ente vinculados e em  efetivo  
exercício no ensino fundamental. Eis o espírito do caput e dos § § ls e 59 
do art. 60 do ADCT, com a redação que havia lhe sido dada pela EC  
n9 14/1996.

A União, sob o comando inscrito pela citada emenda instituidora 
do Fundef, também deveria verter especial atenção ao ensino funda
mental, m as sob formas diferentes:

1. Aplicação de 30% (trinta por cento)45 dos recursos mínimos 
exigidos pelo art. 212 nas ações de erradicação do analfabetismo 
e de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental; e

2. D entro desse percentual, também se incluiria o dever de 
com plem entação, pela U nião, dos recursos dos fundos  
(Fundef) dos estados, DF e municípios que não alcançassem  
um  valor por aluno correspondente a um padrão mínimo de 
qualidade de ensino, definido nacionalmente, na form a dos 
§§3S e 49 do art. 60 do ADCT, segundo a redação que lhes foi 
dada pela EC ne 14/1996.

Não bastasse o fato de que a educação já tinha, desde 1988, 
vinculação orçam entária com percentual mínimo de gastos fixado 
constitucionalmente, a Emenda Constitucional n9 14, de 1996, ainda 
criou hipótese de intervenção federal caso os estados não cum pram  o 
disposto no art. 212 da CR/1988.

43 Esse é o resultado da proporção matemática de 60% (sessenta por cento) sobre os 25%  
(vinte e cinco por cento) dos recursos de impostos e transferências que os estados, o Distrito 
Federal e os municípios devem aplicar nas atividades de manutenção e desenvolvimento 
do ensino fundamental. Tal equação, por seu turno, é oriunda da interpretação conjugada 
do art. 60 do ADCT com o art. 212 da CR/1988.

44 Resultado da proporção matemática de 60% (sessenta por cento) sobre os recursos do 
Fundef, os quais, como já visto na nota anterior, correspondem a 15% (quinze por cemto) 
dos recursos de impostos e transferências que os estados, o Distrito Federal e os municípios 
devem aplicar nas atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. 
É o que se extrai da leitura conjugada do caput e do §5a do art. 60 do ADCT com o art. 212 
da CR/1988.

45 O resultado do gasto mínimo federal no ensino fundamental corresponde a 5,4% (cinco 
inteiros e quatro décimos por cento), porquanto a equação seja 30% (trinta por cento) 
de 18% (dezoito por cento) da receita de impostos da União. Esse é o comando que se 
depreende do §6a do art. 60 do ADCT, a seguir transcrito: "A União aplicará na erradicação 
do analfabetismo e na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental, inclusive 
na complementação a que se refere o §3a, nunca menos que o equivalente a trinta por 
cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal" (parágrafo 
incluído pela Emenda Constitucional na 14/1996).



Nesse sentido/ informa Moraes (2001, p. 663):

a aplicação dos recursos constitucionalmente previstos na área da 
educação, a partir da Emenda Constitucional n9 14, de 12.09.1996, com  
entrada em vigor no primeiro ano subsequente, tomou-se princípio sensível 
da Constituição Federal (CF, a rt 34, VII, "e"), cuja inobservância pelo 
Estado-membro ou Distrito Federal possibilitará a intervenção federal.

Tal iniciativa da EC ns 14/1996, de proteção do gasto mínimo 
em educação como verdadeiro "princípio sensível" da Constituição 
foi pertinentemente reproduzida e ampliada pela EC ne 29/2000, para 
abarcar, no citado art. 34, VII, alínea "e", também o gasto mínimo nas 
ações e serviços públicos em saúde.

Vale notar que a Emenda ne 29/2000, não cuidou apenas da 
intervenção federal sobre o Estado-membro, mas também fez inserir no 
elenco das hipóteses de intervenção estadual sobre os seus municípios 
(art. 35, III, da CR/1988) o m esmo comando de responsabilidade 
federativa pela aplicação do m ínim o exigido na m anutenção e 
desenvolvimerifo do ensino e nas ações e serviços públicos em saúde.

Ainda no desenho protetivo dado pela Constituição de 1988 à 
educação, duas novas emendas constitucionais se sucederam à Emenda 
ns14/1996, para melhor definir o alcance do dever estatal de manutenção 
e desenvolvimento do ensino (ensino básico, em vez de apenas ensino 
fundamental, com a EC ne 53, de 19 de dezembro de 2006) e, revendo 
algumas das próprias regras e princípios do sistema de financiamento 
de tais ações, veio a EC nB 59, de 11 de novembro de 2009.

O arranjo norm ativo inicialmente concebido foi, por assim  
dizer, maturado e experimentado em sua fática pretensão de ordenar 
positivamente a ação dos diversos entes da federação na política pública 
de educação. Tais reformas não foram politicamente neutras, tampouco 
expressam concessões ou '"benefícios" isentos de conflitos. Seja porque 
elas foram frutos de circunstâncias histórico-políücas, seja porque os 
avanços obtidos são os que foram possíveis em um frágil equilíbrio de 
correlação de forças políticas46 as mais variadas.
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* Destaca-se aqui, sobretudo, as tensões entre a União e os entes subnacdonais, uma vez que 
a distribuição dos custos entre os diversos níveis da federação opera como verdadeira 
guerra fiscal entre aquela, que arrecada mais e descentraliza obrigações de despesa, e esses 
que reclamam por mais recursos.
Um interessante exemplo disso pode ser visualizado na fixação do piso nacional dos 
professores da educação básica, por meio da Lei ne 11.738, de 16 de julho de 2008, a qual 
foi questionada por crnco governadores por meio da Ação DiTeta de Inconstitudonalidade 
(ADI) n° 4.167, no Supremo Tribunal Federal.



Antes de adentrar ao estudo detido das duas emendas que se 
sucederam à Emenda Constitucional nõ 14, de 1996, muito pertinente, 
contudo, é situar e enfrentar analiticamente alguns dos impasses47 
provocados por essa última. Isso porque não se pode dizer que houve 
uma rota linear e incontroversa de evolução na conquista de novos 
patamares protetivos do direito à educação na Constituição de 1988.

Durante o intervalo de aplicação do Fundef e antes do advento 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)48 (ou seja, de 
1996 a 2006), também houve contundentes desafios49 sobre o que se
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A  aludida lei pretendeu regulamentar o dispositivo trazido pela EC ne 53/2006 (qual 
seja, a alínea "e" do inc. Hl do caput do art. 60 do ADCT), para instituir o piso salarial 
profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, mas 
foi considerada, pelos governadores que ajuizaram a ADI nB 4.167, desproporcional, por 
causar despesas exageradas e sem amparo orçamentário nos estados.

47 O tratamento mais analítico de tais impasses, com a apresentação de indicadores orçamen
tários das instabilidades provocadas pela União no financiamento da política pública de 
educação no período posterior à EC na 14/1996 e anterior à EC nE 53/2006 será empreendi
do no tópico 4.1 do próximo capítulo.

