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RESUMO 
 
 
O art. 205 da Constituição da República assegura que, a educação, não obstante 
ser um direito de todos e dever do Estado, é requisito necessário para o exercício da 
cidadania. Não obstante, os indicativos oficiais e as práticas relativas ao ensino 
público (especialmente a educação básica) demonstram a necessidade de 
implementar novas políticas públicas de ensino, que incluem uma maior participação 
das instituições privadas ou mesmo uma centralização da titularidade, pensamento 
doutrinário que encontra resplado no Projeto de Decreto Legislativo 460/2013, 
proposto pelo senador Cristovam Buarque (PDT-DF), que estabelece a convocação 
de plebiscito nacional para debater a matéria. Tal projeto reacende o debate sobre 
federalização x descentralização do ensino público, desta vez a partir de duas 
perspectivas distintas. Incialmente, debate-se a federalização do ensino em face da 
proteção do pacto federativo brasileiro (tutela constitucional das cláusulas pétreas) e, 
para tanto, são inseridas discussões relativas a seu conceito, diversidade de 
modelos, evolução do modelo nacional e fragilidades, limites ao exercício do poder 
de reforma com suas correntes divergentes (favoráveis e contrárias à federalização) 
e uma postura intermediária, baseada no exercício regionalizado do ensino 
fundamenta. Ato contínuo, discute-se a inviabilidade (momentânea) de um modelo 
gerencial federal (financeiro e operacional) nesta proporção e a possibilidade de 
prejuízo educacional decorrente da não adequação do ensino às características do 
destinatário. No entanto, a eventual impossibilidade (momentânea) de federalização 
do ensino exige do pesquisador o encontro de uma alternativa capaz de suprir as 
deficiências identificadas em um quantitativo significativo de Municípios Brasileiros, 
que pela fragilidade econômica encontra-se incapaz de, isoladamente, prestar 
adequadamente o ensino fundamental. Nesta perspectiva, é apresentada a 
alternativa consorcial, instituto recente e implementado em algumas atividades 
desenvolvidas pelos Municípios brasileiros, para, compatibilizando os ensinamentos 
de Dewey e da tutela do pacto federativo, promover um modelo de prestação de 
ensino básico regionalizado, capaz de colaborar com distorções no municipalismo 
brasileiro, viabilizar a implementação de um efetivo Sistema Nacional de Educação 
e, eventualmente, servir como um modelo de transição para a federalização do 
ensino. 
 
Palavras-chave: Cláusula Pétrea; Consórcio Público; Descentralização; Educação; 
Federalização; Municipalismo; Pacto Federativo; Sistema Nacional de Educação. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 

The art. 205 of the Constitution of the Republic ensures that education, despite being 
a right of everyone and duty of the State, is a necessary requirement for the exercise 
of citizenship. Nonetheless, official codes and practices related to public education 
(especially basic education) demonstrate the need to implement new public 
education policies, which include a greater participation of private institutions or even 
a centralization of ownership, doctrinal thinking that finds expression in the Draft 
Legislative Decree 460/2013, proposed by Senator Cristovam Buarque (PDT-DF), 
which establishes the convocation of a national plebiscite to discuss the matter. This 
project rekindles the debate about federalization and decentralization of public 
education, this time from two different perspectives. Initially, the federalization of 
education is debated in the face of the protection of the Brazilian federal pact 
(constitutional protection of the stone clauses) and, for this, discussions are inserted 
regarding its concept, diversity of models, evolution of the national model and 
fragilities, limits to exercise of the power of reform with its divergent currents 
(favorable and against federalization) and an intermediate position, based on the 
regionalized exercise of fundamental education. We discuss the (momentary) 
infeasibility of a federal (financial and operational) management model in this 
proportion and the possibility of educational loss due to the non-adequacy of 
teaching to the characteristics of the recipient. However, the eventual (temporary) 
impossibility of federalization of education requires the researcher to find an 
alternative capable of addressing the deficiencies identified in a significant number of 
Brazilian municipalities, which, due to economic fragility, are unable to provide the 
elementary School. In this perspective, the consortial alternative, a recent institute 
and implemented in some activities developed by the Brazilian municipalities, is 
presented, in order to reconcile Dewey's teachings and the federative pact, to 
promote a regionalised model of basic education that can contribute to distortions in 
Brazilian municipalism, make feasible the implementation of an effective National 
Education System and, eventually, serve as a transition model for the federalization 
of education. 
 
Keywords: Petty Clause; Public Consortium; Decentralization; Education; 
Federalization; Municipalism; Federative Pact; National System of Education. 
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INTRODUÇÃO 

 
A pesquisa ora apresentada se encaixa dentro da área de concentração 

“Direito Político e Econômico”, especificamente na linha de pesquisa “A Cidadania 

Modelando o Estado”, pois tem como objetivo debater a forma como o Estado deve 

se organizar para melhorar a implementação da polítca pública de educação básica, 

especialmente, o ensino fundamental, ou seja, como executar políticas públicas 

voltadas à mudança do perfil educacional da população majoritária sem ofender as 

estruturas estatais basilares, especialmente o modelo federativo cooperativo. 

O art. 205 da Constituição da República assegure que, a educação, não 

obstante ser um direito de todos e dever do Estado, é requisito necessário para o 

exercício da cidadania1 e sua qualificação para o trabalho. No entanto, 

especialmente no que pertine à educação básica observa-se que o Estado 

apresenta graves falhas e distorções na implementação de sua política pública de 

ensino, razão pela qual (seja para salvaguardar o direito fundamental à educação, 

seja para viabilizar uma verdadeira cidadania e adequada formação profissional), 

faz-se necessário identificar problemas e encontrar alternativas de solução que 

possuam viabilidade fática e jurídica. 

Trata-se de abordagem relativa ao um dos problemas estruturais do ensino 

publico: o papel dos Municípios, a possibilidade de alteração da titularidade do 

serviço e a identificação de uma alternativa colaborativa (vertical e horizontal), que 

permita o desenvolvimento de uma política pública conjunta (envolvendo ensino 

básico) e supere uma das amarras principais: a assimetria municipal brasileira, que 

resulta na existência de um grande quantitativo de Municípios inviáveis sob a 

perspectiva econômico-financeira e, por reflexo, incapazes de desenvolver 

corretamente sua política pública de ensino. 

Unindo as dificuldades inerentes à gestão municipal – em especial os 

aspectos financeiros – com os baixos indicadores oficiais de desenvolvimento da 

educação pública resultam na apresentação de diversos projetos de lei junto ao 

Congresso Nacional. Nesta senda, enquanto a maioria se concentra na distribuição 

de recursos (reconhecendo a dificuldade econômica dos entes mais distantes do 

                                                 
1 In verbis: Art. 205. “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 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”. 
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poder central) ou sua gestão2, outros buscam a federalização da educação básica e, 

neste sentido, o Projeto de Decreto Legislativo 460/2013, proposto pelo senador 

Cristovam Buarque (PDT-DF), estabelece a convocação de plebiscito nacional para 

debater a matéria3. 

Eis o ponto de partida da presente pesquisa, e a partir dela surgem diversos 

questionamentos: a federalização da educação básica é uma alternativa viável 

jurídica e faticamente? Existem outros mecanismos de promoção de um modelo 

cooperativo capaz de superar as dificuldades vigentes? A assimetria municipal pode 

ser superada ou mitigada por esse modelo cooperativo proposto? Alterar a 

titularidade do serviço público de educação resolverá os problemas da política 

pública de ensino brasileira? 

O primeiro capítulo foi dedicado a análise da educação pública adotada no 

Brasil. Compreender o alcance do disposto no art. 205 da CF/88 e do quanto sua 

correta interpretação pode resultar na evolução do ser humano e de toda a 

sociedade que o cerca. Ato contínuo fez-se necessário discorrer sobre a estrutura 

basilar da política pública de educação, bem como sobre a distribuição de 

competências constitucionalmente estabelecida e sobre o conteúdo e a relevância 

da gestão democrática de ensino. 

Encerrada a abordagem sobre o direito à educação e sua organização fez-se 

necessário avaliar os aspectos basilares dessa política e, a partir deste momento, 

tem início o debate sobre dificuldades estruturais das instâncias locais ou 

subnacionais e o reflexo da atuação estatal sobre docentes e discentes. 

Desta forma, uma vez verificadas as dificuldades inerentes à execução da 

política pública de ensino básico pelos Estados e, em especial, pelos Municípios, 

inicia-se uma ampla abordagem sobre as alternativas à descentralização 

                                                 
2 O PLP 15/2011, do deputado Felipe Bornier (PHS/RJ), estabelece normas para a cooperação entre 
a união e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, com relação à responsabilidade na gestão 
pública da educação escolar brasileira. O PLS 138/2011, do senador Inácio Arruda (PCdoB/CE), 
destina 50% dos recursos do fundo social do pré-sal para a educação, sendo o mínimo de 80% desse 
recurso para a educação básica e infantil. O PL 5.847/2013, do deputado Paulo Rubem Santiago 
(PDT/PE), destina à educação 50% dos proventos recebidos pelo Tesouro Nacional para o FNDE 
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). O PEC 20/2010, do senador Flávio Arns 
(PSDB/PR), desvincula percentual da receita de certas contribuições sociais para custear ações de 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
3 Em 05 de agosto de 2014, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou o 
projeto, que segue para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e depois para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), antes de ir a plenário. 
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concentrando-se, especialmente, na atuação das pessoas de direito privado e de 

natureza não governamental e na alternativa centralizadora (federalização do 

ensino). Em relação ao papel a ser desempenhado pela sociedade fez-se uma 

análise da inviabilidade de substituição do ensino públio pelo privado, da necessária 

atuação concorrencial e da viabilidade de modelos colaborativos tais como as 

parcerias público-privadas e os Arranjos de Desenvovimento da Educação. 

Encerrada a abordagem sobre o papel da sociedade passou-se a discorrer 

sobre a federalização do ensino. Inicia-se a partir deste momento um debate sobre o 

modelo federativo brasileiro e o alcance da limitação material ao poder de reforma 

constitucional. Na sequência, concentra-se o debate sob a perspectiva do 

federalismo educacional e suas peculiaridades colaborativas. No entanto, ao iniciar a 

abordagem do princípio da eficiência sob a perspectiva da execução de políticas 

públicas, tem-se por inviável fática e economicamente qualquer tentativa de 

federalização do ensino.  

Passa-se então para a terceira abordagem, a defesa de um maior 

protagonismo federal dentro de um sistema Nacional de Educação. Ou seja, 

defende-se a busca por uma solução de gestão associada, colaborativa horizontal e 

verticalmente. Nesse momento são discutidos os instrumentos legais para essa 

abordagem. 

Ao fim, no quarto e último capítulo se faz uma abordagem prática sobre o 

regime consorcial, vantagens, desvantagens, experiências e como viabilizar a 

adoção desta medida. Inicialmente apresentada no plano vertical, com a retomada 

da ideia de instituição do Sistema Nacional de Educação. 

Neste momento são fixadas as bases normativas e os instrumentos 

colaborativos passiveis de utilização em hipóteses como a presente (dificuldades na 

prestação do serviço público de educação). Após discorrer sobre a diversidade de 

instrumentos colaborativos, apresenta-se o consórcio como modelo mais adequado 

à realidade brasileira, incluindo fundamentos normativos, materiais apresentação 

das características mais relevantes dessa entidade estatal. 

