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CONSTITUCIONAL  E  EDUCACIONAL.  FUNDO  DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL  E  DA  VALORIZAÇÃO  DO
MAGISTÉRIO  (FUNDEF).  VALOR  MÍNIMO  ANUAL
POR  ALUNO  (VMAA).  EXTINÇÃO  DO  FUNDEF.
PREJUDICIALIDADE  DOS  PEDIDOS.  CÁLCULO
DEFINIDO  EM  DECRETOS FEDERAIS.  NORMAS
REGULAMENTARES. NÃO CABIMENTO. INDICAÇÃO
DE PRECEITO FUNDAMENTAL VIOLADO. FÓRMULA
DE CÁLCULO DO VMAA. INCONSTITUCIONALIDADE.
MÉDIA NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 60,
§ 4o, DO ADCT, REDAÇÃO DA EC 14/1996. AUSÊNCIA
DE PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE.

1. Encontra-se prejudicada  arguição de descumprimento de pre-
ceito fundamental (ADPF) ajuizada contra política de cálculo do
Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA), adotada no FUNDEF,
devido  a  alteração  substancial  da  matéria, com  substituição  do
fundo pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa-
ção  Básica  e  Valorização  dos  Profissionais  da  Educação
(FUNDEB).
2. Não cabe ADPF contra política de cálculo do VMAA, adotada
no FUNDEF por meio de decretos regulamentares, pois demanda
análise do conteúdo de outras normas infraconstitucionais.
3. Atende  ao requisito de indicação de preceito fundamental
violado  ADPF  pautada  em  dispositivos  constitucionais  que
conferem densidade normativa ao direito à educação.
4. Ofende o art. 60, § 3o, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, na redação da Emenda Constitucional 14/1996, polí-
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tica de cálculo do VMAA de acordo com média de valores anuais
calculados para cada unidade da federação.
5. O valor mínimo anual por aluno do FUNDEF deve calcular-se
por meio da razão entre o total de receita prevista para o fundo e o
total de alunos matriculados no ensino fundamental, acrescido da
estimativa de novas matrículas.
6. Viola o art. 60, § 4o, do ADCT, na redação da EC 14/1996,
omissão da União em adotar padrão mínimo de qualidade de en-
sino para cálculo do VMAA, após cinco anos de vigência do fundo.
7. Parecer por não conhecimento da arguição e, no mérito, por
procedência do pedido.

1. RELATÓRIO

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito funda-

mental, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confedera-

ção Nacional dos Trabalhadores em Educação  (CNTE), contra a

política de cálculo do valor mínimo por aluno do Fundo de Ma-

nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valori-

zação  do  Magistério  (FUNDEF),  estabelecida  pelos  Decretos

2.935, de 11 de janeiro de 1999; 3.326, de 31 de dezembro de

1999; 3.742, de 1o de fevereiro de 2001; 4.103, de 24 de janeiro de

2002; 4.580, de 24 de janeiro de 2003; 4.861, de 20 de outubro de

2003; 4.966, de 30 de janeiro de 2004; 5.299, de 7 de dezembro de

2004, e 5.374, de 17 de fevereiro de 2005.

Este é o teor das normas que refletem a política de cálculo

impugnada:
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Decreto 2.935/1999

Art. 1o Fica fixado em R$ 315,00 ([...]), para o exercício de
1999, o valor mínimo de que trata o art. 6o, § 1o, da Lei no

9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Decreto 3.326/1999

Art. 1o   Fica fixado em R$ 333,00 ([...]), para o exercício de
2000, o valor mínimo de que trata o Art. 6o  , § 1o  , da Lei no

9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Art. 2o   Para fins do disposto no art. 2o  , § 1o  , alínea c, do De-
creto no   2.264, de 27 de junho de 1997, ficam estabelecidos
os seguintes fatores de ponderação para a diferenciação do
custo por aluno no ensino fundamental:
I – 1,00 para os alunos da 1a   a 4a   séries, nas escolas urbanas
e rurais;
II – 1,05 para os alunos da 5a   a 8a   séries do ensino funda-
mental, bem assim das classes de educação especial, nas es-
colas urbanas e rurais.
Parágrafo único. Em função do disposto neste Decreto, fica
fixado em R$ 349,65 ([...]) o valor mínimo garantido pela
União para os alunos referidos no inciso II deste artigo. 
Art. 3o   Para  efeito  do cálculo  efetivo  dos  coeficientes  de
distribuição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério –
FUNDEF, a que se refere a alínea  b do § 2o   do  art. 2o   do
Decreto no   2.264, de 1997, o Ministério da Educação con-
siderará o disposto nos incisos I e II do artigo anterior.
Art. 4o   Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo efeitos financeiros a partir de 1o   de janeiro
de 2000.
Art. 5o   Fica revogado o Decreto no   2.935, de 11 de janeiro
de 1999.
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Decreto 3.742/2001

Art. 1o   Fica fixado em R$ 363,00 ([...]), para o exercício de
2001, o valor mínimo de que trata o art. 6o  , § 1o  , da Lei no

9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. Em função do disposto no  caput, fica fi-
xado em R$ 381,15 ([...]) o valor mínimo garantido pela
União para os alunos referidos no inciso II do  art. 2o   do
Decreto no   3.326, de 31 de dezembro de 1999.
Art. 2o   Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo efeitos financeiros a partir de 1o   de janeiro
de 2001.

Decreto 4.103/2002

Art. 1o   Fica fixado em R$ 418,00 ([...]), para o exercício de
2002, o valor mínimo de que trata o art. 6o  , § 1o  , da Lei no

9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. Em função do disposto no  caput, fica fi-
xado em R$ 438,90 ([...]) o valor mínimo garantido pela
União para os alunos referidos no inciso II do  art. 2o   do
Decreto no   3.326, de 31 de dezembro de 1999.
Art. 2o   Eventual acréscimo da despesa prevista para o exer-
cício de 2002 com complementação, pela União, ao Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamen-
tal e de Valorização do Magistério – FUNDEF, decorrente
de  frustração  das  receitas  que  compõem  o  Fundo, será
compensado com redução do mesmo valor nos limites de
movimentação e empenho e de pagamentos que vierem a
ser fixados para o Ministério da Educação.
Art. 3o   Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Decreto 4.580/2003

Art. 1o   Fica fixado em R$ 446,00 ([...]), para o exercício de
2003, o valor mínimo de que trata o art. 6o  , § 1o  , da Lei no

9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. Em função do disposto no caput, fica fi-
xado em R$ 468,30 ([...]) o valor mínimo garantido pela
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União para os alunos referidos no inciso II do art. 2o   do
Decreto no   3.326, de 31 de dezembro de 1999.
Art. 2o   Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Decreto 4.861/2003

Art. 1o   Fica fixado em R$ 462,00 ([...]) para o exercício de
2003, o valor mínimo de que trata o art. 6o  , § 1o  , da Lei no

9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. Em função do disposto no  caput, fica fi-
xado em R$ 485,10 ([...]) o valor mínimo garantido pela
União para os alunos referidos no inciso II do art. 2o   do
Decreto no 3.326, de 31 de dezembro de 1999.
Art. 2o   Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Art. 3o   Fica revogado o Decreto no   4.580, de 24 de janeiro
de 2003.