48 Regulamentado pela Lei nB 11.494, de 20 de junho de 2007. Segundo a Comissão de 
Acompanhamento da Execução Orçamentária do Estado do Tribunal de Contas.do Estado 
de Minas Gerais (CAEO/TCEMG) (2008, p. 1684), assim como o Fundef, o "Fundeb, por se 
tratar de um Fundo de natureza contábil, não pode ser considerado federal, estadual, nem 
municipal, e sim, envolvendo as três esferas de governo, com a participação do Banco do 
Brasil como agente financeiro do Fundo no Estado de Minas Gerais. Tem seu vínculo com 
a esfera federal (a União participa da composição e distribuição dos recursos), a estadual 
(os estados participam da composição, da distribuição, do recebimento e da aplicação final 
dos recursos) e a municipal (os municípios participam da composição, do recebimento e 
da aplicação final dos recursos)".

49 Segundo òTPEA (2004, p. 60-61), "reconhece-se que um dos requisitos para que não 
haja solução de continuidade no processo de universalização da educação básica com 
qualidade refere-se ao equacionamento da questão do financiamento. Indo de encontro 
ao que está sendo veiculado acerca da Reforma Tributária, setores organizados da área 
defendem, por intermédio da Carta da Educação, derrubada dos vetos presidenciais ao 
Plano Nacional de Educação (PNB); ampliação dos recursos públicos para o setor, para 7% 
do PIB; cumprimento do valor mínimo por aluno, estabelecido pelo Fundef; definição do 
custo aluno/qualidade; atendimento da educação infantil e progressiva obrigatoriedade 
do ensino médio; bem como aplicação de recursos do Fündo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações (Fust) em estabelecimentos públicos de ensino.
A instituição de um Fundo de Educação Básica (Fundeb) vai ao encontro de outra 
reivindicação de atores sociais ligados à área de educação, principalmente dos segmentos 
vinculados à educação infantil e ao ensino médio. No entanto, um dos principais óbices 
à concretização dessa intenção refere-se à disponibilidade de recursos financeiros para a 
sua implementação. Simulações realizadas por Castro indicam que o aporte de recursos 
para esse Funde dependerá do valor que se adote como mínimo para o gasto anual por 
aluno. Caso fossem mantidas as estruturas atuais de gasto do Fundef, o Fundeb disporia, 
em 2003, de cerca de 3,5% do PIB, além da complementação da União de cerca de 0,1% do 
PIB. Sob um cenário mais otimista, os recursos do Fundo deveriam atingir 5,1% do PIB, 
enquanto que a complementação da União chegaria a 1,7% do PIB, o que corresponde a 
um volume de recursos maior que o orçamento atual do MEC.
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poderia considerar "valor mínimo nacional por aluno", para fins de 
complementação financeira da União os fundos geridos por estados, 
DF e municípios.

Por outro lado, a própria União não fora vinculada tão intensa 
e diretamente como o foram os demais entes da federação com as 
metas de erradicação do analfabetismo e universalização do ensino 
fundamental.

Tais desafios, ao mesmo tempo em que encerraram um impasse 
federativo no financiamento do direito à educação, também reclamaram  
a adoção de uma hermenêutica concretizadora dos direitos fundamen
tais e da própria Constituição.

Para m aterializar no plano legal o arranjo constitucional do 
direito à educação e, entre outras coisas, dar cumprimento ao disposto 
no art. 60 do ADCT (com a redação que lhe deu a EC n - 14/1996), foi 
editada a Lei nB 9.394, de 20 de dezembro de 1996, mais comumente 
conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
doravante apenas LDB, que dispôs, em seu art. 74, que:

Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e ps 
Municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais 
para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por 
aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade.
Parágrafo único. O custo uiínir.-o de que trata este artigo será calculado pela 
União ao final de cada ano, com validade para o ano subseqüente, considerando 
variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. 
(grifos nossos)

Problema surge exatamente no cálculo anuãitríente empreendido 
pela União, na forma do parágrafo único do art. 74 da LDB, o que 
poderia esvaziar sua função supletiva e redistributiva no financiamento 
doFundef.50 O aludido conflito interpretativo foi muito bem enunciado, 
em 2004, pelo Boletim de Análise e Acompanhamento de Políticas 
Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), segundo 
o qual:

Os resultados dessas estimativas levam a crer que, assim como ocorreu com o Fundef, 
a instituição do Fundeb pode implicar uma mini-reforma tributária, no âmbito de cada 
estado, o que deve gerar impasses e forçar negociações entre os governos estaduais mais 
atingidos e o MEC, visando à compensação de eventuais perdas de recursos dos primeiros, 
uma vez que em todas as regiões deverá ocorrer aumento de repasses de recursos de 
estados para municípios". 

w Tal como dispõe o art. 60, §3® do ADCT, e o art. 75 da LDB.
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a União vem contribuindo cada vez menos na composição dos recursos do Fundef. 
Se, em 1998, a complementação da União correspondia a 3,2% do montante 
de recursos desse Fundo, em 2002, esse índice havia sido reduzido a 2,3%. Tal 
declínio na participação da União tem sido atribuído ao baixo ajustamento do 
gasto mínimo per capita que, desde a sua implantação, não só deixou de cumprir 
o que estabelecia a legislação de regulamentação do Fundo, como também não 
acompanhou o crescimento da arrecadação ãe estados e municípios. A redução 
relativa, da participação ila União na composição do Fundef, configurou, para 
esses atores sociais, uma forma de desobrigar o Ministério de suas responsabi
lidades para com o ensino fundamental.
Para fazer frente a essa [necessidade de] maior participação da União, 
será necessário corrigir, de forma expressiva, o valor mínimo atual, o que 
irá requerer aumento significativo de recursos por parte do MEC. Como 
esse aporte adidonal não está previsto no orçamento, resta saber se a 
ampliação do valor per capita será finandada mediante remanejamento 
interno de fontes de recursos, com implicações para o cumprimento de 
determinadas funções, ou se o orçamento da educação será efetivamente 
ampliado. (ÍPEA, 2004, p. 60-61, grifos nossos)

A  partir da análise do IPEA, dois problemas apresentaram -se 
como estruturais no financiamento das ações e serviços públicos em  
educação.

Com o já dito, o primeiro deles diz respeito à referência do gasto  
mínimo por aluno (nacionalmente unificado) que se encontrava, em  
2004, defasada, como forma de minimizar o impacto financeiro da  
obrigação inscrita no art. 60, §3B, do ADCT. Ora, o gasto mínimo anual 
por aluno era subestimado pelo Ministério da Educação, de certa forma, 
em decorrência do fato de que a União devia complementar os recursos 
do Fundef, quando os mínimos estaduais, embora tivessem cum prido  
o art. 212 da CR/1988, não alcançassem aquele aludido patam ar de 
referência da qualidade mínima nacional do ensino público.

Para que tal defasagem, chamada pelo ÍPEA de "baixo ajustamento 
do gasto mínimo per capita" (2004, p. 60), fosse evitada, o próprio texto51 
da Emenda Constitucional nB 14/1996, previu a necessidade de que 
todos os entes da federação ajustassem, ao longo de cinco anos, suas 
contribuições ao Fundef para garantir progressivamente a densidade 
material e fática de tal indicador normativo.