Ao final, fez-se necessário analisar a adequação de utilização de um 

instrumento cuja implantação e manutenção dependeria da aceitação de outras 

partes, que tanto poderia recusar-se a ingressar no consórcio como poderia pedir 
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para ser retirar por divergências de qualquer espécie. Era preciso, portanto, 

estabelecer um procedimento capaz de impor essa nova entidade a todos e, ato 

contínuo, impedir retiradas que prejudiquem a prestação do serviço na entidade 

consorciada 

Neste contexto, não obstante a natureza voluntária desse instrumento 

colaborativo, por vezes o interesse público poderá justificar a compulsoriedade de 

sua adesão ou permanência. Dai a importância de trazer ao debate instrumentos 

como a instituição de regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões. 
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1 POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA: DELIMITAÇÃO, 
INSTRUMENTALIZAÇÃO E DESEMPENHO 

 

1.1 EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E PARA O TRABALHO 

 

O presente tópico é dedicado a compreende o alcance do conceito de 

educação e sua importância no processo de desenvolvimento humano e social, 

incluindo seus reflexos no regime democrático, no desenvolvimento da economia de 

um país e na capacidade laboral dos cidadãos e cidadãs. Amartya Sen comunga de 

tal entendimento e aponta que a educação básica exerce importante papel no 

processo de desenvolvimento e progresso social, mostra-se importante tanto para 

ricos quanto para os pobres, e destaca que a educação pública está por trás da 

estratégia de desenvolvimento econômico japonesa e do rápido progresso 

econômico da Ásia Oriental4.  

Sem prejuízo de outros aspectos positivos da educação, podem ser 

detalhados os seguintes efeitos: a) tem-se a alfabetização do ser humano, 

permitindo que compreenda as comunicações ao seu redor e que se faça 

compreender pelos demais; b) facilita ou viabiliza o empreendedorismo e o ingresso 

no mercado de trabalho em razão do nível educacional e das habilidades 

aprendidas; c) tem-se a melhora do processo democrático, dando um perfil mais 

crítico à sociedade em razão do maior consumo de informação (leitura e 

compreensão); d) auxilia-se a implementação de medidas de saúde pública; e) é 

facilitada a tutela dos direitos humanos, tornando a sociedade mais ciente de seus 

direitos e deveres; f) em razão do aspecto anterior, a sociedade torna-se mais crítica 

em relação à atuação estatal, compreendendo e majorando a utilização das 

garantias legais para defesa de seus direitos; g) dá-se o fortalecimento do papel 

feminino e consequente redução das taxas de mortalidade infantil; h) viabiliza-se a 

redução das desigualdades sociais; i) o aprendizado pode tornar-se agradável, 

melhorando a qualidade de vida5. 

 

 

                                                 
4 SEN, Amartya; DRÈZE, Jean. Glória incerta: A Índia e suas contradições. Trad. Ricardo Donimelli 
Mendes. Laila Coitinho. São Paulo: Companhia das letras, 2015, p. 131. 
5 Ibidem, p. 126-129. 
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1.1.1 Noções preliminares sobre educação e combate às desigualdades 

 

O Estado brasileiro possui dimensões continentais (515.759,090 km² de área 

territorial) e uma população de 208.494.900 (duzentos e oito milhões, quatrocentos e 

noventa e quatro mil e novecentos) habitantes6, indicadores oficiais demonstram ser 

marca da sociedade brasileira uma grande desigualdade social de origem histórico, 

cultural e financeira. 

Dados oficiais confirmam esse cenário ao indicar retração econômica com 

respectiva redução de vagas formais e informais no mercado de trabalho (Taxa 

oficial de desemprego 11,60%), o PIB per capita apurado em 2016 foi de R$ 

30.548,40 (trinta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) e, em 

relação à educação, dados de 2017 apresentam 7% (sete por cento) de taxa de 

analfabetismo da população com 15 anos ou mais de idade, 99,2% (noventa e nove 

inteiros e dois décimos de porcento) de taxa de escolarização da população de 6 a 

14 anos de idade, além de 35.278.464 (trinta e cinco milhões, duzentos e setenta e 

oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro estudantes matriculados no ensino 

fundamental (27.348.080 matrículas) e médio (7.930.384 matrículas) 7. 

A carência de condições mínimas para vida digna prejudica o presente e o 

futuro de milhões de brasileiros. Saúde, educação, saneamento básico, entre outras 

prestações estatais são relegadas a segundo plano (não realizadas ou realizadas de 

forma parcial ou insuficiente), potencializando a desigualdade e a exclusão. E, neste 

cenário, compete ao Estado, por meio de políticas públicas, valer-se dos 

instrumentos legais necessários à eliminação dessas desigualdades, o que inclui as 

funções de “organizar a alocação dos meios públicos, dirigir e executar a 

Administração Pública e, mais importante, coordenar e planejar a ação coletiva, em 

diversos níveis e abrangências”8. 

Especificamente quanto ao direito à educação, há de se destacar que se trata 

de um direito de grande relevância no ordenamento jurídico, vez que, além de figurar 

                                                 
6 Dados oficiais disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE. Fonte: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama. Acesso em: 18/12/2018 
7 Dados oficiais disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE. Taxa de 
desemprego. Fonte: https://br.advfn.com/indicadores/pnad. Acesso em: 18/12/2018. Demais 
indicadores. Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama. Acesso em: 18/12/2018 
8  BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 16. 
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no rol dos direitos fundamentais (direito social), se insere como elemento essencial 

para o pleno exercício da cidadania e instrumento de desenvolvimento econômico. 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
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. 

 Da redação constitucional (integralmente reproduzida no art. 2º, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB) pode-se concluir que o pleno 

desenvolvimento da pessoa decorreria do dúplice objetivo educacional: o preparo 

para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Dito isto, cumpre 

discorrer sobre esses dois aspectos confrontando-os com o debate relativo aos 

modelos pedagógicos de ensino. 

 

1.1.2 Educação para o exercício da cidadania: preparo cultural e político 

 

No primeiro cenário, a afirmação de que a educação será promovida e 

incentivada para o preparo da pessoa para o exercício da cidadania encontra-se de 

acordo com a visão crítica dos objetivos educacionais. Logo, partindo-se da 

premissa de que cidadania é o poder-dever de “participação mais ativa dos cidadãos 

na construção de uma sociedade justa, com base no valor da solidariedade, 

essencial à sobrevivência de qualquer comunidade”9, a educação não se restringe à 

continuidade social e transmissão de conhecimentos, mas engloba a transmissão de 

crenças, costumes, ideias, ideais sociais acumulados por uma determinada 

coletividade10. 

Dentro deste conceito, há de se destacar que, dentro do conceito de 

cidadania observa-se a tutela dos elementos culturais. 

[...] conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, hábitos, 
símbolos sob o aspecto de elementos necessários à formação da 
humanidade em cada indivíduo singular, na forma de uma segunda 
natureza, que se produz, deliberada e intencionalmente, através de 

                                                 
9 LOPES, Ana Maria D´Ávila. A cidadania na Constituição Federal brasileira de 1998: redefinindo a 
participação política. BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Faya Silveira 
(Org.). Constituição e democracia: estudos em homenagem ao Prof. J. J. Canotilho. São Paulo: 
Malheiros editores, 2006, p. 21-34, p. 25. 
10 DEWEY, John. Democracia e educação: Breve tratado de philosophia de educação. Trad. 
Godofredo Rangel e Anisio Teixeira. São Paulo: Companhia editora nacional, 1956, p. 20-21.  
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relações pedagógicas historicamente determinadas que travam ente 
os homens11. 
A partir daí se abre também a perspectiva da especificidade dos 
estudos pedagógicos (ciência da educação) que, [...] preocupa-se 
com a identificação dos elementos naturais e culturais necessários à 
constituição da humanidade em cada ser humano e à descoberta das 
formas adequadas para se atingir esse objetivo12. 

A diversidade cultural forma a base da sociedade brasileira (e de qualquer 

outra sociedade) e, “enquanto não afronte a dignidade humana, é válida e valiosa e, 

como tal, deve ser respeitada e protegida13”, gozando de proteção quanto a 

liberdade de exercício, ao acesso (art. 21514), ao reconhecimento de sua relevância 

na formação da sociedade brasileira e catalogação, não taxativa, da proteção 

assegurada (art. 21615) e quanto à promoção de uma diversidade cultural plena 

mediante implementação de políticas públicas (art. 216-A16). 

Se a cultura empobrece, a Escola também empobrecerá. Se não 
encontrarmos referentes sólidos no passado, resta, como é próprio 
da cultura pós-moderna, buscar as raízes no futuro, como se os 
galhos voltassem a se enterrar e brotar. O podemos vislumbrar? Na 
sociedade do conhecimento tornou-se imperativo desenvolver o 
pleno potencial intelectual, a capacidade de convivência e 
colaboração entre as pessoas17. 

Em relação ao aprendizado político, Dermeval Saviani afirma que, embora 

educação e política sejam institutos distintos, dotados de autonomia relativa, eles se 

relacionam de forma a construir uma dependência recíproca e, por isto, tanto a 

                                                 
11 SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11ª ed. Campinas: 
Autores Associados, 2013, p. 20. 
12 Ibidem, p. 20. 
13 LOPES, Ana Maria D´Ávila. Interculturalidade e direitos fundamentais culturais. In: GARCIA, Maria; 
PIOVESAN, Flávia. Doutrinas essenciais de Direitos Humanos. Vol. 3. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2011. p. 1211-1224, p. 1216. 
14 Art. 215. “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. [...]”. 
15 Art. 216. “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de 
expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV 
- as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”. 
16 Art. 216-A. “O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma 
descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas 
públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a 
sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno 
exercício dos direitos culturais”. 
17 OLIVEIRA, João Batista Araújo e. Repensando a educação brasileira. São Paulo: Atlas, 2015, p. 
11. 
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prática educativa possui uma dimensão política (conforme especificidade da prática 

educativa) quanto a prática política apresentará uma dimensão educativa18. Ou seja, 

a prática educativa sempre possuirá uma dimensão política19. 

Por esta razão, e não obstante a possibilidade de aquisição dos 

conhecimentos político-culturais em outro ambiente que não o escolar, tem-se que, 

uma vez identificado um grande déficit educacional da população brasileira (entre 

adultos com 25 anos ou mais, menos de 7%  possuía graduação completa e mais de 

63% não possuía sequer o ensino fundamental completo)20 tem-se configurada uma 

ameaça ao regime democrático brasileiro.. 
 

Tabela 1: déficit educacional da população brasileira. 

Adultos com 25 anos ou mais21 Quantidade Percentual Acumulado 
Sem nível educacional 12.464.760 14,58% 14,58% 
Alfabetização 158.450 0,19% 14,77% 
1ª a 3ª série 15.250.782 17,84% 32,61% 
4ª a 7ª série 26.168.785 30,62% 63,23% 
Fundamental completo 10.974.667 12,84% 76,08% 
Médio 13.963.821 16,34% 92,41% 
Graduação 5.485.710 6,42% 98,83% 
Mestrado ou doutorado 302.043 0,35% 99,19% 
Total 85.464.452   

Fonte: IBGE, 2010. 
 

Maria Garcia22 discorre sobre a melhoria dos indicadores educacionais como 

vetor relevante para se alcançar a verdadeira democracia, que embora seja o mais 

qualificado regime de governo, a ausência ou deficiência educacional de uma 

sociedade impedirá seu exercício pleno. 
                                                 
18 SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. Campinas: Autores Associados, 2008, p. 71 
19 Nas palavras de Bernard Charlot: “A educação é política, porque: a cultura é socialização, formação 
da personalidade social da criança; a criança educa-se, cultiva-se, humaniza-se, socializa-se (todas 
essas expressões podem ser consideradas como equivalentes) ao integrar-se em um mundo social 
adulto já organizado segundo certas estruturas econômicas, sociais e políticas; a escola desempenha 
um papel de mediação entre a criança e o mundo social adulto”. (CHARLOT, Bernard. A mistificação 
pedagógica. Realidades sociais e processos ideológicos na teoria da educação. Trad. Maria José do 
Amaral Ferreira. São Paulo: Cortez, 2013, p. 399). 
20 Em 2010, mais de 54.000.000 (cinquenta e quatro milhões) de brasileiros não possuíam sequer 
ensino fundamental completo, enquanto menos de 6.000.000 (seis milhões) possuíam graduação. 
21 Conforme IBGE, divergência de valores em razão do sistema de arredondamento. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/educacao/bras_tab111.pdf. Acesso 
em: 05/04/2014. 
22 GARCIA, Maria. Educação, problema básico da democracia. In: GARCIA, Maria; PIOVESAN, 
Flávia. Doutrinas essenciais de Direitos Humanos. Vol. 3. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 999-1010, p. 1000. 
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Já afirmamos, em outra oportunidade, que pensar a democracia, 
hoje, é também a consciência de que ela é "impraticável sem 
a educação", conforme refere Carl Sagan. 
O controle do Estado - via democracia - somente poderá advir de 
uma sociedade esclarecida pela educação de todos - em qualquer 
nível, indivíduos igualados pelo alcance do conhecimento. 
[...] 
Portanto, conforme sublinha, somente cidadãos que tenham tido 
suficiente educação estarão capacitados a compreender, pelo 
menos, os problemas básicos da política e exercer poder político, 
podendo, ademais, "formar um julgamento razoável das realizações" 
governamentais” 23. 