Decreto 4.966/2004

Art. 1o   Fica estabelecido, para o exercício de 2004, o valor
mínimo de que trata o art. 6o  , § 1o  , da Lei no   9.424, de 24
de dezembro de 1996, em R$ 537,71 ([...]).
Parágrafo único. Em razão do disposto no caput, fica estabe-
lecido em R$ 564,60 ([...]) o valor mínimo garantido pela
União para os alunos referidos no inciso II do art. 2o   do
Decreto no   3.326, de 31 de dezembro de 1999.
Art. 2o   Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Decreto 5.299/2004

Art. 1o   Fica fixado em R$ 564,63 ([...]), para o exercício de
2004, o valor mínimo de que trata o art. 6o  , § 1o  , da Lei no

9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Parágrafo único. Em função do disposto no  caput, fica fi-
xado em R$ 592,86 ([...]) o valor mínimo garantido pela
União para os alunos referidos no inciso II do art. 2o   do
Decreto no   3.326, de 31 de dezembro de 1999.
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Art. 2o   Fica revogado o Decreto no   4.966, de 30 de janeiro
de 2004.
Art. 3o   Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Decreto 5.374/2005

Art. 1o   Fica estabelecido, para o exercício de 2005, o valor
mínimo de que trata o art. 6o  , § 1o  , da Lei no   9.424, de 24
de dezembro de 1996, em R$ 620,56 ([...]).
Art. 2o   Para fins do disposto no art. 2o   da Lei no   9.424, de
1996, e no art. 2o  , § 1o  , alínea c, do Decreto no   2.264, de 27
de junho de 1997, ficam estabelecidos os seguintes fatores
de ponderação para a diferenciação do custo por aluno no
ensino fundamental:
I – 1,00 para os alunos das séries iniciais das escolas urba-
nas;
II – 1,02 para os alunos das séries iniciais das escolas rurais;
III – 1,05 para os alunos das quatro séries finais das escolas
urbanas;
IV – 1,07 para os alunos das quatro séries finais das escolas
rurais; e
V – 1,07 para  os  alunos  da  educação especial  do ensino
fundamental urbano e rural.
Parágrafo único. Em função do disposto neste Decreto, fi-
cam fixados os seguintes valores mínimos nacionais garanti-
dos  pela  União  em  2005, para  os  alunos  referidos  nos
incisos I a V do caput deste artigo:
I – R$ 620,56 ([...]) para as séries iniciais nas escolas urba-
nas;
II – R$ 632,97([...]) para os alunos das séries iniciais nas es-
colas rurais;
III – R$ 651,59 ([...]) para os alunos das quatro séries finais
nas escolas urbanas;
IV – R$ 664,00 ([...]) para os alunos das quatro séries finais
nas escolas rurais; e
V – R$ 664,00 ([...]) para os alunos da educação especial
do ensino fundamental.
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Art. 3o   Para efeito do cálculo dos coeficientes de distribui-
ção dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento  do  Ensino  Fundamental  e  de  Valorização  do
Magistério – FUNDEF, a que se refere a alínea b do § 2o   do
art. 2o   do Decreto no   2.264, de 1997, o Ministério da Edu-
cação considerará os dados do censo escolar do ano ante-
rior e os fatores de ponderação estabelecidos nos incisos I a
V do caput do art. 2o   deste Decreto.
Art. 4o   Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo efeitos financeiros a partir de 1o   de janeiro
de 2005.

A requerente defende sua legitimidade para ajuizar a argui-

ção e  alega ter observado o princípio da subsidiariedade, pois, a

despeito da possibilidade de ajuizamento de ações individuais, o

controle difuso de constitucionalidade das normas não viabiliza-

ria solução ampla, eficaz e imediata. Sustenta que as normas utili-

zaram  como  fundamento  para fixação  do  valor  mínimo  por

aluno  elementos  econômicos  e  estatísticos  e  desconsideraram

análise do padrão mínimo de qualidade, em confronto com o art.

60, § 4o  , do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias

(ADCT).1 Aduz violação  ao  art. 211, § 1o  , da  Constituição  da

República,2 pois a forma de cálculo adotada seria contrária à fun-

ção redistributiva e supletiva da União.

1 “Art. 60. [...] § 4o 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.”

2 “Art. 211. [...] § 1o A União organizará o sistema federal de ensino e o dos
Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá,
em  matéria  educacional, função  redistributiva  e  supletiva, de  forma  a
garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de
qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios; [...]”.
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Argumenta que os decretos impugnados, ao desconsidera-

rem os critérios definidos no art. 60, § 4o  , do ADCT e no art. 6o  ,

§ 1o  , da Lei 9.424, de  24 de dezembro de 1996, afrontariam os

princípios da legalidade e da divisão funcional de poder. Assevera

que  a  fórmula  de  cálculo  do  valor  mínimo  por  aluno  deve

pautar-se no princípio da máxima efetividade dos direitos funda-

mentais, em consonância com os arts. 1o  , II e III, 6o   e 205 da

CR.3 Afirma que a política de cálculo não cumpre o objetivo

fundamental de redução das desigualdades regionais (CR, art. 3o  ,

III)4 e viola o princípio da proporcionalidade. Formula o pedido

final nos seguintes termos:

[...] determinando-se  ao  Poder  Executivo  para  que
proceda ao cálculo do valor mínimo por aluno na for-
ma estabelecida pelos artigos 60, § 4o  , do ADCT, e 6o  ,
§ 1o  , da Lei 9.424/96, isto é, dividindo-se o total da ar -
recadação  do  FUNDEF  pelo  número  de  alunos  da
Rede Oficial de Ensino Fundamental, no fito de asse-
gurar aos Estados o repasse dos corretos valores relati-
vos àquele Fundo, fazendo cessar, pois, o descumpri-
mento  aos  preceitos  fundamentais  indicados,  bem
como o prejuízo que vem sendo experimentado por
alunos e professores da Rede Oficial de Ensino Funda-
mental. Requer-se, por  consequência, o  afastamento
dos efeitos do Decreto 5.374, de 17.2.2005, em que se

3 “Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...]
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana; [...]”.