51 Esse, aliás, é  o teor do §4E do art. 60 do ADCT, na forma da redação dada pela EC nG 
14/1996, segundo o qual: "A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ajustarão 
progressivamente, em um prazo de cinco anos, suas contribuições ao Fundo, de forma a 
garantir um valor por aluno correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino, 
definido nacionalmente".
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Não poderia, assim, ser considerada constitucionalmente ade
quada a prática do Ministério da Educação de manter defasado o alu
dido valor referencial per capita de qualidade mínima do ensino. Isso 
porque, tanto a defasagem estaria a atentar contra o direito fundamental 
à educação em sua acepção objetiva de dever estatal de proteção52 de 
um padrão mínimo de gasto nacional por aluno, como também criaria 
uma rota de fuga da União em face do seu dever federativo de comple
mentar os esforços estaduais e municipais de financiamento das ações 
de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental.

Vale, nesse ponto, citar uma vez mais a contundente reflexão 
do Boletim de Acompanhamento e Análise de Políticas Sociais do 
IPEA, de acordo com o qual a  falta de correção real do valor mínimo 
por aluno trouxe uma espécie de "redução relativa da participação da 
União na composição do Fundef", o que, por sua vez, apresentou-se 
para os estados, Distrito Federal e municípios como um a forma de 
desobrigar o Ministério [da Educação] de suas responsabilidades para 
com o ensino fundamental" (2004, p. 60).

Daí decorre, precisamente, o segundo problema incitado pela 
ánálise do IPEA, qual seja, o de tentar restabelecer o equilíbrio na 
distribuição de deveres e dos custos entre os entes da federação. Era 
preciso redistribuir o peso das responsabilidades federativas pelo 
financiamento do direito à educação não mais apenas no âmbito do 
Fundef, mas, sobretudo, na proposta que já se avizinhava em 2004 e 
que deu origem à Emenda Constitucional ne 53, de 2006, de ampliação 
da proteção do ensino fundamental para toda a educação básica.

Com a mudança de Fundef para Fundeb, outros níveis de ensino 
passaram a ser incluídos na priorização estabelecida pelo art. 60 do 
ADCT, como se verá mais adiante. Mas, por outro lado, também foram  
majorados os custos da medida (meritória) que, inicialmente, foram  
suportados primordialmente pelos estados e municipi os, hipótese que, 
por si só, ensejou a necessidade de revisão da forma de responsabilizar 
a União nesse processo.

51 A esse respeito, bastante rica é a lição de Ingo Sariet, para cjuem: outra importante função
atribuída aos direitos fundamentais e desenvolvida com base na existência de um devergerai de efeti
vação atribuído ao Estado, por sua vez agregado à perspectiva objetiva dos direitos fundamentais, diz 
com o reconhecimento de deveres de proteção (Schu tzpfiichten) do Estado, no sentido de que a este 
incumbe zelar, inclusive preventivamente, pela proteção dos direitos fundamentais dos in
divíduos não somente contra os poderes públicos, mas também contra agressões provindas 
de particulares e até mesmo de outros Estados. Esta incumbência, por sua vez, desemboca 
na obrigação de o Estado adotar medidas positivas da mais'diversa natureza [...] com o 
objetivo precipuo de proteger de forma efetiva o exercido dos direitos fundamentais" 
(2009, p. 148-149, grifos nossos).
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A bem da verdade, tais problemas, segundo aponta o IPEA,53 
decorrem de diversas instabilidades na execução orçamentária da União 
quanto ao financiamento da educação. Sem fonte de custeio vinculada 
adicional, além do salário-educaçao54 de que trata o art. 212, §59, da 
CR/1988, e ainda com a desvinculação55 de 20% (vinte por cento) do

K SeRâo veja-se que: "Os montantes de recursos orçamentários, inicialmente alocados ao MEC, 
em 2003, atingiram cerca de R$18 bilhões [...], representando crescimento de aproximada
mente 3,5% (R$600 milhões) em comparação com a dotação inicial de 200Z No entanto, 
observa-se uma 'dança de fontes' com esse crescimento sendo sustentado pelo aumento dos 
recursos provenientes de impostos (ordinários e para Manutenção e  Desenvolvimento do 
Ensino — MDE) que serviram como anteparo à forte queda de recursos provenientes das 
contribuições sociais. Com isso, diminuiu sobremaneira sua importância no financiamento 
da educação (de R$3,9 bilhões, em 2002, para apenas R$2,2 bilhões, em 2003). Tal situação 
demonstra que o processo de dedsão sobre o orçamento público segue tendência errática, 
ficando à mercê de circunstâncias econômicas e políticas conjunturais, principalmente quan
do as fontes de financiamento não se encontram subordinadas a vinculações específicas. [...] 
Outro aspecto a ser salientado refere-se ao fato de que, até 2003, mantiveram-se os recursos 
de fontes complementares de financiamento, tais como as operações de crédito, os recursos 
diretamente arrecadados e, principalmente, do Fundo de Combate e Erradicação da 
Pobreza que, somados, corresponderam a 20% do total. No entanto, paia 2004, a previsão 
de participação dessas fontes reduziu-se à metade.
A fonte de recursos mais importante, em 2003, continua sendo a MDE, a qual somou cerca 
de R$7,7 bilhões, ou 43% do volume total de recursos disponíveis. No que se refere às 
contribuições sociais, a fonte mais importante continua sendo o salário-educação (7,2%), 
uma vez que é fonte exclusiva da educação e sobre a qual o Ministério administra á 
arrecadaçao e a parcela de sua distribuição, o que lhe coiJere grande poder de comando 
sobre tais recursos. As outras contribuições sociais são destinadas especificamente às 
despesas com assistência ao estudante e estão sujeitas a negociações políticas internas ao 
governo federal, tomando-se, pois, fontes irregulares de recursos.
Verifica-se que, em 2003, houve pequeno aumento da dotação autorizada (R$18,7 bilhões) 
em relação à inicial (R$18 bilhões), com variações em quase todas as fontes. Em relação 
ao que foi efetivamente liquidado (R$12,7 bilhões), até o mês de novembro esse montante 
correspondia a apenas 67,7% do crédito autorizado" (IPEA, 2004, p. 64-65).

51 Segundo a Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Estado do TCE- 
MG (2008, p. 1687), o salário-educaçao é contribuição social "regulamentada pelas Leis n°s 
9.424/96, 9.766/98 e 10.832/03, e pelo Decreto n® 6.003/06, que serve como fonte adicional de 
recursos do ensino fundamental público, permitindo às três instândas do Governo investi
rem em programas, projetos e ações que qualifiquem profissionais da educação e estimulem 
alunos a permanecerem em sala de aula, podendo ainda ser aplicada na educação espedal, 
desde que vinculada ao referido nível de ensino. É vedada sua destínação ao pagamento de 
pessoal do quadro de servidores do Estado, do Distrito Federal e dos Munidpios, competin
do aos Tribunais de Contas dos Estados ou Munidpios e aos Órgãos dos Ministérios Públicos 
Estaduais a fiscalização da aplicação de tais recursos.
A base de cálculo é de 2,5%, aplicáveis sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a 
qualquer título, aos segurados empregados das empresas contribuintes, assodações ou sode- 
dades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou 
não, vinculados à Seguridade Sodal. Também estão sujeitas à contribuição sodal do salário- 
educaçao as empresas públicas e as sodedades de economia mista. Cabe ao Fundo Nadonal 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) tanto a gestão da arrecadação da contribuição 
social do salário-educação quanto a distribuição dos recursos na forma legal prevista".