Nas palavras de Maria Garcia, compete às “imperfeitas democracias 

modernas” desenvolver um modelo pedagógico capaz de elevar sua população 

quanto aos aspectos intelectual, cívico e moral24. Ademais, ainda sobre a 

transmissão de aspectos políticos, cumpre aduzir que inexiste neutralidade nesta 

atuação, vez que “não existe conhecimento desinteressado”25. 

A educação é política, porque: 
- a cultura é socialização, formação da personalidade social da 
criança; 
- a criança educa-se, cultiva-se, humaniza-se, socializa-se (todas 
essas expressões podem ser consideradas como equivalentes) ao 
integrar-se em um mundo social adulto já organizado segundo certas 
estruturas econômicas, sociais e políticas; 
- a escola desempenha um papel de mediação entre a criança e o 
mundo social adulto26. 

Paulo Freire se posiciona firmemente a favor de um modelo pedagógico que 

vá além da mera preparação ao mercado27 de trabalho ou de consumo. Em verdade, 

o referido autor compreende uma educação além da via formal, tendo o despertar do 

ser humano crítico28 como um objetivo, mas que encontra na escola um ponto de 

                                                 
23 GARCIA, Maria. Educação, problema básico da democracia. In: GARCIA, Maria; PIOVESAN, 
Flávia. Doutrinas essenciais de Direitos Humanos. Vol. 3. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 999-1010, p. 1001-1003. 
24 Ibidem, p. 1005. 
25 SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11ª ed. Campinas: 
Autores Associados, 2013, p. 8. 
26 CHARLOT, Bernard. A mistificação pedagógica. Realidades sociais e processos ideológicos na 
teoria da educação. Trad. Maria José do Amaral Ferreira. São Paulo: Cortez, 2013, p. 399. 
27 Nas palavras dele: “A educação já não é formar, é treinar. A pedagogia crítica é um devaneio 
retrógrado de anciãos sem rumo, apregoa a reação. Para mim, a briga pela atualização do sonho, da 
utopia da criticidade, da esperança é a briga da recusa, que se funda na justa raiva e na ação 
político-ética eficaz, da negação do sonho e da esperança” (FREIRE, Paulo. Pedagogia da 
indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. 1ª ed. São Paulo: Paz e terra, 2014, p. 134). 
28 Discorre o autor sobre o que denomina “características da consciência crítica”: “1. Anseio de 
profundidade na análise de problemas. Não se satisfaz com as aparências. Pode-se reconhecer 
desprovida de meios para a análise do problema. 2. Reconhece que a realidade é mutável. 3. 
Substitui situações ou explicações mágicas por princípios autênticos de causalidade. 4. Procura 
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grande relevância na formação de sua consciência crítica29. Neste sentido, Paulo 

Freire propõe a adoção de uma pedagogia histórico-crítica, de base teórica Marxista, 

que implica: 

a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa 
o saber objetivo produzido historicamente, reconhecendo as 
condições de sua produção e compreendendo as suas principais 
manifestações, bem como as tendências atuais de transformação. 
b) Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se 
torne assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares. 
c) Provimento dos meios necessários para os alunos não apenas 
assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o 
processo de produção, bem como as tendências de sua 
transformação30. 

Neste sentido, importante a lição de Bernard Charlot que, pautando-se na 

ideia de que inexiste neutralidade pedagógica, afirma que os fins da educação são 

fins de classe. Desta forma, sustenta a adoção da pedagogia histórico-crítica em 

oposição ao modelo vigente, uma pedagogia em defesa da burguesia, que mascara 

os objetivos de classe nos discursos da natureza humana31. Portanto, dentro de tal 

perspectiva, necessariamente deve-se aderir ao lado de uma das classes. Ou a 

educação será subserviente à pedagogia da burguesia e o indivíduo será trabalhado 

para desenvolver uma consciência ingênua, ou a educação será desenvolvida na 

defesa do proletariado e o indivíduo desenvolverá uma consciência crítica: 

Características da consciência ingênua 
1 Revela uma certa simplicidade, tendente a um simplismo, na 
interpretação dos problemas, isto é, encara um desafio de maneira 
simplista ou com simplicidade. Não se aprofunda na casualidade do 
próprio fato. Suas conclusões são apressadas, superficiais. 
2 Há também uma tendência a considerar que o passado foi melhor. 
Por exemplo, os pais que se queixam da conduta de seus filhos, 
comparando-a ao que faziam quando jovens. 

                                                                                                                                                         
verificar ou testar as descobertas. Está sempre disposta ás revisões. [...] 10. Face ao novo, não 
repele o velho por ser velho, nem aceita o novo por ser novo, mas aceita-os na medida em que são 
válidos” (FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 36 ed. São Paulo: Paz e terra, 2014, p. 53-54).  
29 Nas palavras do autor: “A professora democrática, coerente, competente [...] sabe cada vez mais o 
valor que tem de para a modificação da realidade, [...] de que sua experiência na escola é apenas um 
momento, mas um momento importante que precisa ser autenticamente vivido” (FREIRE, Paulo. 
Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 50 ed. Rio de Janeiro: Paz e 
terra, 2014, p. 110). 
30 SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11ª ed. Campinas: 
Autores Associados, 2013, p. 9. 
31 CHARLOT, Bernard. A mistificação pedagógica. Realidades sociais e processos ideológicos na 
teoria da educação. Trad. Maria José do Amaral Ferreira. São Paulo: Cortez, 2013, p. 305-306. 
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3 Tende a aceitar formas gregárias ou massificadoras de 
comportamento. Esta tendência pode levar a uma consciência 
fanática. 
4 Subestima o homem simples. 
5 É impermeável à investigação. Satisfaz-se com as experiências. 
Toda concepção científica para ela é um jogo de palavras. Suas 
explicações são mágicas. 
6 É frágil na discussão dos problemas. O ingênuo parte do princípio 
de que sabe tudo. Pretende ganhar a discussão com argumentações 
frágeis. É polêmico, não pretende esclarecer.  Sua discussão é feita 
mais de emocionalidades que de criticidades: não procura a verdade; 
trata de impô-la e procurar meios históricos para convencer com 
suas ideias. É curioso ver como os ouvintes se deixam levar pela 
manha, pelos gestos e pelo palavreado. Trata de brigar mais, para 
ganhar mais. 
7 Tem forte conteúdo passional. Pode cair no fanatismo ou 
sectarismo. 
8 Apresenta fortes compreensões mágicas. 
9 Diz que a realidade é estática e não mutável. 
 
Características da consciência crítica 
1 Anseio de profundidade na análise de problemas. Não se satisfaz 
com as aparências. Pode-se reconhecer desprovida de meios para a 
análise do problema. 
2 Reconhece que a realidade é mutável. 
3 Substitui situações ou explicações mágicas por princípios 
autênticos de causalidade. 
4 Procura verificar ou testar as descobertas. Está sempre disposta a 
revisões. 
5 Ao se deparar com um fato, faz o possível para livrar-se de 
preconceitos. Não somente na captação, mas também na análise e 
na resposta. 
6 Repele posições quietistas. É intensamente inquieta. Torna-se 
mais crítica quanto mais reconhece em sua quietude a inquietude, e 
vice-versa. Sabe que é na medida que é e não pelo que parece. O 
essencial para parecer algo é seu algo; é a base da autenticidade. 
7 Repele toda transferência de responsabilidade e de autoridade e 
aceita a delegação das mesmas. 
8 É indagadora, investiga, força, choca. 
9 Ama o diálogo, nutre-se dele. 
10 Face ao novo, não repele o velho por ser velho, nem aceita o 
novo por ser novo, mas aceita-os na medida em que são válidos32. 

Mais do que uma escolha de classe, portanto, ter-se-ia uma escolha quanto 

ao perfil que será desenvolvido pelo(a) estudante e, consequentemente, pelo 

cidadão em sua vida pública. No entanto, embora muitos dos autores citados 

possuam um viés ideológico específico, sobretudo de matriz marxista, o ponto nodal 

do debate reside na ausência de conhecimento acrítico, sendo certo que este pode 

servir para o direcionamento do sujeito. Logo, quanto maior a abertura de 

                                                 
32 FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 36ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2014, p. 52-54. 
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conhecimento e o desenvolvimento do pensamento crítico, mais livre será o(a) 

receptor(a) da informação para conduzir-se socialmente. 

 

1.1.3 Qualificação para o trabalho 

 

O segundo objetivo da educação é qualificar a pessoa para o trabalho. E, 

neste sentido, cumpre discorrer a necessidade de interpretar tal qualificação dentro 

de uma formação mais ampla, de desenvolvimento das capacidades que “em 

condições socioeconômicas e socioculturais favoráveis, ela atribuiria valor”33. 

Proposto por Amartya Sen (1985, 1992, 1999, 2009), o modelo das 
capacitações baseia-se na ideia de que aquilo que determina o 
desenvolvimento e a qualidade de vida de um país não é o 
crescimento econômico mas o que as pessoas são capazes de fazer 
e de ser com base nas suas capacitações, tendo em conta o 
contexto econômico, social e político em que vivem e sobre o qual 
podem eventualmente agir. O bem essencial que uma sociedade 
deveria promover para os seus membros é um conjunto de 
liberdades substanciais – combinações acessíveis de 
funcionamentos – que os indivíduos poderão decidir exercer ou não. 
Uma sociedade que não fornece educação nem estimula o 
desenvolvimento das capacidades mentais de uma parte da 
população não lhe oferece liberdade substancial34. 

O modelo de capacitações surge em oposição ao “modelo do capital 

humano”, que prega a educação como um “investimento no capital humano”, uma 

educação para a empregabilidade, desprovida de valores éticos ou capacidade 

crítica, um modelo em que o ser humano é tratado como peça de uma engrenagem 

capitalista, preparado exclusivamente para executar atribuições rotineiras 

necessárias à produção industrial. 

[...] A educação deixa de ser orientada para a formação de indivíduos 
livres, sujeitos e criadores de conhecimento, portadores de valores 
éticos e de capacidade crítica, para se tornar “investimento em 
capital humano”. [...] 
Na perspectiva do capital humano, os objetivos da educação das 
crianças e dos adolescentes são o crescimento econômico, a 
competitividade, o rendimento e a empregabilidade, isto é, valores 
instrumentais do mercado. A educação para a empregabilidade, 
única via para se alcançar uma vida boa, criar indivíduos sem outra 
dimensão, à parte o refúgio em consumos de luxo ou lazer35. 

                                                 
33 MORAIS, José. Alfabetizar para a democracia. Porto Alegre: Penso, 2014, p. 17. 
34 Ibidem, p. 17. 
35 MORAIS, José. Alfabetizar para a democracia. Porto Alegre: Penso, 2014, p. 16. 
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O ápice negativo deste “modelo de capital humano” pode ser atribuído aos 

procedimentos relativos ao Taylorismo-fordismo, em que a preparação para uma 

atividade laboral específica (aspecto de empobrecimento da qualificação do 

estudante) sofreu maior fragmentação, com a educação sendo direcionada para o 

aprendizado de “tarefas rotineiras”, uma “pragmática da especialização 

fragmentada”36. 

[...] O papel social da educação básica em instituições de ensino 
deve, portanto, e quando muito, proporcionar uma ginástica mental 
que prepare o cérebro como “músculo”, um órgão mecânico, para 
posteriormente suportar as intervenções de one best way e da 
rotinização da linha de série. O “aprender a pensar” em Ford, nesse 
caso, só tem um sentido: promover a obediência37. 