4 “Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil: [...]
III –  erradicar  a  pobreza  e  a  marginalização  e  reduzir  as  desigualdades
sociais e regionais; [...]”.
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encontra atualmente fixado o valor mínimo por aluno.
Requer-se, de igual turno, que se determine ao Poder
Executivo a imediata formulação do “padrão mínimo
de  qualidade”, cujo  estabelecimento  é  imprescindível
para o correto cálculo do valor mínimo por aluno, e
cuja omissão vem, igualmente, malferindo os preceitos
fundamentais indicados.

O relator, Ministro GILMAR MENDES, adotou o rito do art. 6o da

Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999 (peça 3).

A Presidência da República manifestou-se por não conheci-

mento  da  arguição  de  descumprimento,  pelas  seguintes  razões:

(a) ausência de preceito fundamental; (b)  ofensa reflexa à Consti-

tuição; (c)  impossibilidade  jurídica  do pedido  de  declaração  de

omissão inconstitucional. No mérito, defendeu improcedência do

pedido (peça 9). 

Solicitaram ingresso como amici curiæ Conectas Direitos Hu-

manos; Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará

(CEDECA/CE); Centro  de  Direitos  Humanos  (CDH); União

Nacional  dos  Conselhos  Municipais  de  Educação  (UNCME);

União Nacional  dos  Dirigentes  Municipais  de Educação  (UN-

DIME); Centro de Cultura Professor Luiz Freire e Sociedade de

Apoio aos Direitos  Humanos/Movimento Nacional  de Direitos

Humanos (peça 11).

O  relator  deferiu  o  pedido  de  intervenção  das  entidades

(peça 12). 

A  Procuradoria-Geral  da  República  noticiou  inclusão  do

processo na pauta do Plenário do Supremo Tribunal Federal de 15
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de setembro de 2016, para julgamento de mérito, sem prévia vista

dos autos pelo Ministério Público. Requereu retirada de pauta e

vista, com fundamento no art. 103, § 1o, da Constituição da Repú-

blica  e no art. 6o, XV, da Lei Orgânica do Ministério Público da

União (Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993) (peça 32).

Em 16 de setembro de 2016, o Min. GILMAR MENDES deter-

minou remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para

parecer (peça 30).

É o relatório.

2. PRELIMINARES

2.1. PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS DA ADPF

A arguição impugna a metodologia de cálculo do valor por

aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Fundamental e da Valorização do Magistério (FUNDEF). Afirma

que a política de cálculo desconsidera padrão mínimo de quali-

dade de ensino, em confronto com o art. 60, § 4o  , do Ato das Dis-

posições  Constitucionais  Transitórias,  cuja  redação  dada  pela

Emenda Constitucional 14, de  12 de setembro de 1996, é a se-

guinte:

Art. 60. [...] 
§ 4o   A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípi-
os ajustarão progressivamente, em um prazo de cinco anos,
suas contribuições ao Fundo, de forma a garantir um valor
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por aluno correspondente a um padrão mínimo de qualida-
de de ensino, definido nacionalmente. 

Ocorre que a sistemática do FUNDEF, estabelecida pelo art.

60  e  parágrafos  do  ADCT,  foi  integralmente  alterada  pela

Emenda  Constitucional 53, de  19  de  dezembro de  2006.  Eli-

minou-se o FUNDEF e instituiu-se o Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissio-

nais da Educação (FUNDEB), destinado a financiamento dos en-

sinos infantil, fundamental e médio. 

Sobre o cálculo do valor por aluno, a norma passou a dispor

o seguinte:

Art. 60. [...]
§ 1o   A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios deverão assegurar, no financiamento da educação bá-
sica, a melhoria da qualidade de ensino, de forma a garantir
padrão mínimo definido nacionalmente. 
§ 2o   O valor por aluno do ensino fundamental, no Fundo
de cada Estado e do Distrito Federal, não poderá ser infe-
rior ao praticado no âmbito do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério – FUNDEF, no ano anterior à vigência desta
Emenda Constitucional. 
§ 3o   O valor anual mínimo por aluno do ensino fundamen-
tal, no  âmbito  do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvi-
mento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, não poderá ser infe-
rior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior
ao da vigência desta Emenda Constitucional. 
§ 4o   Para efeito de distribuição de recursos dos Fundos a
que se refere o inciso I do caput deste artigo, levar-se-á em
conta a totalidade das matrículas no ensino fundamental e
considerar-se-á para a educação infantil, para o ensino mé-
dio e para a educação de jovens e adultos 1/3 ([...]) das ma-
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trículas no primeiro ano, 2/3 ([...]) no segundo ano e sua
totalidade a partir do terceiro ano. 

A EC 53/2006 promoveu alteração substancial das normas

relativas ao FUNDEF, porquanto extinguiu o  fundo e  o  substi-

tuiu pelo FUNDEB, que abrange não só o ensino fundamental,

mas também os ensinos infantil e médio. 

A Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, a qual dispõe sobre o

FUNDEB, revogou os artigos da Lei 9.424/1996 que versavam

sobre o FUNDEF, inclusive o art. 6o  , § 1o  , apontado pela reque-

rente como violado pela política de cálculo adotada pelo Execu-

tivo para fixar o valor mínimo anual por aluno.