15 De que trata o art. 76 do ADCT e que será mais bem estudada no tópico 4.2,1.2 do próximo 
capítulo.
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patamar mínimo de gasto previsto no art. 212 da Constituição, a política 
pública de educação, no âmbito do govemo federal, estava à mercê da 
liberação errática de recursos.

Nesse sentido, não é demasiado lembrar que a oferta irregular 
do ensino obrigatório pelo Poder Público — como o seria a fixação 
harional de gasto mínimo per capita notoriamente defasado — importa 
responsabilidade da autoridade competente, na form a do art. 208, 
§2e, da Constituição. Nem se diga que a responsabilidade pelo ensino 
fundamental com petiria apenas aos estados e m unicípios, pois a 
CR/1988, em seu art. 211, determinou a organização em regime de 
colaboração dos sistemas de ensino dos três níveis da federação. Por essa 
razão é que a União foi chamada pela EC n9 14/1996 a complementar 
recursos do Fundef para assegurar o atingimento do patam ar nacional 
de qualidade do ensino representado pelo valor de gasto mínimo anual 
por aluno.

Com a pretensão de mitigar tais instabilidades no financiamento 
da política pública de educação, veio a Emenda Constitucional ns 53, 
em 19 de dezembro de 2006, a qual se fez nortear, erp última instância, 
pela expansão do raio da proteção governamental prioritária, tom ada, 
então, de oferta e manutenção obrigatória.

Como já visto, o horizonte protetivo do art. 60 do ADCT foi 
expandido por meio do Fundeb, de modo a se cuidar primordialmente 
não mais apenas do ensino fundamental, mas também da educação básica.

Mas o que significa tal ampliação em termos substantivos? À  luz 
do art. 21 da LDB, educação básica é conceito que abarca os seguintes 
níveis de ensino: ■ ■ a v

1. Educação infantil, que, segundo o art. 29 da referida lei, é a 
primeira etapa da educação básica e tem com o finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, 
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, com 
plementando a ação da família e da comunidade;

2. Ensino fundamental obrigatório, que, segundo o art. 32 também  
da LDB, tem por objetivo a formação básica do cidadão, con
tando com duração de 9 (nove) anos, sendo gratuito na escola 
pública e devendo iniciar-se aos 6 (seis) anos de idade; e

3. Ensino médio, que, na forma do art. 35 da LDB, é a etapa final da 
educação básica, com duração mínima de três anos, e tem como 
finalidades: (i) a consolidação e o aprofundamento dos conhe
cimentos adquiridos no ensino fundamenta], possibilitando
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o prosseguimento de estudos; (ii) a preparação básica para o 
trabalho e a cidadania do educando, para continuar apren
dendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
(iii) o aprimoramento do educando com o pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico e (iv) a compreensão dos 
fundamentos rientífico-tecnológicos dos processos produti
vos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina.

Embora o elenco do citado art. 21 pareça, em  uma rápida leitura 
inicial, conter todas as hipóteses normativas de educação básica, o 
Fundeb abrange três outros regimes especiais de ensino que também  
atribuem formação básica de níveis fundamental e/ou médio.

Em uma interpretação sistemática da Constituição de 1988 e da  
própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n- 9.394, de 
1996), inserem-se também no arranjo protetivo do Fundeb as seguintes 
modalidades de educação escolar:

4. Educação profissional técnica de nível médio, a qual, na forma 
do art. 36-A da LDB, cuida da preparação geral para o trabalho 
e, facultativamente, da habilitação profissional, as quais podem  
ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino 
médio ou em cooperação com  instituições especializadas em  
educação profissional;

5. Educação de jovens e adultos, que, nos termos do art. 37  
da LDB, será destinada àqueles que não tiveram acesso ou  
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na 
idade própria; e

6. Educação especial, que, segundo o art. 58 da LDB, constitui-se 
na modalidade oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.

Fato é que, com a nova redação dada ao art. 60 do ADCT pela EC  
ns 53/2006, os Fundos de M anutenção e Desenvolvimento da Educação  
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, de natureza  
contábil, uma vez criados no âmbito de cada estado e do Distrito 
Federal, não mais seriam constituídos pelo montante de 60% (sessenta 
por cento) dos recursos mínimos previstos no art. 212 da Constituição  
de 1988 para serem gastos por estados, DF e municípios.

A ssim  com o seu alcan ce m aterial cresceu, a co m p o sição  
financeira do Fundeb foi ampliada para abranger, na prática, quase 80%
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(oitenta por cento)56 dos recursos previstos no art. 212 da Constituição. 
Isso porque o inc. II do art. 60 do ADCT passou a exigir aplicação no 
Fundeb de:

20% (vinte por cento) dos recursos a que se referem os incisos I, D e Hl do 
art. 155; o inciso II do caput do art. 157; os incisos II, Hl e IV do caput do 
art. 158; e as alíneas J,a" e "b" do inciso 1 e o inciso 33 do caput do art. 159, 
todos da Constituição Federal, e distribuídos entre cada Estado e seus 
Munidpios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e 
modalidades da educação básica presendal, matriculados nas respectivas 
redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos 
§§2a e 39 do art. 211 da Constituição Federal;

A participação da União no financiamento da educação, por meio 
do Fundeb, restou melhor regulada por uma associação de comandos 
constitucionais mais específicos de controle da complementação ao 
valor mínimo nacional por aluno. Os mais importantes desses comandos 
instaurados pela EC n5 53/2006, no âmbito do Fundeb, são:

1. Vedação de uso dos recursos do salário-educação no cômputo 
da cota de complementação da União, na forma do inc. V do 
art. 60 do ADCT;

2. Valores mínimos57 de complementação que serão progressiva
mente majorados, de 2007 até 2011, quando, então, passará a 
vigorar o percentual fixo de complementação pela União de 
10% (dez por cento) inddente sobre o total de recursos apli
cados pelos estados, Distrito Federal e municípios no Fundeb, 
segundo o teor do inc. VII do art. 60 do ADCT;

56 O resultado desse cálculo tem origem na seguinte equação: enquanto o art. 212 da CR/1988 
fala em gasto mínimo em educação para estados, DF e municípios de 25% das receitas de 
impostos e transferencias constitucionais, a nova redação do art. 60 do ADCT, dada pela 
EC n“ 53/2006, requer 20% de aplicação no Fundeb da maioria consistente dos impostos 
e transferênrias constitucionais de que tais entes se beneficiam. Estariam excluídas do 
cômputo apenas as receitas de impostos dos municípios (IPTU, 11 bl e ISSQN — previstos no 
art 155 da Constituição) e algumas das transferências constitucionais de menor expressão 
proporcional no volume total de recursos contabilizáveis na forma do já citado art. 212.