É certo, portanto, que tal modelo não se enquadra ao normativo relativo à 

educação. Em verdade, a conjugação dos dois objetivos dispostos no art. 205, por si 

só, já demonstra inadequação de eventual tentativa de se adotar tal modelo. Logo, 

não é possível defender a prática do “Modelo de capital humano” quando a 

preparação para o trabalho se encontra diretamente conectada ao exercício da 

cidadania. É através do modelo das capacitações que o estudante terá acesso às 

técnicas e instrumentos que viabilizam um amplo desenvolvimento laboral, que lhes 

configura a possiblidade de escolhas, a possibilidade de empreender ou laborar em 

atividades diversas conforme suas aptidões devidamente desenvolvidas no universo 

escolar. 

 

1.2 REGRAS ESTRUTURANTES DA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 

 

A promoção do serviço público de ensino é um dever estatal a ser 

implementado direta ou indiretamente pelo ente público, essa atribuição estatal é 

realizada mediante implementação de uma política pública, ou seja, de “programas 

de ação governamental visando coordenar os meios à disposição do Estado e as 

atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

                                                 
36 ANTUNES, Ricardo. A fábrica da educação: da especialização taylorista à flexibilização toyotista. 
São Paulo: Cortez, 2017, p. 77-79. 
37 ibidem, p. 79-80. 



25 
 

politicamente determinados”38, no caso, o ensino como instrumento de 

desenvolvimento humano, preparação cidadã e formação profissional.  

Embora possa se apresentar por diversos instrumentos, a implementação de 

uma política pública exige algum grau de participação do Estado (promoção ou 

chancela39). Trata-se, pois, de mecanismos para concretização de direitos mediante 

atuação do Estado40, sendo certa majoração do papel do Estado nos países em 

Desenvolvimento recaindo sobre o governo as funções de “organizar a alocação dos 

meios públicos, dirigir e executar a Administração Pública e, mais importante, 

coordenar e planejar a ação coletiva, em diversos níveis e abrangências41”. 

Entre os instrumentos de atuação direta estatal destaca-se a prestação de 

serviços públicos pelo Estado “ou por seus agentes delegados”, basicamente sob 

regime de direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e 

secundárias da coletividade”42. 

No presente tópico serão debatidos aspectos conceituais, conteúdo da 

política e distribuição das competências, identificando qual o papel de cada unidade 

federativa na promoção do ensino. 

 

1.2.1 Política pública de educação e seus conceitos basilares 

 

Conforme narrado inicialmente, o art. 205 da Constituição da República 

estabelece que, a educação é um direito de todos e dever do Estado, que deverá 

                                                 
38 Definição de política pública adotada por Maria Paula Dallari Bucci (In. Direito administrativo e 
políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 241) 
39 Neste sentido: DUARTE, Clarice Seixas. O ciclo das políticas públicas.  In: SMANIO, Gianpaolo 
Poggio. BERTOLIN, Patricia Tuma Martins. O direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: 
Atlas, 2013, p. 18. 
40 Para Bercovici, “O próprio fundamento das políticas públicas é a necessidade de concretização de 
direitos por meio de prestações positivas do Estado, sendo o desenvolvimento nacional a principal 
política pública. O desenvolvimento econômico e social, com a eliminação das desigualdades, pode 
ser considerado como a síntese dos objetivos históricos nacionais” (BERCOVICI, Gilberto. 
Planejamento e políticas públicas por uma nova compreensão do papel do Estado. In: BUCCI, 
Maria Paula Dallari (Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 
2006. p. 144). 
41 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 16. 
42 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 
2012, p. 321. 
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promovê-la de forma a viabilizar o pleno desenvolvimento da pessoa, incluindo a 

preparação para a cidadania e a formação profissional43. 

Em relação à educação, o art. 22, XX, da CF estabelece a competência da 

União para legislar sobre “diretrizes e bases da educação nacional”, tendo exercido 

sua competência com a edição da Lei nº 9.394, de 1996.  

Em seu artigo primeiro, a LDB conceitua educação enquanto processo 

formativo da pessoa. Seu parágrafo primeiro delimita o campo de incidência da 

norma, apenas em relação à educação escolar44 e, por fim, o parágrafo segundo 

indica que essa educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social, o que em subtópico anterior restou assentado tratar-se de formação histórica, 

cultural e política, organizado de forma a assegurar ao estudante o desenvolvimento 

de competências que lhes auxiliarão no ingresso e manutenção no mercado de 

trabalho. 

Dermeval Saviani faz duras críticas à LDB, especialmente destacando o 

equivocado emprego da palavra sistema, vez que: a) a atividade não se encontra 

sitematizada; e, b) o conteúdo da lei apresenta omissões, contradições e repetições 

que lhe retiram a unidade e causam divergências na execução.  

“[...] o emprego do termo sistema na Lei se orientou pelo critério 
administrativo, aplicado, porém, apenas a um aspecto da educação: 
o ensino. Dessa forma, haverá, no Brasil, somente dois tipos de 
sistema de ensino: um, administrado pela União (o sistema federal); 
o outro administrado pelas Unidades Federativas (os sistemas 
estaduais e do Distrito Federal). Com efeito, o ensino particular se 
vincularia a um ou a outro desses dois tipos de sistemas”45. 

Por fim, Dermeval teceu críticas relativas à teoria da educação, destacando a 

ausência dos objetivos específicos.  

“É, porém, no que diz respeito à teoria educacional, que se 
evidenciam as maiores lacunas da Lei. Quais os objetivos da 
educação brasileira? A lei não os define. É verdade que o Título I 
trata “Dos fins da educação”. Mas os sete pontos aí enunciados são 
de tal modo gerais e vagos que podem ser adotados por qualquer 

                                                 
43 Art. 205. “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 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”.  
44 Tal restrição foi objeto de contestação por Dermeval Saviani, pois os problemas educacionais 
brasileiros são complexos e extrapolam o ensino escolarizado (SAVIANI, Dermeval. Educação 
brasileira. Estrutura e sistema. 11 ed. Campinas/SP: Autores associados, 2012, p. 89-90). 
45 SAVIANI, Dermeval. Educação brasileira. Estrutura e sistema. 11 ed. Campinas/SP: Autores 
associados, 2012, p. 89. 
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país do mundo. [...] Sem objetivos claros, também os meios 
adequados não puderam ser previstos”46. 

Quanto às etapas do ensino, tem-se que a educação infantil se apresenta 

como a primeira etapa do desenvolvimento escolar. Expressamente enquadrada 

como parte integrante da educação básica (art. 29), que complementa o conceito 

dispondo sobre sua finalidade: “o desenvolvimento integral da criança de até 5 

(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade”. O mesmo dispositivo 

estabeleceu que ela é “realizada em creches, para crianças com até três anos de 

idade; e nas pré-escolas, para crianças de 4 a 6 anos. E, por fim, que a avaliação 

será feita pelo acompanhamento e registro do desenvolvimento infantil, sem objetivo 

de promoção (artigo 31).  

Saviani faz críticas à ausência de normatização de dois aspectos relevantes: 

a) regulamentação minuciosa desta etapa de ensino; b) da necessidade e 

competência para autorizar e supervisionar a execução47. 

Em relação à educação básica, a LDB trouxe dois conceitos distintos: a) 

espécie de educação escolar pública (art. 4º, caput), que se subdivide em  educação 

básica (4º, I), compreendendo a pré-escola (a), ensino fundamental (b) e (c) ensino 

médio; e uma segunda categoria denominada educação infantil (art. 4º , II)  

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:             
a) pré-escola; 
b) ensino fundamental;             
c) ensino médio;            
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de 
idade;   

Por sua vez, o conceito de educação básica do art. 21 foi mais amplo, 

fazendo constar que a educação básica compreende a educação infantil, 

fundamental e média. 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio; 

                                                 
46 SAVIANI, Dermeval. Educação brasileira. Estrutura e sistema. 11 ed. Campinas/SP: Autores 
associados, 2012, p. 94. 
47 idem. A lei da educação: LDB – Trajetória, limites e perspectivas. 13 ed. Campinas: Autores 
Associados, 2016, p. 234. 
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II - educação superior. 

Em relação ao ensino fundamental, ele será obrigatório, com no mínimo 9 

(nove) anos de duração, de forma presencial, com início aos 6 (seis) anos de idade e 

gratuito na rede pública de ensino. O currículo deverá contemplar saberes relativos 

ao Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o ensino religioso poderá ser 

ofertado facultativamente. 

Em 1996, com a aprovação da LDB, o ensino médio passou a ser etapa final 

da educação básica, isto é, foi incluído na educação básica. Ele possui duração 

mínima de três anos, seu currículo será composto por uma base nacional comum 

curricular que inclui: português e matemática (art. 35-A, §3º); educação física, arte, 

sociologia e filosofia (art. 35-A, §2º), parte diversificada e itinerários formativos das 

áreas escolhidas pelo discente: I - linguagens e suas tecnologias; II - matemática e 

suas tecnologias;; III - ciências da natureza e suas tecnologias;  IV - ciências 

humanas e sociais aplicadas;  V - formação técnica e profissional.  

Por causa de sua complexidade, tem sido um desafio propor políticas 
públicas para o ensino médio, que vive o dualismo entre ser 
profissionalizante e ser propedêutico – neste caso, como preparação 
para a continuidade dos estudos em nível superior48”.  

Quanto à estrutura, em termos gerais, os sistemas de ensino, qualquer que 

seja a esfera, são divididos em parte administrativa (instituições-meio) e unidades 

escolares (instituições-fim), sendo o relacionamento entre essas estruturas variável 

conforme a região. 

Sem prejuízo de eventuais variações de nomenclatura nas esferas estaduais 

e municipais, a estrutura administrativa dos sistemas de ensino brasileiro são 

compostas por: a)  em âmbito federal, Ministério da Educação – MEC e pelo 

Conselho Nacional de Educação – CNE; b) na instância estadual tem-se a 

Secretaria Estadual de Educação – SEE, o Conselho Estadual de Educação – CEE; 

e a Delegacia Regional de Educação – DRE ou Subsecretaria de Educação; e, por 

fim, c) em âmbito municipal identifica-se a existência de Secretaria Municipal de 

Educação – SME e do Conselho Municipal de Educação – CME.  

 

 

                                                 
48 LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: 
Políticas, estrutura e organização. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2012, p. 352. 
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1.2.2 Atribuições executivas e organização 

 

Em relação à execução do serviço público de educação, o art. 211 da 

Constituição Federal orienta a adoção de um regime de colaboração 

intergovernamental vertical. E, em atendimento à tal mandamento constitucional, o 

art. 11, parágrafo único, da Lei nº 9.394/1996 disciplinou hipótese de integração do 

sistema municipal de ensino no sistema estadual ou, alternativamente, com ele 

compor um sistema único de educação básica. 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
[...] 
Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar 
ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único 
de educação básica. 

 O regime colaborativo, a ser abordado em linhas vindouras, é expressão do 

federalismo cooperativo brasileiro, trata-se de mecanismo de racionalização do uso 

de bens e serviços públicos trazendo diversos benefícios em relação ao 

planejamento e execução da política pública de ensino. Ademais, não obstante a 

autorização de cooperação vertical, outro mecanismo de colaboração diz respeito à 

instituição de consórcios públicos (cooperação horizontal). 

 Quanto ao papel executivo de cada ente federativo (prestação do serviço 

público de educação básica), pode-se indicar que à União somente foi imposto em 

relação ao Colégio Pedro II (art. 242, §2º, da CF/88), sendo certo que deverá fazê-lo 

nos territórios federais não divididos em Municípios (se divididos executará as 

atribuições inerentes ao estado-membro) e poderá fazê-lo em outras situações que 

assim entender necessária a instituição se um sistema federal (ato voluntário). 