O Supremo Tribunal  Federal  possui  inúmeros  julgados  no

sentido da prejudicialidade de ação direta de inconstitucionalidade

devido  a alteração substancial  do parâmetro constitucional  con-

frontado.5 Merece  destaque  trecho  de  decisão  monocrática  do

Min. CELSO DE MELLO, proferida na ADI 514/PI:

Também tem razão o eminente Procurador-Geral da Repú-
blica, quando acentua a prejudicialidade desta ação direta em
decorrência de substancial alteração introduzida pela super-
veniente  promulgação  das  Emendas  Constitucionais  nos

19/98 e 20/98, cujo teor modificou o próprio parâmetro de
controle  alegadamente  transgredido  – segundo  sustenta  o
autor – pelos diplomas legislativos em questão.
Tratando-se de fiscalização normativa abstrata, a questão per-
tinente à noção conceitual de parametricidade – vale dizer,

5 Por exemplo: Supremo Tribunal Federal. Plenário. ADI 3.404/DF. Relator:
Ministro CARLOS BRITTO. 16/11/2006, unânime. Diário da Justiça, 20 abr.
2007; STF. Plenário. ADI 2.670/TO. Redator  para  acórdão: Min. ELLEN

GRACIE. 13/10/2004, un. DJ, 4 fev. 2005; STF. Plenário. ADI 2.197/RJ.
Rel.: Min. MAURÍCIO CORRÊA. 10/3/2004, un. DJ, 2 abr. 2004.
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do atributo que permite outorgar, à cláusula constitucional, a
qualidade de paradigma de controle – desempenha papel de
fundamental importância na admissibilidade, ou não, da pró-
pria ação direta (ou da ação declaratória de constitucionali-
dade), consoante  já  enfatizado pelo  Plenário  do Supremo
Tribunal Federal (RTJ 176/1019-1020, Rel. Min. CELSO DE

MELLO).
Isso significa, portanto, que a idéia de inconstitucionalidade
(ou de constitucionalidade), por encerrar um conceito de re-
lação (JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, tomo
II, p. 273/274, item n. 69, 2a ed., Coimbra Editora Limi-
tada) – que supõe, por isso mesmo, o exame da compatibili-
dade vertical de um ato, dotado de menor hierarquia, com
aquele que se qualifica como fundamento de sua existência,
validade  e  eficácia  – torna  essencial, para  esse  específico
efeito, a identificação do parâmetro de confronto, que se des-
tina a possibilitar  a  verificação, in abstracto, da legitimidade
constitucional de certa regra de direito positivo, a ser neces-
sariamente cotejada em face da cláusula invocada como refe-
rência paradigmática.
A busca do paradigma de confronto, portanto, significa, em
última análise, a procura de um padrão de cotejo que per-
mita, ao intérprete, o exame da fidelidade hierárquico-nor-
mativa  de determinado ato estatal, contestado em face da
Constituição.
Sendo assim, e quaisquer que possam ser os parâmetros de
controle que se adotem – a Constituição escrita, de um lado,
ou  a  ordem  constitucional  global,  de  outro  (LOUIS

FAVOREU/FRANCISCO RUBIO LLORENTE, El bloque de la constitu-
cionalidad, p. 95/109, itens ns. I e II, 1991, Civitas; J. J. GOMES

CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 712, 4a ed., 1987, Alme-
dina, Coimbra, v.g.) –, torna-se essencial, para fins de viabili-
zação do processo de controle normativo abstrato, que tais
referências  paradigmáticas  encontrem-se, ainda, em regime
de plena vigência, pois, como precedentemente assinalado, o
controle de constitucionalidade, em sede concentrada, não se
instaura, em nosso sistema jurídico, em função de paradig-
mas históricos, consubstanciados em normas que já não mais
se acham em vigor, ou, embora vigendo, tenham sofrido al-
teração substancial em seu texto.
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É por tal razão que, em havendo a revogação superveniente
(ou a modificação substancial) da norma de confronto, não
mais se justificará a tramitação do processo objetivo de fisca-
lização concentrada de constitucionalidade.
Bem por isso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Fede-
ral, desde o regime constitucional anterior, tem proclamado
que tanto a superveniente revogação global da Constituição
da  República  (RTJ 128/515  – RTJ 130/68  – RTJ
130/1002 – RTJ 135/515 – RTJ 141/786), quanto a poste-
rior derrogação (ou alteração substancial) da norma consti-
tucional (RTJ 168/436 – RTJ 169/834 – RTJ 169/920 –
RTJ 171/114 – RTJ 172/54-55  – RTJ 179/419  – ADI
296/DF – ADI 595/ES – ADI 905/DF – ADI 906/PR –
ADI 1.120/PA –  ADI 1.137/RS – ADI 1.143/AP – ADI
1.300/AP – ADI  1.510/SC – ADI  1.885-QO/DF), por
afetarem o paradigma de confronto invocado no processo
de controle  concentrado de constitucionalidade, configu-
ram hipóteses caracterizadoras de prejudicialidade da ação
direta  ou  da  ação  declaratória, em  virtude  da  evidente
perda de seu objeto: [...]6

Não há, portanto, utilidade no seguimento desta arguição,

razão pela qual se encontra prejudicada. 

2.2. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE ABSTRATO

DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA REGULAMENTAR

Não deve ser conhecido o pedido relativo à política de cál-

culo adotada pelos decretos de fixação do valor mínimo anual por

aluno, porquanto a controvérsia não se situa no plano constitucio-

nal.  A jurisprudência do  Supremo Tribunal  Federal  pacificou-se

em não  admitir  controle  concentrado  de  constitucionalidade

quando a resolução  do litígio  demandar exame de conteúdo de

6 STF. ADI 514/PI. Rel.: Min. CELSO DE MELLO. 24/3/2008, decisão mono-
crática. DJ eletrônico, 28 mar. 2008.
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outras normas infraconstitucionais. A afronta ao texto constitucio-

nal, em tais  hipóteses, dar-se-ia apenas  de modo indireto.  Des-

tacam-se os seguintes julgados (sem destaques no original):

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO DECRETO PRE-
SIDENCIAL 6.620, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008, QUE
REGULAMENTA A LEI DOS PORTOS (LEI 8.630/1993).
OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO RE-
GIMENTAL IMPROVIDO.  I –  A jurisprudência  desta
Suprema  Corte, não  reconhece  a  possibilidade  de
controle  concentrado  de  atos  que  consubstanciam
mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato
regulamentar consubstanciado no decreto presidencial ora
impugnado. II – Agravo  regimental  a  que  se  nega  provi-
mento.7

CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRI-
MENTO  DE  PRECEITO  FUNDAMENTAL  (ADPF-
AGR). IMPUGNAÇÃO A RESOLUÇÕES DO CONSE-
LHO FEDERAL DE QUÍMICA (CFQ). [...]  NORMAS
SECUNDÁRIAS E DE CARÁTER TIPICAMENTE RE-
GULAMENTAR. OFENSA REFLEXA. INIDONEIDADE
DA ADPF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]
2. A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)
firmou-se  no sentido de que  a ADPF é, via de regra,
meio inidôneo para processar questões controverti-
das derivadas de normas secundárias e de caráter ti-
picamente regulamentar (ADPF-AgR 93/DF, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Agravo Regimental improvido.8

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.
LEIS DO DISTRITO FEDERAL QUE DISPÕEM SOBRE
CARREIRAS E CARGOS PÚBLICOS. [...] OFENSA IN-
DIRETA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCE-
DENTE. [...] VI – Quanto à impugnação aos arts. 1º e 2º da

7 STF. Plenário. Agravo regimental na ADPF 169/DF. Rel.: Min. RICARDO

LEWANDOWSKI. 19/9/2013, maioria. DJe 203, 14 out. 2013.
8 STF.  Plenário.  AgR  na  ADPF  210/DF.  Rel.:  Min.  TEORI ZAVASCKI.