57 E o que se lê a seguir:
"Art. 60. [...]
VII - a complementação da União de que trata o indso V do caput deste artigo será de, no 
mínimo:
a) R$2.000,000.000,00 (dois bilhões de reais), no primeiro ano de vigência dos Fundos;
b) R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), no segundo ano de vigência dos Fundos;
c) R$4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de reais), no terceiro ano de 
vigência dos Fundos;
d) 10% (dez por cento) do total dos recursos a que se refere o inciso II do caput deste artigo, 
a partir do quarto ano de vigênda dos Fundos; [...]."
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3. À luz do inc- VIII do a r t  60 em comento, a União não poderá 
aplicar mais do que 30% (trinta por cento) dos recursos defi
nidos no art. 212 da CR/1988 com o dever de complementar 
o Fundeb, com o que se intenta controlar eventual manejo 
contábil para esvaziar58 o restante das ações de manutenção 
e desenvolvimento do ensino que lhe foram atribuídas no §1B 
do art. 211 da Constituição de 1988;

4. Dever de atualização anual dos montantes fixos de comple- 
mentação definidos no inc. VII do art. 60 do ADCT, de forma 
a preservar, em  caráter permanente, o valor real da comple- 
mentação da União;

5. Vedação de retenção ou qualquer restrição à entrega dos valores 
de complementação pagos pela União aos fundos constituídos 
como Fundeb, na forma do que dispõem os incs. I, VU e X do 
art. 60 do ADCT, e o capüt do art. 160 da CR/1988; e, por fim, 
mas não menos importante,

6. Previsão de que o descumprimento do disposto nos incs. V e 
VII do caput do art. 60 do ADCT, ora analisado, importará crime 
de responsabilidade59 da autoridade competente, ou seja, d o /  
Presidente da República e do próprio Ministro da Educação, 
uma vez que eles são as autoridades diretamente competentes 
para promover tal complementação em nome da União.

Por outro lado, a Emenda Constitucional ne 53, de 2006, corrigiu 
uma séria distorção da EC ne 14/1996, quando previu60 a destinação

58 Para que haja incremento real de recursos no Fundeb, a União precisa aportar receitas de 
outras fontes do orçamento, para além das fontes vinculadas à educação, de modo que 
o sistema federal não sofra restrições ou cortes. O Presidente da Confederação Nacional 
dos Municípios, Paulo Ziulkoski, em entrevista sobre o advento do Fundeb {Disponível 
em: <http://www.educarional.com.br/entrevistas/entrevista0148c.asp>. Acesso em: 05 out. 
2010), assim se posidonou criticamente quanto ao risco de a União deixar de ampliar seu 
gasto propordonal na educação básica, embora ela tenha prometido, com a EC n° 53, de 
2006, novos aportes de recurso para o Fundo: "A União disse, por meio dos números do 
Fundeb, que a Educação Básica não é sua prioridade, enquanto afirmou que vai colocar, 
daqui a quatro anos, 4,5 bilhões no fundo. E, desse total, apenas 30% saem de receitas 
vinculadas à Educação, o que resulta em pouco mais de 1 bilhão. O restante vai sair do 
orçamento, ou então vão se extinguir programas já existentes, trocando seis por meia dúzia" 
(ZIULKOSKI, 2007, grifos nossos).

39 Os atos considerados "crime de responsabilidade" do Presidente da República estão ins
critos no art. 85 da Constituição e, por uma interpretação sistemática são estendidos aos 
Ministros de Estado, na forma do art. 87 da CR/1988. Tais infrações político-admirastrati
vas, que não são verdadeiramente crimes, no sentido jurídico da expressão, têm a defini
ção, o processo e o julgamento regulados pela Lei na 1.079, de 10 de abril de 1950.

60 Esse é o teor do inc. XH do art. 60 do ADCT, que segue transcrito: "Art. 60. [...] XE - proporção 
não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso í do caput deste

http://www.educarional.com.br/entrevistas/entrevista0148c.asp


de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos recursos do Fundeb para 
pagamento não apenas do universo restrito dos professores do ensino 
fundamental em efetivo exercício no magistério, mas de todos os profis
sionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

Além dos professores habilitados em nível médio ou superior 
para a docênda na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, 
também foram incluídos na categoria de "profissionais do magistério 
da educação básica", segundo o art. 61 da LDB,61 os seguintes agentes 
públicos:

a) os trabalhadores em  educação portadores de diploma de 
pedagogia, com  habilitação em administração, planejamento, 
supervisão, inspeção e orientação educadonal, bem  como com

■ títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; e
b) os trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso 

técnico ou superior em área pedagógica ou afim.

Com tal medida, a valorização remuneratória e a qualificação 
dos servidores da educação diretamente envolvidos com  a atividade 
finalística dessa política pública tendem a se mostrar mais homogêneas 
e não farão discriminação entre proféissores, pedagogos, inspetores e 
demais auxiliares pedagógicos no cumprimento das metas estatais de 
desenvolvimento da educação básica.

O problema principal sobre a valorização remuneratória dos 
profissionais da educação pública básica segue sendo, porém , o ques
tionamento dos entes subnacionais quanto à falta de recursos hábeis 
para promovê-la.

Esse, aliás, foi o difícil ponto de equilíbrio que o Supremo Tribunal 
Federal teve de enfrentar no julgamento havido em 17.12.2008, quanto 
ao pedido de medida cautelar, e em 23.08.2011, quando do julgamento 
de mérito, da A ção Direta de Inconstitucionalidade ns 4.167/D F, 
relatada pelo Ministro Joaquim Barbosa.

A  ADI ne 4.167 foi ajuizada pelos governadores dos estados de 
Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará 
contra a Lei ne 11.738, de 2008. Em síntese, os dispositivos questionados 
foram os que estabelecem (i) o piso salarial nacional para os profissionais 
de m agistério público da educação básica (art. 29, capuí e § l e);
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artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em 
efetivo exercício".

61 Redação dada pela Lei n“ 12.014, de 06 de agosto de 2009, qué altera o art. 61 da Lei n° 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, com a finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores 
que se devem considerar profissionais da educação.



(ii) a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais (art, 2Ê, §10);
(iii) a limitação de que apenas 2 /3  dessa carga horária poderia ser 
comprometida com atividades de interação direta com os educandos 
(art. 2S, §4B); e (iv) a data de início da vigência do piso, tal como definido 
e escalonado no art. 3" da Lei n9 11.738, de 2008.

Segundo os próprios termos da ementa62 da decisão cautelar, os 
fundamentos centrais dessa ação foram  os seguintes:

[1] Alegada violação da reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo 
local para dispor sobre o regime jurídico do servidor público, que se 
estende a todos os entes federados e aos municípios em razão da regra 
de simetria (aplicação obrigatória do art. 61, §1°, D, "c" da Constituição).
[2] Suposta contrariedade ao pacto federativo, na medida em que a 
organização dos sistemas de ensino pertinentes a cada ente federado 
deve seguir regime de colaboração, sem imposições postas pela União 
aos entes federados que não se revelem simples diretrizes (arts. 60, §4e,
I e 211, §4° da Constituição).
[3] Inobservância da regra de proporcionalidade, pois a fixação da carga 
horária implicaria aumento imprevisto e exagerado de gastos públicos. 
Impossibilidade de acomodação das despesas no ciclo orçamentário 
corrente.
[4] Aparente contrariedade entre o disposto na dáusula de vigência exis
tente no caput do art. 3e da Lei ns 11.738/2008 e o veto aposto ao art. 3e, I 
do mesmo Texto Legal.