Ainda que a legislação ordinária reparta atribuições executivas específicas 

para cada ente federativo, o art. 23, V, da Constituição Federal dispõe sobre 

competência comum de todos os entes políticos para promover a cultura e a 

educação. Logo, por força constitucional pode-se afirmar a competência executiva 

plena da União para a prestação de serviços de educação. Por sua vez, a Emenda 

Constitucional nº 59/2009 incluiu não apenas a responsabilidade solidária mas a 

necessidade de implementação de um modelo colaborativo49: art. 211, §4º: “Na 

                                                 
49 ABICALIL, Carlos Augusto. O federalismo e o Sistema Nacional de Educação. Uma 
oportunidade fecunda. In Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 6, n. 10, p. 21-37, jan./jun. 2012, p. 
22-23. 
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organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório”. 

Ademais, adequando-se ao modelo colaborativo disciplinado na Constituição, 

compete à União exercer “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 demais entes, conforme art. 

211, §1º, da CF/88. 

Diante deste cenário, resta evidenciado que, o principal agente de articulação 

da política pública educacional é a União50, pois é ela quem determina as normas 

gerais, realiza o suporte financeiro a Estados e Municípios, bem como concentra a 

maior parte das receitas públicas. 

Em relação aos estados, a Constituição disciplina em seu artigo 211, caput e 

§3º, que estes deverão organizar em regime de colaboração seus sistemas de 

ensino, bem como que atuarão prioritariamente (e não exclusivamente) no ensino 

fundamental e médio.  

A composição do sistema estadual (e distrital) de ensino é disciplinada pelo 

art. 17 da Lei nº 9.394/1996, que assim prescreve: 

Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal 
compreendem: 
 
I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder 
Público estadual e pelo Distrito Federal; 
II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público 
municipal; 
III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas 
pela iniciativa privada; 
IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, 
respectivamente. 

                                                 
50 Neste sentido: “A eficiência de todas essas medidas passa, por evidente, pelo exercício de 
competências legislativas constitucionais a cargo da União - que legisla privativamente sobre 
diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF/1988 (LGL\1988\3)), e deve estabelecer o 
plano nacional de educação (art. 214) -; e dos Estados, que mediante autorização de lei 
complementar, podem legislar sobre questões especificamente relacionadas à matéria de diretrizes e 
bases (art. 22, parágrafo único, CF/1988 (LGL\1988\3)). União, Estados e Distrito Federal têm, ainda, 
competência concorrente e residual para legislar sobre a educação (art. 24, IX, CF/1988 
(LGL\1988\3)). Depende também, e principalmente, das finanças públicas, da formulação de leis 
orçamentárias a cargo do Poder Executivo, na forma dos arts. 165 a 169 da CF/1988 (LGL\1988\3) e, 
por fim, da real existência de meios de acesso à educação (competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - art. 23, V, CF/1988 (LGL\1988\3))” (RANIERI, Nina 
Beatriz Stocco. Direito ao desenvolvimento e direito à educação. In: GARCIA, Maria; PIOVESAN, 
Flávia. Doutrinas essenciais de Direitos Humanos. Vol. 3. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011, p. 1055-1070, p. 1061-1062). 
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Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação 
infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu 
sistema de ensino. 

Ademais, quanto às atribuições impostas aos Estados e Distrito Federal, 

estas encontram-se disciplinadas no art. 10, verbis:  

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: 
 
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais 
dos seus sistemas de ensino; 
II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do 
ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição 
proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a 
ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma 
dessas esferas do Poder Público; 
III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em 
consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, 
integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios; 
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e 
os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 
V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o 
ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no 
art. 38 desta Lei;            (Redação dada pela Lei nº 12.061, de 2009) 
VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.               
(Incluído pela Lei nº 10.709, de 31.7.2003) 
Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências 
referentes aos Estados e aos Municípios. 

Em relação aos Municípios, a Constituição disciplina em seu artigo 211, caput 

e §2º, que estes deverão organizar em regime de colaboração seus sistemas de 

ensino, bem como que atuarão prioritariamente (e não exclusivamente) no ensino 

fundamental e na educação infantil.  

A estrutura do sistema de ensino municipal foi determinada pelo art. 18 da Lei 

nº 9.394/1996: 

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 
 
I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação 
infantil mantidas pelo Poder Público municipal; 
II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela 
iniciativa privada; 
III – os órgãos municipais de educação. 

Além disto, o art. 11 estabeleceu o rol de atribuições que seriam assumidas 

em razão da constituição do sistema de ensino municipal, in verbis: 
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Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
 
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais 
dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos 
educacionais da União e dos Estados; 
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu 
sistema de ensino; 
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros 
níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente 
as necessidades de sua área de competência e com recursos acima 
dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.          
(Incluído pela Lei nº 10.709, de 31.7.2003) 
 
Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar 
ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único 
de educação básica. 

Conforme previamente indicado, o parágrafo único do art. 11 autorizou que 

toda a educação básica fosse oferecida em um sistema único de educação, 

originário da integração municipal ao sistema estadual ou, alternativamente na 

instituição de um sistema único de educação básica de gestão compartilhada. 

 

1.2.3 Gestão democrática da educação básica 

 

A constituição expressamente determina que, “a educação [...] será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade” (art. 205) e que o ensino 

será ministrado mediante “gestão democrática” (art. 206). Por sua vez, a LDB 

disciplinou a matéria indicando elementos subjetivos (agentes participantes) e 

objetivos (delimitando o campo de atuação ao ensino básico e estabelecendo as 

condições de atuação). 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; 
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes. 
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Ademais, o Plano Nacional de Educação – PNE instituído pela Lei nº 

13.005/2014, estabelece como uma de suas diretrizes a “promoção do princípio da 

gestão democrática da educação pública” (art. 2º, VI), elemento essencial da 

estratégia de “fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades” (Meta 7), conforme itens 7.4 e 7.16. 

7.4) induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de 
educação básica, por meio da constituição de instrumentos de 
avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 
destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria 
contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) 
profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática; 
[...] 
7.16) apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante 
transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a 
participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação 
dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo 
desenvolvimento da gestão democrática; 

Ainda neste sentido, a consulta pública à comunidade escolar mostra-se 

como uma das metas da Política Nacional de Educação (Meta 9), verbis: 

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a 
efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios 
técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade 
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio 
técnico da União para tanto. 

Portanto, observa-se que a gestão democrática se caracteriza pela 

participação de todos os atores envolvidos no processo de ensino e aprendizado, 

juntamente com a comunidade, que deverão ser consultados sobre o projeto 

escolar, incluindo-se nesta seara o espaço físico e o trabalho pedagógico. 

Dificilmente um projeto de escola será bem-sucedido se, na sua 
construção, não participarem os membros da comunidade escolar. O 
desenvolvimento do projeto educativo da escola implica sempre uma 
atuação conjunta e concertada dos membros da comunidade escolar, 
‘o que pressupõe o conhecimento das propostas, a sua discussão, 
negociação e compromisso’51. 

Trata-se de mecanismo capaz de superar as relações autoritárias no ensino 

público, promovendo uma atuação democrática, que assegure a elaboração de um 

trabalho coletivo, dentro de intervalo que permita a participação dos representantes 

                                                 
51 SANTOS FILHO, José Camilo dos. Elaboração do projeto educativo escolar. In: SANTOS FILHO 
(org.), José Camilo. Projeto educativo escolar. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 254-279, p. 257. 
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dos diversos atores (comunidade educacional, família e comunidade onde se situa a 

escola)52, contribuindo para o processo de formação da cidadania. 

[...] a gestão democrática estimula a cooperação e o processo de 
decisão participativo, objetivando formar cidadãos que se tornem 
sujeitos ativos de sua própria história. Resumidamente busca a 
emancipação do cidadão para que possa ter consciência de seus 
direitos e deveres e não a perpetuação da reprodução na escola das 
relações sociais de classe existentes na sociedade53. 

Assim sendo, a construção de um projeto educativo não pode ser um ato 

arbitrário, impositivo, nem se deve buscar uma uniformização deste projeto, ao 

contrário, deve ser construído conforme a realidade vivenciada naquele espaço, 

respeitando suas “peculiaridades e o ritmo de cada escola”, construído sobre os 

pilares da transparência e da participação ampla visando o consenso (participação 

de todos na busca da integração de todos os interesses envolvidos), não 

necessariamente a unanimidade54.  

A atuação dos professores nos processos decisórios, inclusive, agrega ao 

debate aspectos técnicos relevantes sobre pedagogia e perfil discente, bem como 

permite que este profissional, enquanto participe do projeto educacional, reduza 

eventuais resistências ao resultado desta gestão participativa. 

A implementação ocorre por meio de decretos e os professores são 
concebidos como agentes passivos nesse processo, o que pode 
ferar resistências e posturas negativas em relação às mudanças 
sugeridas ou o discurso a ser assumido sem que as transformações 
prescritas ocorram; [...] Nesse sentido, trabalha-se com o discurso 
político e ideológico fortemente carregado, porém distanciado dos 
problemas do cotidiano da escola e que, nesse caso, gera mais 
ansiedade do que estímulo à ação por parte dos professores55. 

Além dos aspectos operacionais (adequação do projeto escolar à realidade 

local), a gestão participativa desenvolve aspectos técnicos (inserção da comunidade 

escolar e local nas teorias que fundamentam a educação e os sistemas de ensino) e, 

principalmente, políticos (promovendo uma integração entre equipe escolar e 

                                                 
52 SABIA, Cláudia Pereira de Pádua. Duas concepções antagônicas de gestão escolar: o projeto 
educativo e o plano de desenvolvimento da escola – pde. In: SANTOS FILHO (org.), José Camilo. 
Projeto educativo escolar. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 231-253, p. 242 e 244 
53 ibidem, p. 248. 
54 SANTOS FILHO, José Camilo dos. Elaboração do projeto educativo escolar. In: SANTOS FILHO 
(org.), José Camilo. Projeto educativo escolar. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 254-279, p. 255-256. 
55 BROCANELLI, Cláudio Roberto; RINALDI, Renata Portela; MILITÃO, Silvio Cesar Nunes. Apolítica 
educacional brasileira: implicações para o projeto educativo escolar. In: SANTOS FILHO (org.), José 
Camilo. Projeto educativo escolar. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 91-122, p. 108-109. 
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comunidade, todas com ideologias próprias, compartilhando suas visões na 

elaboração e no processo de decisão)56.  

Neste sentido, tem-se na gestão democrática uma clara manifestação da 

democracia, inserindo a população no processo decisório de políticas públicas de 

educação, instigando a formação de um cidadão “participativo, consciente e crítico, 

capaz de atuar e promover transformações de acordo com as novas demandas 

sociais”, razão pela qual, “a educação, concebida atualmente como fator de 

transformação e progresso da sociedade, apresenta a escola como um locus para a 

prática social”57. 

Por ser um processo dialógico, o diagnóstico emancipador não é 
realizado por membros passivos, mas por sujeitos que tomam parte 
numa gestão verdadeiramente participativa e colaborativa. Tais 
sujeitos se envolvem na tomada de consciência sobre a realidade 
mediata e imediata desde a fase preliminar do processo e propõem 
objetivos que levam em conta as dimensões sociais, filosóficas e 
culturais do contexto educacional, com vistas à transformação da 
sociedade e, como consequência, de si mesmos58. 

Portanto, no caso da política pública de educação básica, observa-se uma 

evolução normativa em favor da adoção de práticas democráticas, incluindo no 

processo decisório diversos agentes direta ou indiretamente relacionados com a 

execução do referido serviço público. 