6/6/2013, un. DJe 119, 21 jun. 2013.
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Lei distrital 282/1992, eventual afronta ao texto constitu-
cional seria indireta, uma vez que se mostra indis-
pensável, para a resolução da questão, o exame do
conteúdo de outras normas infraconstitucionais. Pre-
cedentes. VII – Ação julgada parcialmente procedente para
declarar inconstitucionais os arts. 8º e 17 da Lei 68/1989 e o
art. 6º da Lei 82/1989, prejudicado o exame dos arts. 3º da
Lei distrital 66/1989, 6º da Lei distrital 83/1989 e 1º da Lei
distrital 96/1990. VIII – Ação não conhecida no tocante a
impugnação aos arts. 1º e 2º da Lei distrital 282/1992.9

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
Nº 6.004, DE  14/04/98, DO  ESTADO  DE  ALAGOAS.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 150, § 6º; E 155, § 2º,
XII, G, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE
CONFLITO DIRETO COM O TEXTO CONSTITUCI-
ONAL. Não cabe controle abstrato de constituciona-
lidade  por  violação  de  norma  infraconstitucional
interposta, sem ocorrência de ofensa direta à Consti-
tuição Federal. Hipótese caracterizada nos autos, em
que, para aferir a validade da lei alagoana sob enfo-
que frente aos dispositivos da Constituição Federal,
seria necessário o exame do conteúdo da Lei Com-
plementar nº 24/75 e do Convênio 134/97, inexis-
tindo,  no  caso,  conflito  direto  com  o  texto
constitucional. Ação  direta  de  inconstitucionalidade  não
conhecida.10

Os Decretos 2.935, de 11 de janeiro de 1999; 3.742, de 1o de

fevereiro de 2001; 4.103, de 24 de janeiro de 2002; 4.861, de 20 de

outubro de 2003; 4.966, de 30 de janeiro de 2004; 5.299, de 7 de

dezembro de 2004, e 5.374, de 17 de fevereiro de 2005, fixam va-

lores mínimos por aluno e possuem como fundamento legal o art.

6o, § 1o, da Lei 9.294/1996, o qual possuía a seguinte redação:11

9 STF.  Plenário.  ADI  3.341/DF.  Rel.:  Min.  RICARDO LEWANDOWSKI.
29/5/2014, maioria. DJe 125, 1º jul. 2014.

10 STF. Plenário. ADI 2.122/AL. Rel.: Min. ILMAR GALVÃO. 4/5/2000, maioria.
DJ, 16 jun. 2000, p. 31.

11 O dispositivo  foi  revogado  pela  Lei  11.494/2007, que  dispõe  sobre  o
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Art. 6o. [...] 
§ 1o O valor mínimo anual por aluno, ressalvado o disposto
no § 4o, será fixado por ato do Presidente da República e
nunca será inferior à razão entre a previsão da receita total
para o Fundo e a matrícula total do ensino fundamental no
ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas,
observado o disposto no art. 2o, § 1o, incisos I e I. 

A requerente fundamenta o pedido de declaração de incons-

titucionalidade em violação do art. 60, § 4o, do art. 6o, § 1o, da Lei

9.294/1996 e do art. 4o, IX, da Lei 9.394, de 20 de dezembro de

1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Alega que

a política de cálculo adotada pelos decretos, de fixação do valor

por aluno, não teria respeitado os critérios legais. Resolução do li-

tígio exige, evidentemente, análise de normas infraconstitucionais.

Confiram-se as afirmações da própria Confederação Nacional dos

Trabalhadores em Educação:

No entanto, não obstante a clareza dos dispositivos em tela, o
Poder  Executivo, ao  regulamentar  o  art. 6o, § 1o, da  Lei
9.424/96, formulou parâmetro de cálculo em total dissonân-
cia com as diretrizes formuladas pelo dispositivo legal em re-
ferência, bem como pelo art. 60, § 4o, do ADCT, obtendo,
dessa forma, um quantum por aluno significativamente menor.
Da leitura do art. 60, § 4o, do ADCT, constata-se inequivoca-
mente que o “valor mínimo por aluno” deveria ser calculado
com base  nos  chamados  “padrões  mínimos de  qualidade”
que, segundo o art. 4o, IX, da Lei 9.394, de 20.12.1996 ([...])
consistem na “variedade e quantidade mínimas, por aluno, de
insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem.

Esse Supremo Tribunal não reconheceu repercussão geral em

matéria relativa à  metodologia de cálculo do valor nacional por

FUNDEB.
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aluno, para fins de complementação pela União do Fundo de Ma-

nutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental

(FUNDEF), precisamente por se tratar de matéria infraconstituci-

onal.12

Verificar a alegada afronta a preceitos fundamentais demanda-

ria exame de normas infraconstitucionais, sobretudo  de disposi-

ções  da  Lei  9.424/1996,  parcialmente  revogada  pela  Lei

11.494/2007.  Por  essa  razão,  afronta  ao  texto  constitucional

dar-se-ia  apenas  de modo reflexo  ou indireto, de modo que esta

ação não deve ser conhecida.

2.3. INDICAÇÃO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

Não prospera a preliminar suscitada pela Presidência da Re-

pública de falta de indicação de preceito fundamental violado.

O  tema  referente  ao  cálculo  do valor  mínimo  anual  por

aluno, para distribuição de recursos  pelos entes da  federação, no

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamen-

tal e de Valorização do Magistério (FUNDEF), confere concreção

a  preceitos  constitucionais  relacionados  ao  direito  à  educação,

como  universalização do ensino, valorização dos profissionais de

educação escolar e garantia de padrão de qualidade (CR, art. 206,

I, IV, V e VII).

12 STF.  Plenário  Virtual. Recurso  extraordinário  636.978/PI. Rel.: Min.
CEZAR PELUSO. 9/6/2011, maioria. DJe 167, 30 ago. 2011.