Diante de tais controvérsias, o STF decidiu manter o piso salarial 
do caput do art. 2- da Lei nB 11.738, de 2008, definindo-o conceitualmente 
quantp ao somatório total da rem uneração (e não apenas referido 
ao vencimento básico) dos profissionais do magistério público da 
educação básica. Ou seja, o piso é referido ao total do salário e não à 
base remuneratória do cargo ou da carreira.

Por outro lado, restou suspenso o §4Ô do art. 29, um a vez que 
o Suprem o Tribunal considerou que lim itar a carga horária dos 
profissionais de magistério a, no m áxim o, 2/3, para a interação direta 
com educandos, violaria não só regras orçamentárias, como o princípio 
da proporcionalidade. Segundo o STF (2008), "a  redução do tempo 
de interação dos professores com os alunos, de forma planificada, 
implicaria a necessidade de contratação de novos docentes, de modo a
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62 Disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico do STF: <http://www.stf.ius.br/
portal/jurispmdencia/listarJunspnidenda.asp?sl=%284167%2HNUME%2E+OU+4167%2
EACMS%2E%29&base=baseAcordaos>. Acesso em: 07 nov. 2010.

http://www.stf.ius.br/
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aumentar as despesas de pessoal". O Tribunal suspendeu o dispositivo 
em comento também por julgá-lo invasivo da competência dos entes 
subnaaonais para estabelecer o regime didático local, observadas as 
diretrizes educacionais estabelecidas pela União.

Por fim, no julgamento do quarto quesito originalm ente ques
tionado, a Corte Constitucional deu interpretação conform e ao art. 3 9 
da Lei n011.738, de 2008, para estabelecer que o cálculo das obrigações 
relativas ao piso salarial dar-se-ia a partir de l 0 de janeiro de 2 0 0 9 , sem  
novas postergações.

Em suma e fechando a análise do julgamento da ADI n9 4.167/DF, 
cuja decisão definitiva de mérito ocorreu em 23 de agosto de 2011,63 
importa assinalar o piso foi reputado constitucionalmente válido e, por 
isso, foi mantido como verdadeiro "mecanismo de fomento ao sistema 
educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento 
de proteção mínima ao trabalhador".

Por outro lado, os governadores que haviam tido seus pleitos 
contemplados parcialmente durante o julgamento da cautelar em  
17.12.2008, notadamente quanto à impossibilidade de fixação em  
nível federal da carga horária que compõe a jornada de trabalho de 
tais profissionais nos entes subnacionais, sofreram derrota em tal 
entendimento. Isso porque o STF, quando do julgamento definitivo da 
lide em 23.08.2011, reputou igualmente constitucional "a  norma geral 
federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos 
docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse", 
donde o resultado do julgamento da ADI n0 4.167/DF haver sido por 
sua improcedência. É o que se lê na ementa abaixo do quanto deddído  
na ADI na 4.167/DF:

CONSmUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTI
ÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU 
REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMEN
TÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO 
PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA  
JORNADA. ARTS. 29, §§T  E 4a, 3a, CAPUT, H E I D E 8 2, TODOS DA 
LEI Nfl 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL 
DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de mconstitudonalidade, 
na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de

63 Disponível em: <http://re dir.stf.jus. br/pagina d orpub/paginadoi. isp? d ocTP=AC&docID=62 
6497>. Acesso em: 21 mar. 2014.

http://re%20dir.stf.jus.%20br/pagina%20d%20orpub/paginadoi.%20isp?%20d%20ocTP=AC&docID=62%e2%80%a86497
http://re%20dir.stf.jus.%20br/pagina%20d%20orpub/paginadoi.%20isp?%20d%20ocTP=AC&docID=62%e2%80%a86497
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vencimento dos professores da educação básica se exauriu {arts. 3D e 8B 
da Lei ns 11.738/2008).
2. £  constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores 
do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Compe
tência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento 
dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de 
fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não 
apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. E constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo 
de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às 
atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 35 e 8° da 
Lei ne 11.738/2008.64 (grifos nossos)

O ponto de equilíbrio, como já dito, é frágil, porque os avanços 
apontados pela União na EC ne 53/2006 foram conquistados, sobretudo, 
à revelia de uma renegociação adequada entre ela e os demais entes 
federativos.

Na etapa mais recente desses sucessivos redesenhos, chega-se, 
enfim, à EC nB 59/2009, que intentou aprimorar o arranjo ̂ onstitucional 
do sistema de financiamento e proteção estatal do direito fundamental 
à educação de forma muito mais substantiva e alargada, porquanto não 
tenha necessitado dispor de novas normas de contabilização do gasto 
mínimo na área.

No nível do discurso, é como se o estágio legado pelas duas 
emendas anteriores (EC 14/1996 e EC ns 53/2006) tivesse permitido 
que as vindouras mudanças normativas responsáveis pela contínua 
atualização e aperfeiçoamento da Carta de 1988 incorporassem outra 
forina de olhar o problema das garantias financeiras e materiais de 
cumprimento do dever estatal de manter e desenvolver o ensino público.

E preciso, contudo, registrar a ressalva de que os impasses 
federativos seguem latentes e não enfrentados. Segundo o presidente da 
Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, apenas 
muito lentamente serão implementadas as mudanças que o Fundeb 
poderia trazer do ponto de vista da qualidade educacional. Isso porque 
falta redistribuir equitativamente entre os três níveis da federação os 
custos desse processo. Para o citado dirigente municipalista:

64 STF. Ação Direta de Inconstitudonalidade nB 4.167, oriunda do Distrito Federa! -  DF. 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Rei. Min. Joaquim Barbosa. Julg. 27,04.2011. DJe-162, 24 
ago. 2011. RTJ v. 00220, p. 00158. RJTJRS v. 46, n. 282, p. 29-83,2011.



[...] nós, prefeitos, vamos executar o Fundeb, ele já existe. Tudo isso vai se 
realizar, a Educação brasileira não vai para trás. Mas o salto de qualidade 
que deveria acontecer nesse momento não será dado. A$ melhorias vão “andar 
a passos de tartaruga". Depois, não adianta lamentar.
A  União tem arrecadado mais impostos, mas dividido menos. Nosso 
país tem uma carga tributária de quase 40%. Desse total, 60% ficam em 
Brasília, 25% com o governador e 15% com os prefeitos. Como entender 
que quem fica com mais invista menos? Como entender que em nm fundo que 
tem 47 bilhões, a União contribua com apenas 10%?
"Danem-se os municípios", pensa a União. E uma situação aguda, difícil, 
que eu não sei como a maioria vai superar, principalmente os pequenos 
e médios. Até os grandes terão dificuldades.
[...] Logo será definido o novo piso salarial nacional dos professores 
[como, de fato, ocorreu com  a promulgação da Lei ne 11.738, de 2008]. 
Mas de onde virá esse dinheiro? Só se a União assumir os professores. 
Não há outra forma de fazer isso. Brasília adora criar direitos, mas não 
esclarece de onde sairão as verbas para cumpri-los. (ZIULKOSKI, 2007, 
grifos nossos)

Vale, pois, incorporar a crítica: há um desequilíbrio de receitas e 
de despesas entre os enfes da federação que as Emendas Constitucionais 
nes 14/1996, 53/2006 e 59/2009 não conseguiram enfrentar e que fica, 
como de há m uito, relegado à prom etida e quase sem pre adiada 
"reforma tributária".