 

1.3 ASSIMETRIAS MUNICIPAIS E REFLEXOS NO DESEMPENHO DA 
POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

 

O Brasil é uma Federação extremamente desigual, dados oficiais apontam 

que 81% (oitenta e um por cento) dos municípios têm no Fundo de Participação dos 

Municípios mais de 50% (cinquenta por cento) de suas receitas; 25% (vinte e cinco 

por cento) do Produto Interno Bruto Nacional encontra-se concentrado em apenas 

cinco grandes municípios; 70% (setenta por cento) dos municípios têm menos de 

20.000 (vinte mil) habitantes e reúnem 18% da população nacional e baixa 

capacidade de gestão. Esse conjunto de características resulta em precariedade 

                                                 
56 FERRI, Lúcia Maria Correa Gomes; MACEDO, Maria Elisa Capovilla Martins de; SANTOS, 
Claudinete Maria dos. Projeto educativo, planejamento participativo e gestão escolar. In: SANTOS 
FILHO (org.), José Camilo. Projeto educativo escolar. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 280-315, p. 302. 
57 Ibdem, p. 281, 282 e 285. 
58 Ibidem, p. 287. 
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agravada dos serviços públicos59. Mesmo com esse cenário, compete aos 

Municípios a execução da maior parcela do ensino público, o que demonstra, não 

obstante outros aspectos relevantes, que um dos maiores problemas da prestação 

de serviço de educação tem natureza estrutural, é o que verá nas linhas seguintes. 

 

1.3.1 Das dificuldades relativas às assimetrias municipais 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, identifica-se uma grande 

descentralização política da qual resultou a transformação dos municípios em 

entidades federadas que, não obstante a ausência de representação no Poder 

legislativo Federal (ou mesmo estadual), passaram a ser, ao menos formalmente, 

detentores de autonomia política, administrativa e financeira, revestindo-os das 

respectivas atribuições.  

A grande inovação reside no status federativo atribuído aos 
Municípios. Isso, a princípio significaria maior autonomia e 
descentralização, mas, a rigor, exige maior esforço de coordenação 
institucional entre o poder central e os poderes locais. Se esse 
esforço não é levado a termo, abre-se um vácuo institucional que 
paralisa as relações interfederativas60. 

Essa descentralização política se fez acompanhar da descentralização de 

recursos, que somada a falta de uma regulamentação sobre a instituição de 

municípios resultou na multiplicação dessas entidades – mais de 2.500 (dois mil e 

quinhentos) municípios foram criados desde a Constituição Federal de 1988, muitos 

deles sem viabilidade econômica. 

Destinatárias de parcelas tributárias originárias de fundo de 
participação, se apresentaram os Municípios como alternativa 
supostamente atraente a projetos políticos locais menos 
preocupados com a fundamental questão de sua própria viabilidade 
econômica, e, por via de consequência, institucional. Disso decorreu 
a criação em todo o país, em pouco mais de 12 anos, de mais de 
2.500 (dois mil e quinhentos) novos Municípios, circunstância que 

                                                 
59 ABICALIL, Carlos Augusto. Sistema nacional de educação: os arranjos na cooperação, parceria e 
cobiça sobre o fundo público na educação básica. Educ. Soc., Campinas, v. 34, n. 124, p. 803-828, 
jul.-set. 2013, p. 810-811. 
60 BACHUR, João Paulo. Federalismo, desigualdades regionais e o municipalismo incompleto: notas 
para o regime de colaboração na educação. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael 
Araripe (Coord.). Gestão pública municipal: tendências e desafios. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 
356-386, p. 370. 
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agrava a problemática das desigualdades, seja pela sua distribuição 
irregular pelas regiões da federação, criando áreas de grande 
fragmentação de poder; seja por suas próprias deficiências 
estruturais decorrentes da organização recente e da ausência de 
cultura institucional61. 

Embora Vanice Lírio do Valle tenha atribuído essa multiplicação de entidades 

locais a razões mesquinhas (“alternativa supostamente atraente a projetos políticos 

locais menos preocupados com a fundamental questão de sua própria viabilidade 

econômica”) esta não pode ser indicada como única ou mesmo principal razão para 

tal ocorrência. 

Ao revés, é preciso se desprender de ideias pré-concebidas sobre o 

municipalismo brasileiro e analisar as situações de forma pontual. E, em assim 

agindo, é possível compreender que outras razões podem (isolada ou 

conjuntamente) justificar tamanha majoração de entidade locais. Nesta senda, 

dentre as possíveis razões destaque-se duas: a) a evolução política, econômica, 

histórica e social de uma determinada região, individualizando-se em valores e 

perspectivas em relação aos da entidade primitiva, ou seja, a evolução natural para 

instituição de uma nova entidade federativa; e, b) atração de transferências 

constitucionais que majorem a receita proporcional da região mediante cisão de 

entidades locais; 

Esta segunda forma decorre de dois aspectos negativos do federalismo 

incompleto nacional62. O acentuado desequilíbrio entre entes subnacionais63 e o 

                                                 
61 VALLE, Vanice Lírio do. Desafio de um novo federalismo: o reencontro pelos municípios de um 
espaço para a vontade de coordenação. In: SOUSA, Horácio Augusto Mendes de; FRAGA, Henrique 
Rocha (Coord.). Novas tendências do direito municipal contemporâneo. Belo Horizonte: Fórum, 
2010. p. 67-88, p. 69. 
62 Expressão adotada por Célio Borja ao criticar a desproporção constitucional na atribuição de 
competências e fonte de receitas das entidades locais. Para o autor, o federalismo só alcançará sua 
completude quando houver equilíbrio entre o que se exige da entidade federativa e dos recursos que 
lhe são assegurados para o exercício de suas atribuições: “O processo de descentralização não 
estará completo, nem trará benefícios significativos para a cidadania, se o poder político e os serviços 
públicos não se implantarem a partir do nível municipal”. BORJA, Célio. Federalismo brasileiro. In: 
BARROSO, Luís Roberto; CLÉVE, Clèmerson Merlin. Doutrinas essenciais de Direito 
Constitucional. Vol. 3. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 37-48, p. 48. 
63 Saber-se que o desequilíbrio entre as regiões brasileiras e entre os entes subnacionais 
isoladamente considerados é o mais acentuado da América Latina, realidade que traz peculiares 
desdobramentos nos planos interpessoais, inter-regionais. Esse quadro de “hierarquização” de 
regiões e de Estados, embora componha um substrato que desafia a cooperação na vertente de 
equalização do todo, com a intermediação da União, gera, sobretudo, efeitos perversos sobre o 
federalismo, projetando permanente ameaça ao equilíbrio das relações (PIRES, Maria Coeli Simões; 
NOGUEIRA, Jean Alessandro Serra Cyrino. O federalismo brasileiro e a lógica cooperativa-
competitiva. In: PIRES, Maria Coeli Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios 
públicos: instrumento do federalismo cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 31-57, p. 49). 
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equivocado modelo de repartição de receitas, que induz a cisão de entes locais com 

o objetivo de, proporcionalmente, angariar mais recursos, em especial do Fundo de 

Participação dos Municípios e outras receitas que não sejam repassadas 

proporcionalmente ao quantitativo da população. Neste cenário, é preferível aos 

Municípios menores (que já recebem a menor das cotas do rateio) dividir-se em dois 

(dobrando a receita da região) 

Na mesma direção, devem ser enfatizadas as disputas pela atração 
de investimentos para superar desequilíbrios de transferências 
voluntárias da União e para compensar a ausência de planos 
regionais de desenvolvimento. Estratégia semelhante desenvolve-se 
a partir da emancipação de Municípios, como forma de reordenar a 
distribuição do Fundo de Participação e de outras receitas, como a 
do Valor Agregado Fiscal, relativo ao ICMS, estimulando a opção por 
políticas segregadoras e isolacionistas por parte de governos locais. 
Por fim, não deve passar sem nota a participação dos Estados e dos 
Municípios na crise fiscal, até recentemente respondendo por gastos 
elevados, especialmente para fazer face a dívidas externas e 
internas, em posição de fragilidade nos processos de renegociação 
de débitos e descentralização de políticas sociais64. 

Assim sendo, por vezes a fragilidade econômica local é tamanha 

(dependência completa ou majoritária de repasses federais e estaduais) que 

eventual desmembramento permitirá, mesmo após descontados os custos relativos 

à manutenção da estrutura federativa local (poder executivo e legislativo – a grosso 

modo, mais postos de trabalho), um incremento de recursos em relação aquela 

região (onde outrora havia um único repasse de valor mínimo passasse a receber 

dois “repasses mínimos”, uma para cada parte cindida, aumentando a receita 

daquela região e injetando mais recursos naquela frágil economia). 

O conhecimento das razões que levaram ao excessivo quantitativo de 

municípios é relevante para, inclusive, adotar medidas que impeçam novas 

tentativas ou mesmo que induzam a fusão ou incorporação futura, redesenhando o 

municipalismo brasileiro. No entanto, independente das razões que levaram a tal 

majoração tem-se que essa proliferação gerou diversos reflexos negativos. 

As dificuldades orçamentárias antes existentes (decorrentes da desproporção 

entre o rol de atribuições municipais e suas fontes de receita) foram ampliadas com 

o surgimento de estruturas financeiramente menores e, em alguns casos, 
                                                 
64 PIRES, Maria Coeli Simões; NOGUEIRA, Jean Alessandro Serra Cyrino. O federalismo brasileiro e 
a lógica cooperativa-competitiva. In: PIRES, Maria Coeli Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz 
(Coord.). Consórcios públicos: instrumento do federalismo cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 
2008, p. 31-57, p. 51. 



39 
 

economicamente inviáveis. Ademais, sob a perspectiva do federalismo cooperativo 

brasileiro, tal majoração resultou em dificuldades inerentes à articulação de políticas 

públicas, prejudicando a capacidade federal e estadual de coordenação. 

Nesse contexto, os Municípios aparecem muito mais como centros 
de custos líquidos, já que a arrecadação municipal é via de regra 
muito pequena para sustentar os serviços públicos a serem 
prestados em âmbito local, do que como entes federados 
propriamente ditos. É a situação típica da educação como veremos 
na seção final desse artigo. Diante da ausência de mecanismos 
efetivos de articulação federativa, a Constituição de 1988 traz uma 
espécie de municipalismo incompleto, por assim dizer, pois os 
Municípios passaram a gozar de status federativo, ao mesmo tempo 
em que assumiram uma série de atribuições administrativas, embora 
vivenciem, na prática, uma situação de dependência financeira em 
face dos Estados e da União. Ainda a esse respeito, a desigualdade 
regional se faz mais premente no que concerne aos Municípios, pois 
todos, indiscriminadamente, contam com a mesma cesta de impostos 
e as mesmas atribuições constitucionais. Ora, em um país como o 
Brasil, é irrealista acreditar que o mesmo quadro federativo 
conseguirá fazer justiça às regiões metropolitanas industrializadas e 
aos pequenos Municípios espalhados pelo sertão rural e pela região 
amazônica65. 

Outro traço marcante do municipalismo brasileiro é a assimetria entre essas 

entidades. A Constituição Federal adotou tratamento jurídico uniforme66, 

desconsiderando as desigualdades regionais e os diferentes níveis de 

desenvolvimento econômico, mais que isso, atribuiu aos municípios atividades de 

alta complexidade ou alto custo, o que agravou ainda mais as assimetrias. 

                                                 
65 BACHUR, João Paulo. Federalismo, desigualdades regionais e o municipalismo incompleto: notas 
para o regime de colaboração na educação. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael 
Araripe (Coord.). Gestão pública municipal: tendências e desafios. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 
356-386, p. 376-377. 
66 Neste sentido: “Não obstante esse desenho profundo assimetrias entre os Municípios, seja no 
tocante às condições físicas, econômicas e sociais, seja em relação à capacidade técnico-
administrativa, financeira e fiscal, verifica-se a homogeneidade de tratamento jurídico dispensado à 
esfera local. 
Com efeito, a despeito das desigualdades gritantes entre os Municípios estão todos sujeitos a regras 
e princípio uniformes de gestão administrativa e fiscal, a um mesmo regime licitatório e de 
contratação, aos mesmos procedimentos controlatórios institucionais, sem que lhes seja reservado 
espaço para consideração de suas especificidades físico-econômico-sociais, o que repercute na 
eficiência da gestão” (PIRES, Maria Coeli Simões; NOGUEIRA, Jean Alessandro Serra Cyrino. O 
federalismo brasileiro e a lógica cooperativa-competitiva. In: PIRES, Maria Coeli Simões; BARBOSA, 
Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios públicos: instrumento do federalismo cooperativo. Belo 
Horizonte: Fórum, 2008, p. 31-57, p. 53). 
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De outro lado, a outorga de atribuições à Comuna se deu de maneira 
uniforme em todo o território nacional, desconhecendo — 
curiosamente — as diferenças regionais, que a própria enunciação 
dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil já 
reconhecia, ao preconizar a redução das desigualdades regionais 
(art. 3º, III, da CF). Disso resulta que a Municípios em diferentes 
níveis de desenvolvimento social e econômico se conferiu igualmente 
tarefas de grande magnitude, ignorando a previsível incapacidade 
financeira, técnica e administrativa de muitos deles, para dar conta, 
sozinho, daquele elenco de missões67. 