18



PGR Arguição de descumprimento de preceito fundamental 71/DF

Educação consubstancia direito social elementar  (Constitui-

ção da República, art. 6o), um dos mais fundamentais para o desen-

volvimento de qualquer nação, e o acesso a ensino obrigatório e

gratuito constitui direito público e subjetivo  (CR, art. 208, § 1o).

As normas relativas ao FUNDEF, por contribuírem para acesso a

ensino fundamental  público de qualidade  e para diminuição de

desigualdades regionais, concretizam direitos constitucionais fun-

damentais, de maneira que se encontra preenchido o requisito de

indicação de preceito fundamental violado. Bem destacou o Min.

GILMAR MENDES, no julgamento cautelar da ADPF 33/DF:

[...] um juízo mais ou menos seguro sobre a lesão de pre-
ceito fundamental consistente nos princípios da divisão de
Poderes, da forma federativa do Estado ou dos direitos e ga-
rantias individuais exige, preliminarmente, a identificação do
conteúdo dessas categorias na ordem constitucional e, espe-
cialmente, das suas relações de interdependência.
Nessa linha de entendimento, a lesão a preceito fundamental
não se configurará, tal como assente na ordem constitucio-
nal, mas também a disposições que confiram densidade nor-
mativa ou significado específico a esse princípio.
Tendo em vista  as  interconexões  e  interdependências  dos
princípios e regras, talvez não seja recomendável proceder-se
a uma distinção entre essas duas categorias, fixando-se um
conceito extensivo de preceito fundamental, abrangente das
normas básicas contidas no texto constitucional.13

Nesse ponto, a petição inicial observa o requisito do art. 3o, I,

da Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999.14

13 STF. Plenário.  Medida  cautelar  na  ADPF  33/PA. Rel.: Min.  GILMAR

MENDES. 29/10/2003, un. DJ, 6 ago. 2004.
14 “Art. 3o A petição inicial deverá conter:

I – a indicação do preceito fundamental que se considera violado; [...]”.
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3. MÉRITO

A Emenda Constitucional 14, de 12 de setembro de 1996,

instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Fundamental e de Valorização do Magistério, a ser implantado em

cada unidade da  federação, a fim de assegurar distribuição de re-

cursos para custeio do ensino fundamental entre estados e municí-

pios, de acordo com o número de alunos nas respectivas redes de

ensino. Eis a disciplina constitucional da matéria:

Art. 60. Nos  dez  primeiros  anos  da  promulgação  desta
Emenda, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios des-
tinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a que
se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal, à ma-
nutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com
o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento
e a remuneração condigna do magistério. 
§ 1o A distribuição de responsabilidades e recursos entre os
Estados e seus Municípios a ser concretizada com parte dos
recursos definidos neste artigo, na forma do disposto no art.
211 da Constituição Federal, é assegurada mediante a criação,
no  âmbito  de  cada  Estado  e  do  Distrito  Federal, de  um
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magistério, de natureza contábil. 
§ 2o O Fundo referido no parágrafo anterior será constitu-
ído por, pelo menos, quinze por cento dos recursos a que se
referem os arts. 155, inciso II; 158, inciso IV; e 159, inciso I,
alíneas a e b; e inciso II, da Constituição Federal, e será dis-
tribuído entre cada Estado e seus Municípios, proporcional-
mente ao número de alunos nas respectivas redes de ensino
fundamental. 
§ 3o A União complementará os recursos dos Fundos a que
se refere o § 1o, sempre que, em cada Estado e no Distrito
Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido
nacionalmente. 
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§ 4o 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. 
§ 5o Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos
recursos de cada Fundo referido no § 1o será destinada ao
pagamento dos professores do ensino fundamental em efe-
tivo exercício no magistério. 
§ 6o A União aplicará na erradicação do analfabetismo e na
manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental,
inclusive na complementação a que se refere o § 3o, nunca
menos que o equivalente a trinta por cento dos recursos a
que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal. 
§ 7o A lei disporá sobre a organização dos Fundos, a distri-
buição proporcional de seus recursos, sua fiscalização e con-
trole, bem como sobre a forma de cálculo do valor mínimo
nacional por aluno.

Objetivou-se, com  a  instituição  do  FUNDEF,  ampliar  e

equalizar o acesso ao ensino fundamental, valorizar o magistério e

aprimorar  o  ensino, aumentando  sua  qualidade  nacionalmente.

JOSÉ MAURÍCIO CONTI explica:

O mecanismo criado pelo FUNDEF e aperfeiçoado pelo
FUNDEB faz com que o número de alunos matriculados
seja o fator preponderante na distribuição dos recursos para
a área educacional, diminuindo a influência da capacidade fi-
nanceira do ente, permitindo uma maior equalização na dis-
tribuição dos recursos, além de aumentar a descentralização
administrativa  com  o  estímulo  à  municipalização.  Asse-
gura-se ainda um piso para a destinação dos recursos, uma
vez que, em não sendo atingido o valor mínimo previsto, há
complementação por parte da União, que passa a colaborar
na partilha de receitas, o que garante um valor mínimo de
gasto por aluno.15

15 CONTI, José Maurício. Comentário ao art. 60. In: CANOTILHO, J. J.
Gomes; MENDES, Gilmar  F.; SARLET, Ingo  W.; STRECK, Lenio  L.
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Além  de compor-se  por  15% de  recursos  provenientes  de

impostos (ADCT, art. 60, § 2o, com redação da EC 14/1996), o

fundo recebia complementação da União, caso a receita do estado

não atingisse valor mínimo anual por aluno fixado nacionalmente

por ato do Presidente da República. A política pública também

prevê que a União, estados e municípios deverão progressivamente,

no prazo de cinco anos, incrementar os recursos do fundo com o

objetivo de garantir padrão mínimo de qualidade de ensino.

Consoante  a petição inicial, é inconstitucional a fórmula de

cálculo  adotada pela União  para definição  nacional  do valor mí-

nimo anual por aluno, obtido a partir da média de valores anuais

calculados para cada unidade da federação, conforme a receita de

cada fundo e o número de alunos das respectivas redes de ensino.

Afirma que  “o estabelecimento do valor mínimo por aluno com

base na média dos valores obtidos entre os cálculos realizados indi-

vidualmente para cada Unidade da Federação, [...] para além de

malferir o próprio caráter nacional do FUNDEF, vai de encontro à

função redistributiva e supletiva da União no que tange à promo-

ção do ensino fundamental  nos Estados e Municípios”. Requer

que o cálculo se faça na forma dos arts. 60, § 4o, do ADCT e 6o,

§ 1o, da Lei 9.424/1996, dividindo o total da arrecadação nacional

do FUNDEF pelo número de alunos da rede oficial  de ensino

fundamental. 