De toda sorte, o principal registro é o de que os avanços na 
educação ainda não são processados na veloddade necessária porque 
a União não assume o dever de renegociar, mínima e adequadamente, 
as bases da redistribuição federativa de receitas. Como denunciado por 
Ziulkoski (2007), criam-se novos direitos, m as não se cuida de índiear 
as respectivas fontes sólidas de financiamento.

Tanto é assim que, embora tenha sido arguida como solução 
bastante no bojo das expressivas manifestações populares de junho 
de 2013, a vinda da Lei ns 12.858/2013^ (relativa à vinculação dos 
recursos oriundos do pré-sal) não deu conta, por si só, de assegurar o 
atendimento do dever de associar, de um lado, a aplicação crescente 
dos recursos públicos em manutenção e desenvolvimento do ensino 
(em consonância com o art. 214, VI da CR/1988) com a garantia, de 
outro lado, de padrões mínimos nacionais de qualidade, tal como  
descrito no art. 206, VII e no art. 212, §3Ô da Carta de 88 e no art. 3S, IX
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65 Tal Lei prevê a destínação de 75% {setenta e cinco por tento) dos recursos oriundos de 
participação especial e royalties do petróleo extraído da camada pré-sal e comercializados 
a partir de 03 de dezembro de 2012.
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da LDB. Foi apenas com a Lei ne 13.005/2014 {ou seja, o Plano N acion al 
de Educação editado para o decênio 2014/2023 na forma do c ita d o  art 
214 da Constituição) que foram fixadas, nas metas 7 e 20, as b a lizas de 
integração entre o custeio mínimo atrelado ao patam ar de 10%  d o  PIB 
e a qualidade educacional, por meio da ideia de Custo A luno Q uali
dade, a qual, por seu tum o, deve expressar os insumos indispensáveis 
ao processo de ensino-aprendizagem.

Ao largo de tudo isso e a bem da verdade, o grande desafio, com o  
já dito, em material educacional, reside no dever de m anutenção da 
qualidade do ensino. Isso porque não basta o cumprimento m atem ático  
de meta de aplicação de recursos públicos em  proporção d o  P lg  do 
art. 214, VI ou o atingimento contábil do porcentual de gasto m ínim o  
do art. 212, ambos da CR/1988, se a tais balizas de vinculação de gasto  
corresponder regressividade imotivada de indicadores e índices oficiais 
de desempenho66 durante o período examinado.

Vale a pena, nessa senda, lembrar o aviso de que gastar form al
mente o montante mínimo de recursos vinculados, mas não assegurar  
o padrão de qualidade, é gastar mal {lesão aos princípios da finalidade  
e efidência), além de configurar oferta irregular de ensino nos m oldes  
do art. 208, §2S cominado com o art. 206, VII, ambos da CR/1988.

Enquanto as duas em endas anteriores tinham um a reflexão  
ainda muito orientada para o passado e para a correção, tanto quanto 
possível, dos desvios de rota, a EC ne 59/2009 almejou apontar, nesse 
sentido, metas substantivas para o futuro, além, é claro, de conseguir 
avanços importantes em algumas condicionantes do financiamento da 
política pública de educação.

Em um a análise mais detida do seu conteúdo, depreendesse 
que os objetivos essenciais da aludida Em enda foram  m uito bem  
sintetizados em sua ementa abaixo transcrita:

Emenda Constitudonal n2 59, de 11 de novembro de 2009 
Acrescenta §3S ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias para reduzir, anualmente, a partir do exercício de 2009 o 
percentual da Desvinculação das Receitas da União inddente sobre os 
recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que

66 Vaie aqui repetir, embora tais dados já tenham sido aventados anteriormente, a neceSSjdade 
de acompanhamento e avaliação de resultados refletidos nos seguintes indicadores e índices 
ofidaisr índice de Desempenho da Educação Básica (IDEB), taxa de distorção idade-série 
taxa de abandono, taxa de aprovação, taxa de reprovação, a taxa de analfabetismo, a taxa de 
escolarização e a proporção de alunos com aprendizado adequado para etapa escolar.
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trata o art. 212 da Constituição Federal, dá nova redação aos incisos 1 e 
VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro 
a dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares 
para todas as etapas da educação básica, e dá nova redação ao §42 do 
art. 211 e ao §3Q do art. 212 e ao "caput" do art. 214, com a inserção neste 
dispositivo de inciso VI.

Nesse sentido, o mais paradigmático avanço estritam ente finan
ceiro promovido pela EC nô 59 e constante do seu art. 5“ foi ter conse
guido afastar a incidência do regime de desvinculação de receitas da 
União (DRU) sobre os recursos mínimos a serem aplicados na política 
pública de educação.

Tal afastamento, contudo, só foi possível porque operado como 
uma redução progressiva ao longo de três anos67 e tam bém  porque, 
diferentemente da saúde, a educação não conta com o financiamento 
de outras fontes vinculadas68 de receita, além da contribuição social do 
salário-educação, prevista no art. 212, §5e, da Constituição.

Como se verá no próximo capítulo, a DRU visa, em larga medida, 
operar como antídoto fiscal para mitigar o avanço das receitas tributá
rias que têm destinação específica (como o são as contribuições de que 
trata o art. 149 da CR/1988) e para conferir um a relativa flexibilidade 
em face da rigidez orçamentária causada pelas despesas obrigatórias 
(porquanto não suscetíveis do contingenciamento a que se refere o art. 9e 
da Lei de Responsabilidade Fiscal).

No mérito, porém, dos avanços substantivos, mais paradigmática 
foi a inserção pela EC n9 59/2009 de dois novos comandos que alargaram  
a definição do, dever estatal de proteção ao direito fundam ental à 
educação.

São as novas redações dadas aos incs, I e VII do art. 208 que efe
tivamente marcam a progressividade conquistada na política pública de

47 Segundo o novo §3® acrescido ao art. 76 do ADCT, tem-se que: "Para efeito do cálculo 
dos recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da 
Constituição, o percentual referido no caput deste artigo será de 12,5% (doze inteiros e 
cinco décimos por cento) no exercido de 2009,5%  (cinco por cento) no exercício de 2010, e 
nulo no exerddo de 2011".

® São fontes vinculadas de receita, à luz do Direito Tributário, as que têm  destinação espeafu 
ca (como é o caso das contribuições de que trata o art. 149 da Constituição) e as que tenham 
fato gerador vinculado a alguma atividade estatal (como as taxas e as contribuições de 
melhoria). Os empréstimos compulsórios, por sua excepdonalidade e determinação tem
poral, também são de uso restrito. Nesse sentido, somente os impostos apresentam-se como 
tributos absolutamente desinibidos de qualquer vinculação ôu destinação: esse não é só 
um comando oriundo da natureza jurídica dos impostos, mas também de um  importante 
prindpío constitucional inscrito no art. 167, IV, a saber, o da não afetação das receitas livres.



educação. No caso do inc. í, houve a extensão da garantia de educação 
básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, como verdadeira estratégia de universalização, sobretudo, do 
ensino infantil, na medida em que, até 2016, o ingresso passará a ser 
feito aos 4 (quatro) anos de idade, enquanto o ensino fundamental 
propriamente dito continuará a se iniciar, como visto na LDB, aos 6 
(seis) anos de idade.