Para reduzir essa disparidade observa-se a existência de mecanismos 

constitucionais que visam garantir a melhoria na prestação das atribuições do ente 

federado, especialmente a utilização, ainda que insuficiente de mecanismos 

compensatórios68 e a possiblidade de instrumentos de gestão compartilhada ou 

mesmo a criação de regiões metropolitanas, unindo municípios com dificuldades 

semelhantes para promoção de uma utilização racional e mais eficiente de seus 

recursos69. 

Nesta dinâmica assimétrica do municipalismo brasileiro, a inviabilidade de 

estruturas locais gera compreensões diversas sobre a melhor condução que, de 

forma não exaustiva, subdivide-se em três linhas principais de pensamento: a) 

extinção das estruturas federativas deficitárias; b) redistribuição das competências 

conforme capacidade econômica dos agentes; e, c) adoção de modelo federativo 

cooperativo, com atuação intergovernamental horizontal e vertical70. 

                                                 
67 VALLE, Vanice Lírio do. Desafio de um novo federalismo: o reencontro pelos municípios de um 
espaço para a vontade de coordenação. In: SOUSA, Horácio Augusto Mendes de; FRAGA, Henrique 
Rocha (Coord.). Novas tendências do direito municipal contemporâneo. Belo Horizonte: Fórum, 
2010. p. 67-88, p. 69. 
68 Neste sentido: “A política de fortalecimento financeiro dos Estados e dos Municípios, que vem se 
realizando mediante a utilização, ainda insuficiente, do mecanismo compensatório da repartição da 
receita federal, não esgota os instrumentos empregados na Federação brasileira, para superar e 
corrigir os desníveis econômicos e as disparidades regionais. [...]” (HORTA, Raul Machado. 
Reconstrução do federalismo brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto; CLÉVE, Clèmerson Merlin. 
Doutrinas essenciais de Direito Constitucional. Vol. 3. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2013, p. 211-230, p. 226). 
69 Neste sentido: “A criação das Regiões Metropolitanas encerra outra manifestação do 
desenvolvimento regional, agora sob o impulso conjugado da União, dos Estados e dos Municípios, 
dentro da mais recente e promissora experiência brasileira do federalismo cooperativo. A Constituição 
Federal de 1967, em seu art. 164, deferiu à União a competência para estabelecer regiões 
metropolitanas, mediante lei complementar, visando a realização de serviços comuns aos Municípios 
que, independentemente de sua vinculação administrativa, façam parte da mesma comunidade sócio-
econômica [...]” (HORTA, Raul Machado. Reconstrução do federalismo brasileiro. In: BARROSO, Luís 
Roberto; CLÉVE, Clèmerson Merlin. Doutrinas essenciais de Direito Constitucional. Vol. 3. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 211-230, p. 227-228). 
70 “Na descentralização, impõe-se a defesa de certa flexibilidade dos arranjos institucionais, 
contratuais e dos processos e procedimentos para que possam responder às especificidades das 
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No primeiro cenário, Ricardo Marcondes Martins defende que os entes 

federativos que não detiverem recursos suficientes para implementação de suas 

atribuições constitucionais deveriam ser extintos e incorporados a outras entidades. 

Não há por que tampar o sol com a peneira, não por que insistir na 
manutenção da entidade apenas para que os titulares dos cargos 
não percam seu poder, seu subsídio. Do ponto de vista científico é 
impossível tergiversar: nesses casos, de duas uma: ou a criação da 
entidade foi inválida – desde o momento da criação, sua suposta 
autonomia inexistia no mundo fenomênico, sua autonomia sempre foi 
uma ficção –, ou a invalidade foi superveniente à criação – por 
circunstâncias posteriores à instituição da entidade, sua autonomia 
tornou-se inviável. Nos dois casos o sistema normativo exige que a 
entidade federativa seja extinta71. 

Tal interpretação não encontra qualquer respaldo constitucional ou mesmo 

legal. Ao revés, estaria eivada de vícios idênticos que afetariam tanto o ente 

destituído quanto aquele que incorporaria a estrutura anterior: a autonomia do ente 

financeiramente deficitário com os respectivos reflexos em sua população, a qual 

clama pela preservação de seus aspectos culturais, sociais, geográfico, históricos e 

políticos72. 

Em relação à segunda linha de pensamento (redistribuição das competências 

conforme capacidade econômica dos agentes) e à terceira (adoção de modelo 

federativo cooperativo, com atuação intergovernamental horizontal e vertical), estas 

serão exaustivamente debatidas no subtópico seguinte e no capítulo três, 

respectivamente. 

                                                                                                                                                         
experiências e dos contextos de sua aplicação, seja em razão da situação de cada Município no 
quadro geral – e então amparado por sua autonomia – seja integrado em microrregiões, 
aglomerações urbanas ou regiões metropolitanas, quando o interesse local deve ser harmonizado 
com o interesse regional, na delicada tensão das autonomias municipal e do Estado-Membro” 
(PIRES, Maria Coeli Simões; NOGUEIRA, Jean Alessandro Serra Cyrino. O federalismo brasileiro e a 
lógica cooperativa-competitiva. In: PIRES, Maria Coeli Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). 
Consórcios públicos: instrumento do federalismo cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 31-
57, p. 54). 
71 MARTINS, Ricardo Marcondes. Estudos de direito administrativo neoconstitucional. São 
Paulo, Malheiros Editores, 2015, p. 443-444. 
72 A autonomia cultural e social, a geografia e a história enfim, trabalham no sentido de fazer 
politicamente autônomas unidades que estão ou estiveram incorporadas e totalmente dependentes 
de outra. A especificidade dos interesses de uma população, a sua singularidade e identidade é que 
determinam a sua autonomia política. Mesmo nos Estados unitários, quando províncias ou regiões 
apresentam traços marcantes na sua personalidade cultural, econômica, social ou política ou quando 
são geograficamente excêntricas, o recurso à descentralização administrativa e política mais ou 
menos ampla, é inelutável”. BORJA, Célio. Federalismo brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto; 
CLÉVE, Clèmerson Merlin. Doutrinas essenciais de Direito Constitucional. Vol. 3. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 37-48, p. 38. 
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Retornando ao debate sobre o Municipalismo brasileiro, cumpre discorrer 

sobre seus reflexos sobre a política pública de educação e, neste sentido, causa 

perplexidade observar que, mesmo sendo o ente com menor capacidade econômica 

e gerencial, a Constituição atribuiu ao Município o papel de principal executor da 

política pública de ensino, responsável pela prestação do serviço pelo maior período 

(da educação infantil ao ensino médio), pelas etapas mais relevantes e também mais 

dispendiosa: 

[...] compete aos Municípios a oferta de educação para a maior parte 
da vida escolar dos alunos. Além disso, fica a cargo dos sistemas 
municipais a etapa crucial da trajetória escolar de qualquer 
estudante, a educação infantil. Além de ser a etapa com maior custo 
per capita, é na educação infantil que as chances de sucesso escolar 
se definem, pois é aí que ocorre o processo de pré-alfabetização, 
fator crucial para o futuro desempenho escolar. Ora, à luz dessa 
repartição de competências e no contexto do federalismo fiscal 
brasileiro analisado neste artigo, nota-se uma clara disparidade: os 
entes federados com menor capacidade fiscal e gerencial são 
responsáveis pela etapa decisiva e mais dispendiosa da educação 
básica73. 

Ainda que seja possível intervenções específicas de natureza federal74 (com 

abordagem mais ampla nos subtópicos seguintes), os dados relativos ao ensino 

brasileiro e as dificuldades relativas às assimetrias regionais e inter-regionais 

indicam a necessidade de uma atuação coordenada dos entes federativos. 

Não é por acaso, portanto, que o caminho a ser percorrido na 
educação ainda é longo. Como se sabe, a gestão municipal está, via 
de regra, muito longe de ser profissionalizada e eficiente. No 
municipalismo incompleto brasileiro, a imensa maioria dos Municípios 
sobrevive de transferências federais e estaduais, contando com 
baixíssimos recursos gerenciais e administrativos. Esse quadro se 
reflete, por óbvio, na condução municipal da política educacional. 
Sem critérios claros para a eleição de diretores de escola, por 
exemplo, os sistemas de ensino usam a oportunidade para 
indicações políticas. Ademais, os Municípios têm poucas chances de 
implementar planos de carreira para o magistério público da 
educação básica de forma a atrair os melhores quadros disponíveis 
para a função docente. A gestão de pessoal dos sistemas de ensino 
municipais parece ser, com efeito, o maior óbice a uma educação 
básica pública de qualidade. Enfim, a repartição constitucional de 

                                                 
73 BACHUR, João Paulo. Federalismo, desigualdades regionais e o municipalismo incompleto: notas 
para o regime de colaboração na educação. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael 
Araripe (Coord.). Gestão pública municipal: tendências e desafios. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 
356-386, p. 379-380. 
74  Além dos repasses do FUNDEB, a União atua no suporte de entidades subnacionais mediante 
convênios e programas federais específicos tais como programas de assistência à merenda e ao 
transporte escolar, aquisição de material didático, mobiliário e vestuário. 
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competências segue um paralelismo com a trajetória escolar do 
aluno: a educação infantil (i.e., creche e pré-escola) e o ensino 
fundamental competem aos Municípios, o ensino médio aos Estados 
e a educação superior à União. Com isso, as assimetrias federativas 
são reverberadas no sistema educacional, pois a maior parte do 
percurso escolar dos alunos é responsabilidade dos Municípios, 
enquanto os Estados cuidam apenas do final da educação básica 
obrigatória. É claro que qualquer alteração dessa repartição de 
competências por via de emenda constitucional parece pouco 
promissora, dada a cristalização da situação vigente. O importe 
parece ser a institucionalização plena do regime de colaboração 
previsto tanto na Constituição quanto na LDB75. 

Neste sentido, há de se destacar que, a gestão municipal da educação 

apresenta outras dificuldades além daquelas de ordem financeira (ou delas 

decorrentes), incluindo-se ingerência política, imposições de comandos inadequados 

às peculiaridades locais ou regionais. Ou seja, a falta de um sistema nacional de 

educação compromete a gestão municipal, vez que as soluções do poder central por 

vezes não contemplam as particularidades locais e regionais, tornando-se inócuas 

ou dispendiosas. E, neste cenário, por vezes a legislação federal gera 

“consequências para o ente municipal sem que haja conexão entre elas e sem que 

observe a capacidade de assunção de cada município dos novos encargos a ele 

cometidos”76. 

O direito à educação implica dispêndios necessários à sua 
materialização e depende, visando à sua funcionalidade, de um 
plano nacional que pode ser concebido por gestores públicos 
competentes e comprometido com o aprimoramento educacional, 
admitindo-se a inclusão do orçamento participativo colhendo 
sugestões da própria comunidade, fixando suas prioridades no 
momento de realização de planejamento governamental77. 

É possível verificar, inclusive, fragmentos desse sistema nacional de 

educação a partir da edição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no Plano 

Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei nº 13.005/2014, que trouxe consigo, 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

                                                 
75 BACHUR, João Paulo. Federalismo, desigualdades regionais e o municipalismo incompleto: notas 
para o regime de colaboração na educação. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael 
Araripe (Coord.). Gestão pública municipal: tendências e desafios. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 
356-386, p. 379-380. 
76 NASCIMENTO, Dinalva Melo do. Pressupostos constitucionais do direito no âmbito da educação 
municipal. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MENDES, Gilmar 
Ferreira (Coord.). Tratado de direito municipal. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 261-286, p. 261. 
77 NASCIMENTO, Dinalva Melo do. Pressupostos constitucionais do direito no âmbito da educação 
municipal. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MENDES, Gilmar 
Ferreira (Coord.). Tratado de direito municipal. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 261-286, p. 265. 
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manutenção e o desenvolvimento do ensino, valorizando a atuação local mas 

incentivando o modelo de colaboração horizontal e, principalmente, vertical, inclusive 

com majoração nas atribuições federais. 