A metodologia de cálculo tem relevância não só para definir

patamar mínimo, que pode implicar maior ou menor investimento

(coords.). Comentários à Constituição do Brasil. p. 2.239
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no ensino fundamental, mas também para determinar o quantum a

ser complementado pela União nas unidades federadas que não

atingiram o piso.

Sobre o valor mínimo anual por aluno (VMAA), os parágra-

fos do art. 60 do ADCT dispunham:

Art. 60. [...] 
§ 3o A União complementará os recursos dos Fundos a que
se refere o § 1o, sempre que, em cada Estado e no Distrito
Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido
nacionalmente. 
§ 4o 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. [...]
§ 7o A lei disporá sobre a organização dos Fundos, a distri-
buição proporcional de seus recursos, sua fiscalização e con-
trole, bem como sobre a forma de cálculo do valor mínimo
nacional por aluno.

A Lei 9.424/1996 assim determinava o cálculo do VMAA:

Art. 6o. [...] 
§ 1o O valor mínimo anual por aluno, ressalvado o disposto
no § 4o, será fixado por ato do Presidente da República e
nunca será inferior à razão entre a previsão da receita total
para o Fundo e a matrícula total do ensino fundamental no
ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas,
observado o disposto no art. 2o, § 1o, incisos I e I. 

O dispositivo estabelecia que o VMAA não poderia ser infe-

rior à quantia obtida da razão entre o total de receita prevista para

o fundo e o total de alunos matriculados no ensino fundamental,

acrescido da estimativa de novas matrículas. A despeito de não ha-
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ver fundo nacional  único, mas 27 fundos, interpretação legal que

promova máxima eficácia das normas constitucionais e  cumpra a

determinação legal  deve considerar a soma das receitas previstas

para os fundos de todos os estados e do Distrito Federal. 

Esse metodologia mais bem contempla princípios básicos do

sistema educacional brasileiro, delineados na Constituição da Re-

pública, como  universalização,  valorização  dos  profissionais  de

educação escolar,  garantia  de padrão de qualidade e equidade.16

Além disso, a complementação da União de acordo com o VMAA

calculado pela média nacional de receitas e alunos dialoga com o

papel constitucional da União, em matéria educacional, que con-

siste  em “função  redistributiva  e  supletiva, de  forma  a  garantir

equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de

qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios” (art. 211, § 1o).

Se  um dos  objetivos do FUNDEF era aumentar o valor de

recursos destinados ao ensino fundamental, principalmente em en-

tes federados onde o VMAA apresente evidentes discrepâncias em

relação a outros estados, de forma a diminuir distorções do ensino

no País, assegurar melhor distribuição de recursos  e reduzir desi-

gualdades regionais, o cálculo da média nacional é o método que

16 “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; [...]
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; [...]
V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma
da  lei, planos  de  carreira, com  ingresso  exclusivamente  por  concurso
público de provas e títulos, aos das redes públicas; [...]
VII – garantia de padrão de qualidade”.
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mais bem se coaduna com esses objetivos e respeita as disposições

constitucionais e legais.

Esse é também o entendimento do Superior Tribunal de Jus-

tiça,  consolidado  no  julgamento  do  recurso  especial

1.101.015/BA, analisado sob o rito dos recursos repetitivos:

ADMINISTRATIVO. FUNDO  DE  MANUTENÇÃO  E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINFUNDAMENTAL E
DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. VA-
LOR ANUAL MÍNIMO POR ALUNO – VMAA. FIXA-
ÇÃO. CRITÉRIO: MÉDIA NACIONAL.
1. Para fins  de complementação pela União ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental –
FUNDEF (art. 60 do ADCT, redação da EC 14/96), o “va-
lor mínimo anual por aluno” (VMAA), de que trata o art. 6o,
§ 1o da Lei 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a
média nacional. Precedentes.
2. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão su-
jeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08.17

Na oportunidade, o  Ministro  TEORI ZAVASCKI destacou,  ao

analisar o art. 6o, § 1o, da Lei 9.424/1996, a impossibilidade de dele

se extrair  determinação para  cálculo do VMAA segundo a média

de todos os valores mínimos definidos por estados e pelo Distrito

Federal:

Do  cotejo  dos  dispositivos  acima, infiro  que  o  Decreto
2.264/97, ao regulamentar a Lei 9.424/96, estabeleceu, nos
artigos mencionados, como parâmetro para fixação do valor
mínimo alcançado dentro de cada fundo por unidade da fe-
deração, exorbitando, assim, do seu poder normativo ao criar

17 Superior  Tribunal  de  Justiça.  Primeira  Seção.  Recurso  especial
1.101.015/BA. Rel.: Min.  TEORI ZAVASCKI. 26/5/2010, un.  DJe,  2  jun.
2010.
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limitação não prevista em lei, possibilitando à União a prer-
rogativa  de  fixação  do  valor  anual  por  aluno  em valores
aquém daqueles que deveriam ser fixados caso fosse obser-
vado o comando legal.
E, isto porque, em nenhum momento, a Lei 9.424/96 faz
menção a vinte e sete quocientes, mas, sim, a um único mé-
todo de cálculo do valor mínimo, qual seja, nunca inferior à
razão entre a previsão da receita total para o fundo e a ma-
trícula total do ensino fundamental no ano anterior, acres-
cida do total estimado de novas matrículas (art. 6o, § 1o).
Assim, a interpretação dada pela União para o cálculo da
complementação devida aos Municípios, de que o Valor Mí-
nimo Anual por Aluno deve levar em conta a receita e o nú-
mero  de  alunos  em  cada  Estado  e  isoladamente, sob  o
argumento de que o Fundo é estadual, sem intercomunica-
ção, encontra-se em dissonância com a intenção do legisla-
dor que é exatamente a de garantir aos Estados e Municípios
mais pobres a condição para ter um sistema educacional de
qualidade promovendo a uniformidade do padrão de ensino
a fim de diminuir a desigualdade social existente no país e
atender um dos objetivos fundamentais da Federação, con-
tido no artigo 3o, III, da CF.18

A  segunda  inconstitucionalidade  apontada  pela  requerente

refere-se  à  omissão  da  União  em  cumprir  o  art. 60, § 4o,  do

ADCT19 e definir nacionalmente padrão mínimo de qualidade de

ensino, que resultaria no ajuste do VMAA e no aumento das con-

tribuições dos entes federados ao fundo.