A expansão do ensino obrigatório para toda a educação básica 
acena positivamente69 em direção ao ensino infantil e também ao ensino 
médio. Até porque não se pode esquecer a própria meta de progressiva 
universalização do ensino médio inscrita no inc. II do art. 208 e do dever 
de fomentar o acesso aos níveis m ais elevados de ensino, pesquisa e 
criação artística, conforme a capacidade de cada educando, na forma 
do art. 208, inc. V, da Constituição de 1988.

Já no caso do inc, VH, a ampliação empreendida pela EC ne 59/2009 
é coerente com a própria formulação de um  sistema interpretativo ínte
gro na garantia da educação básica, pois passa a ser dever do Estado o 
"atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio 
de programas suplementares de m a teriaíjd id ático-es colar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde" (grifos nossos).

CAPÍTULO 3 j
EDUCAÇÃO E SAÚDE COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS BALIZADOS. EM SUA GARANTIA MÍNIMA, POR COMANDOS... I

69 Segundo Ziulkoski (2007), tal mudança de foco trazida pelo Fundeb, ao retirar a prioridade 
do ensino fundamental para abarcar toda a educação básica, poderá comprometer a 
qualidade do nível fundamental. De acordo com o presidente da CNM, "vai haver menos 
dinheiro para o Ensino Fundamental, em volume e em porcentagem, porque, além da União 
não estar colocando praticamente nada, o valor existente vai migrar do infantil e do Fundamental 
para o Médio, como se pode ver pelos quocientes de distribuição. Isso vai desqualificar o ensino 
no Brasil, porque vai desabastécer as etapas de ensino que mais precisam de assistência" 
(ZIULKOSKI, 2007, grifos nossos).
A crítica é pertinente porque, de certo modo, a limitação fática dos recursos públicos 
disponíveis justificou o estabelecimento de coeficientes de distribuição na forma do art. 10 
da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007, os quais, indubitavelmente, operam sob uma 
lógica competitiva entre os vários níveis e modalidades de ensino.
Segundo o art 10 da Lei ns 11.494/2007, que regulamenta o Fundeb, os recursos devem  
ser distribuídos proporcionalmente entre as seguintes etapas, modalidades e  tipos de 
estabelecimento de ensino da educação básica: I - creche em tempo integral; II - pré-escola 
em tempo integral; III - creche em tempo pardal; IV - pré-escola em tempo pardal; V - anos 
inidais do ensino fundamental urbano; VI - anos inidais do ensino fundamental no campo; 
VII - anos finais do ensino fundamental urbano; VIII - anos finais do ensino fundamental 
no campo; IX- ensino fundamenta] em tempo integral; X - ensino médio urbano; XI - ensino 
médio no campo; XII - ensino médio em tempo integral; XXII - ensino médio integrado à 
educação profissional; XIV - educação espedal; XV - educação indígena e quilombola; XVI 
- educação de jovens e adultos com avaliação no processo; XVH - educação de jovens e 
adultos integrada à educação profissional de nível médio, com avaliação no processo.
Eis o problema que se revela como impasse federativo que fora denunciado por Ziulkóski 
(2007): como distribuir os escassos recursos de forma satisfatória paTa todos os níveis e 
tendo em vista a meta de avanço qualitativo da educação pública no país? Aparentemente, 
a questão ficou diferida para o futuro programático...



TABELAI
Evolução normativa da política de educação a luz da redação originária 

da Constituição de 1988 e das Emendas Constitucionais n°s 14/1996, 53/2006 e 59/2009
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Gasto mínimo por ente 
da federação; percentual 
sobre a receita de impostos" 
e transferências

União; 18%, estados e 
municípios; 25%,

União; 18%, estados e muni
cípios: 25%.

União; 18%, estados e municípios; 
25%.

União: 18%, estados e municípios: 
25%.
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(conclusão)

Evolução
nonnativa

Redação originária 
da.CR/1980 .

EC nc 14/1996 EC nD 53/2006 EC ne 59/2009

Metas financeiras e ma
teriais

Todos os entes devem 
aplicar, pelo menos, 50% 
dos percentuais de gasto 
mínimo para, até 199d, 
eliminar o analfabetismo e 

universalizar o ensino fun
damental -  art. 60 do ADCT,

1. Os estados, DF e municípios 
devem aplicar, por meio do 
Fundef, pelo menos, 6C% e a 
União deve aplicar 20% dos 
percentuais de gasto mínimo 

para, até 2004, eliminar o anal
fabetismo e universalizar o 
ensino fundamental -  art, 60 do 

ADCT alterado;
2. 60%, no mínimo, dos re
cursos do Fundef devem se 
destinar ao pagamento dos 
professores do ensino fundamental 

em efetivo exercício no magis
tério -  §5fi do art. 60 do ADCT;
3. A União deve complementar 
financeiramente os Fundefs 
estaduais, distrital e munici
pais para assegurar valor por 
aluno correspondeu te a um padrão 

mínimo de qualidade de ensino, 
definido nacionalmente -  §§3° e 

4a do art, 60 do ADCT.

1. Até 2020, os estados, DF e muni
cípios devem aplicar, por meio do 
Fundeb, "parte" (cerca de 80%, na 
forma do art. 60,11 do ADCT) dos 
recursos mínimos de que trata o 

art. 212 da CR/198& à manutenção e 
desenvolvimento da educação básica 

e à remuneração condigna dos traba
lhadores da educação;
Z 60%, no mínimo, do Fundeb destina- 
se ao pagamento dos profissionais 
do magistério da educação básica em 

efetivo exercido, Além disso, a EC na 
53/2006 determinou que o legislador 
estabelecesse prazo para fixar, em lei 
específica, piso salarial profissional nacional 
para os profissionais do magistério público da 
educação básica;

3. Patamares mínimos, definidos para a 

,União, de complementação do Fundeb 
para assegurar o vaior nadonal per capi
ta, sob pma de crime de responsabilidade, na 

forma do art, 60, V e VH e XI, do ADCT, 
com a redação dada pela EC n° 53/2006.

1. Até 2016, garantia de educação básica 
obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de 
idade, assegurada inclusive sua oferta 
gratuita para todos os que a ela não 
tiveram acesso na idade própria;
2. Dever de prestar atendimento a o 
educando, em todas as etapas da edu
cação básica, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à 

saúde-,
3, Plano Nadonal de Educação, de du
ração decenal, deve contemplar meta dc 

aplicação de recursos públicos em educação 
como proporção do PIB, entre outros 
vetores de ações integradas dos poderes 
públicos das diferentes esferas federativas;
4, Redução gradativa e proporcionai da 

DRU sobre os recursos mínimos em ma
nutenção e desenvolvimento do ensino, até 

zerar seus efeitos em 2011 (§3° do art. 
76 do ADCT).

Fonte: Elaboração própria a partir dos dispositivos da Constituição da República de 1988 (grifos nossos).
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