A norma constitucional conferiu prazo de cinco anos para

ajuste progressivo do valor por aluno anual, calculado de acordo

com padrão mínimo de qualidade. Em outras palavras, estipulou

18 Trecho do voto do Ministro TEORI ZAVASCKI. Ver nota 15.
19 “Art. 60. [...] § 4o 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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prazo para adotar o conceito custo–aluno–qualidade, por meio

do qual o valor mínimo por aluno não deve ser fixado conforme

disponibilidades financeiras (conceito gasto–aluno), mas em fun-

ção dos insumos necessários a educação de qualidade.

Após decurso de cinco anos da criação do FUNDEF, o valor

mínimo por aluno não seria mais calculado na forma do art. 60,

§ 3o, do ADCT, mas consoante padrão mínimo de qualidade, de-

terminado pelo art. 60, § 4o, desse Ato.

Para implantar esse novo modelo, é indispensável estabelecer

parâmetros legais acerca do padrão mínimo de qualidade, com ela-

boração de fórmula de cálculo apta a conferir expressividade eco-

nômica concreta ao conceito.

À luz da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Dire-

trizes e Bases da Educação Nacional), padrões mínimos de quali-

dade  devem  ser  definidos  “como  a  variedade  e  quantidade

mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento

do processo de ensino-aprendizagem” (art. 4o, IX). Por sua vez, a

Lei 9.424/1996 determinava os seguintes critérios para  fixar  pa-

drão mínimo de qualidade:

Art. 13. Para os ajustes progressivos de contribuições a valor
que corresponda a um padrão de qualidade de ensino defi-
nido nacionalmente e previsto no art. 60, § 4o, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, serão considerados,
observado o disposto no art. 2o, § 2o, os seguintes critérios: 
I – estabelecimento do número mínimo e máximo de alu-
nos em sala de aula; 
II – capacitação permanente dos profissionais de educação;
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III – jornada de trabalho que incorpore os momentos dife-
renciados das atividades docentes; 
IV – complexidade de funcionamento; 
V – localização e atendimento da clientela; 
VI – busca do aumento do padrão de qualidade do ensino.

Conquanto as normas legais estabeleçam diretrizes acerca do

conceito de padrão mínimo de qualidade, não fixam fórmula de

cálculo que quantifique o valor mínimo por aluno, na forma do

art. 60, § 4o, do ADCT. 

A complexidade e a relevância da matéria demandam regula-

mentação detalhada da legislação, fundamentada em estudos e pes-

quisas que demonstrem os insumos necessários a alcançar padrão

mínimo de qualidade nacional. Ocorre que a matéria não foi re-

gulamentada pela União, com colaboração de estados, Distrito Fe-

deral  e  municípios,  o  que  revela  omissão  inconstitucional, por

descumprimento do art. 60, § 4o, do ADCT, na  redação da EC

14/1996.

O Tribunal de Contas da União, na decisão 871/2002, rela-

tiva  ao processo  TC 014.041/1999-5, reconheceu a  omissão da

União  e  a urgência no cumprimento do art. 60, § 4o, do ADCT.

Decidiu o seguinte:

8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo
Relator, DECIDE:
8.1. – firmar entendimento de que:
8.1.1 – o Padrão Mínimo de Qualidade de Ensino a que se
refere o § 1o do art. 211 da Constituição Federal e o § 4o do
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
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deve atender à definição contida no art. 4o, IX, da LDB e aos
parâmetros estabelecidos no art. 13 da Lei no 9.424/96;
8.1.2 – em decorrência do disposto no § 4o do art. 60 do
Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias, após  o
prazo  de  cinco  anos  contados  a  partir  da  vigência  da
Emenda  Constitucional  no 14/96,  que  expirou  em
12/09/2001, o Valor Mínimo Anual por Aluno a que se re-
fere o art. 6o da Lei no 9.424/96 deve corresponder ao custo
do Padrão Mínimo de Qualidade de Ensino;
8.1.3 – antes de expirado esse prazo, permanecia aplicável a
fórmula  de  cálculo  do  limite  inferior  do  Valor  Mínimo
Anual por Aluno estabelecida no § 1o do art. 6o da Lei no

9.424/96, que deve ser entendida como uma média nacio-
nal, correspondente à razão entre o somatório das receitas de
todos os Fundos e a matrícula total do ensino fundamental
público no ano anterior, acrescida do total estimado de no-
vas matrículas; e
8.1.4 – a garantia de um valor por aluno correspondente ao
Padrão Mínimo de Qualidade de Ensino é responsabilidade
conjunta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
que, no prazo de cinco anos, a contar da data da promulga-
ção da Emenda Constitucional no 14, de 12/09/96, deve-
riam ajustar, progressivamente, suas contribuições ao Fundef,
conforme estabelece o § 4o do art. 60 do ADCT.
8.2 – determinar ao Ministro da Educação que:
8.2.1 – adote, urgentemente, uma vez que o prazo estabele-
cido no § 4o do art. 60 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias já está esgotado, as providências necessárias
de modo a permitir que a União:
8.2.1.1 – estabeleça, em colaboração com Estados, Distrito
Federal e Municípios (art. 74 da Lei no 9.394/96 – LDB), o
Padrão Mínimo de Qualidade de Ensino;
8.2.1.2 –  passe  a  calcular  anualmente  o  custo  correspon-
dente a esse Padrão Mínimo, em cumprimento ao disposto
no parágrafo único do art. 74 da LDB; [...]
8.4 – alertar à Comissão de Educação, Cultura e Desporto
da Câmara dos Deputados e à Comissão de Educação do
Senado Federal para a necessidade de:
8.4.1 definir  urgentemente como se procederá aos ajustes
das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal
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e dos Municípios ao Fundef, em vista do prazo fixado no
§ 4o do art. 60 do ADCT já estar esgotado; [...].20

Viola a Constituição da República a omissão da União em

fixar fórmula de cálculo do VMAA, norteado pelo conceito de pa-

drão  mínimo  de  qualidade, determinado  pelo  art. 60, § 4o, do

ADCT, na redação da EC 14/1996, objeto de decisão do TCU.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, opina o Procurador-Geral da República pelo

não conhecimento desta arguição de descumprimento; no mérito,

por procedência do pedido.

Brasília (DF), 27 de outubro de 2016.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

RJMB/WCS/CCC-Par.PGR/WS/2.270/2016

20 Tribunal de Contas da União. Plenário. TC 014.0441/1999-5. Rel.: Min.
IRAM SARAIVA. 17/7/2002. Ata 25/2002.
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