 

1.3.2 Dificuldades estruturais das instâncias locais e reflexos nos agentes do 
processo de ensino e aprendizagem (docentes e discentes) 

 

A repartição de competências estabelecida no pacto federativo brasileiro 

mostra-se perversa com as instituições subnacionais, em especial com o município, 

este que detém a menor capacidade de geração de receita própria é sobrecarregado 

com a multiplicidade de demandas de interesse (predominantemente) local, algumas 

delas de alta complexidade ou extremamente dispendiosa.  

Some-se a isso, outros fatores como: a) a desordenada majoração do 

quantitativo de entes locais, muitos sem qualquer capacidade financeira para atuar 

sem o auxílio federal e estadual (muitos, inclusive, completamente dependentes dos 

repasse constitucionais); b) assimetrias regionais e inter-regionais; c) incapacidade 

gerencial; d) reduzida estrutura funcional para o desenvolvimento de políticas 

públicas; e, e) falta de consenso sobre as demandas relativas à educação são 

apenas alguns dos problemas que perpassam a gestão municipal e refletem na 

prestação do serviço público de educação básica. 

Embora tais aspectos encontrem-se debatidos ao longo do presente estudo, 

tal introdução teve o escopo de destacar que a educação pública apresenta 

obstáculos de natureza exógena, ou seja, que não guardam prima facie relação com 

a prestação do serviço público de educação básica mas que podem ser 

denominados estruturantes a medida em que restringe ou mesmo inviabiliza a 

atuação municipal em alguns aspectos. 

Modificações nas atribuições constitucionalmente estabelecidas (inclusive de 

viés centralizador), criação de novos mecanismos arrecadatórios, promoção de 

modelos colaborativos de prestação de serviços municipais, seja em sentido vertical 

(Sistema Nacional de Educação) ou mesmo horizontal (celebração de convênios de 

cooperação ou consórcios públicos) são alternativas para o enfrentamento dessas 

assimetrias. 

No entanto, ausente (ou ainda pendente) tais modificações, o que se observa 

é a inviabilidade econômica de atuação municipal isolada, fato que se reflete em 
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alguns indicadores educacionais. Dados mais atualizados divulgados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP, permitem ampliar a 

reflexão sobre o tratamento dispendido aos principais agentes do processo 

pedagógico (docentes e discentes). Neste sentido, em relação ao desempenho 

discente, foram avaliados dois indicadores (taxa de distorção idade-série e taxa 

rendimento), e, em relação aos docentes, optou-se por avaliar a adequação da 

formação docente e a Remuneração média. 

Não obstante, há de se destacar, desde já, que, todas as tabelas foram 

extraídas de dados oficiais fornecidos pelo INEP, e podem ser conferidos no 

endereço eletrônico destacado na nota de rodapé78. 

 
Tabela 2: Taxa de Distorção Idade-série. 

Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental Ensino Médio 
2018 Brasil Total Total 17,2 28,2 
2018 Brasil Total Federal 13,7 19,2 
2018 Brasil Total Estadual 19,6 31,5 
2018 Brasil Total Municipal 19,8 24,9 
2018 Nordeste Total Total 23,1 35,2 
2018 Nordeste Total Federal 11,9 23,2 
2018 Nordeste Total Estadual 37,1 38,6 
2018 Nordeste Total Municipal 25,4 56,7 

Fonte: INEP, 2018. 
 

Tabela 3: Taxa de rendimento. 

 
Fonte: Censo da Educação Básica 2017/INEP. 

 

A taxa de distorção idade-série, que mede o percentual de estudantes que se 

atrasaram (2 ou mais anos) durante a vida escolar, demonstra dois aspectos 
                                                 
78 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais. Acesso em 
16/12/2018. 



46 
 

preocupantes. Em primeiro lugar, uma média nacional alta de estudantes com atraso 

no ensino (17,2% no ensino fundamental e 28,2% no ensino médio). Em segundo 

lugar, uma grave desproporção entre as regiões brasileiras e entre os sistemas de 

ensino.  

No Nordeste, por exemplo, o quantitativo de estudantes em atraso escolar de 

dois ou mais anos é extremamente preocupante e totaliza: a) no sistema estadual, 

37,1% no ensino fundamental e 38,6% no ensino médio; b) no sistema municipal, 

25,4% no ensino fundamental e 56,7% no ensino médio. 

Conjugando os dados apresentados nas tabelas relativas aos discentes, 

identificam-se aspectos preocupantes. Tendo em vista que, mais de 10% (dez por 

cento) dos estudantes das redes municipais e estaduais de ensino reprovam ou 

abandonam a escola. Tal indicador reflete, por via de consequência na taxa de 

distorção idade-série, sendo possível identificar, inclusive uma tendência de 

majoração desse percentual uma vez que, por um lado haverá sempre um aumento 

do indicador pelas reprovações e, por outro, o discente que já se encontra em idade 

“distorcida” permanecerá nessa condição até que conclua seus estudos. 

Quanto aos docentes, os indicadores confirmam a necessidade de 

investimentos na qualificação desses profissionais, vez que o percentual incluído no 

grupo 1 (o mais adequado, com a formação mais completa) está abaixo de 50% na 

educação infantil, abaixo de 60% (sessenta por cento) no ensino fundamental e um 

pouco melhor acima dos 60% (sessenta por cento) no ensino médio. 

 
Tabela 4: Adequação da formação docente – Educação infantil. 

 
Fonte: INEP, 2018. 
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Tabela 5: Adequação da formação docente – Ensino fundamental. 

 
Fonte: INEP, 2018. 
 

Tabela 6: Adequação da formação docente – Educação médio. 

 
Fonte: INEP, 2018. 

 

Em relação à remuneração docente, tabela seguinte, observa-se a grande 

desproporção entre os sistemas públicos e, tão ou mais grave, desproporções inter-

regionais decorrentes das assimetrias municipais. 

 
Tabela 7: Remuneração média. 

Ano Dependência 
administrativa 

Escolaridade 
do docente 

Número de 
docentes 

Censo Escolar1 

Carga horária 
média 

semanal6 

Remuneração 
média 

padronizada 
para 40h 

semanais7 em 
R$ 

2014 Federal Total 27.284 39,3 7.767,94 

2014 Estadual Total 749.837 31,1 3.476,42 

2014 Municipal Total 1.186.542 30,6 3.116,35 

2014 Pública Total 1.963.663 30,9 3.335,06 

2014 Privada Total 534.716 30,2 2.599,33 
Fonte: INEP, 2018. 



48 
 

 

Tabela 8: Valor da remuneração média da hora aula trabalhada na educação básica – Brasil - 
2014. 

 Hora/Aula trabalhada 
Rede Federal  R$                         48,55  
Rede Estadual  R$                         21,72  
Rede Municipal  R$                         19,47  
Rede Privada  R$                         16,24  

Desproporção Municipal  
Porto Alegre (RS)  R$                         68,42  
Jussiape (BA)  R$                           4,18  

Fonte: INEP, 2017. 
 

Ao comparar Porto Alegre (RS) com Jussiape (BA), tem-se a inquestionável 

prova da desproporção econômico-financeira vivenciada pelas estruturas locais, 

sendo certo que, restará extremamente fragilizada qualquer política pública 

implementada sem alternativas de combate a essas dissimetrias. Trata-se de 

aspecto estrutural que, uma vez ignorado, poderá tornar pouco eficiente ou mesmo 

inócua qualquer ação estatal. 
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2 DAS ALTERNATIVAS AO MODELO DESCENTRALIZADO 

 

Diante das dificuldades inerentes ao modelo federativo brasileiro, em especial 

em razão das assimetrias municipais, surgem debates relativos à mudança do 

modelo de prestação de serviço público de educação, seja pela delegação da 

mesma aos particulares, seja pela centralização das atividades estatais em 

entidades financeiramente mais fortes. O capítulo presente se concentrará nestas 

duas perspectivas aparentemente divergentes: privatização e federalização. 

 

2.1 DAS ALTERNATIVAS PRIVADAS 

 

A prestação do serviço público de educação é um dever estatal e de toda 

sociedade, a quem lhe foi atribuído o dever de colaborar com sua promoção e 

incentivo. No entanto inexiste uma determinação constitucional restritiva da atuação 

privada, ao revés e, sendo assim, questiona-se se seria possível atribuir à iniciativa 

privada um papel de maior destaque e qual a dimensão deste novo papel. O 

presente tópico foi desenvolvido a partir de três opções de atuação (substitutiva, 

concorrencial e colaborativa) e, quanto a esta última, serão abordados os modelos 

de parcerias público-privadas e de arranjos de desenvolvimento da educação. 

 

2.1.1 Da impossibilidade de substituição da prestação estatal 

 

Não se faz possível no modelo constitucional vigente a delegação aos 

particulares da gestão pedagógica do serviço público de educação, vez que se trata 

de um processo que demanda no mínimo duas fases: planejamento e execução. Na 

primeira, planejamento, tem-se que não seria adequado que as decisões do 

concessionário substituíssem as deliberações colegiadas decorrentes da efetiva 

participação dos servidores lotados na escola, alunos, pais e membros da 

comunidade79. Na segunda, fase da execução dos projetos, observa-se diversos 

impedimentos que ora se agregam à fase de planejamento, ora são específicos da 
                                                 
79 BOLIVAR, Lizandra Correia. Parceria Público-Privada na área da educação pública: uma análise 
jurídica da atribuição da gestão pedagógica ao particular. In: PONTES FILHO, Valmir; GABARDO, 
Emerson (Coord.). Problemas emergentes da Administração Pública. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, 28, 2014, Foz do Iguaçu. Anais... Belo Horizonte: 
Fórum, 2015. p. 415-436, p. 433. 
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execução do serviço e que podem ser alinhados da seguinte forma: a) a delegação 

encontra-se adstrita aos serviços de titularidade exclusiva do Estado, enquanto que 

o serviço educacional é de titularidade não exclusiva; b) trata-se de serviço de 

execução obrigatória pelo ente público, pois representa necessidade elementar dos 

cidadãos; e, c) por se tratar de serviço eminentemente técnico, cuja execução é 

constitucionalmente atribuída a agentes públicos aprovados em concurso público, 

razão pela qual sua delegação seria forma de burla ao princípio do concurso 

público80. 

Não obstante, Amartya Sen destaca mais cinco aspectos que inviabilizariam a 

execução do serviço público de educação exclusivamente pela inciativa privada, 

para tanto aponta cinco aspectos essenciais da inviabilidade desta substituição: a) a 

cobrança de valores (e o acréscimo relativo à rentabilidade) pode dificultar e, por 

vezes, inviabilizar o acesso à educação pelas famílias mais pobres; b) eventual 

superação do aspecto financeiro dependerá de dispêndio estatal (sistema de 

subsídios ou bolsas), que uma vez viabilizado não evitará o aspecto relativo á 

informação assimétricas que não permitem aos pais ter acesso a todos os dados 

relevantes para exercício do direito de escolha entre as instituições de ensino; c) em 

locais com baixa ou nenhuma concorrência haveria uma tendência de queda da 

qualidade do ensino, que termina por se concentrar prioritariamente no elemento 

arrecadatório; d) o ensino privado não apresenta externalidade inerentes à educação 

escolar pública, o investimento na obtenção de conhecimentos específicos; e) a 

confiança nas escolas privadas retira o perfil crítico dos pais, que se tivessem os 

filhos nas escolas públicas estariam buscando melhorias e reivindicando direitos81. 

Ademais, a média remuneratória dos professores da reder particular é menor 

que os da rede pública municipal. Ou seja, eventual privatização também implicaria 

em perda remuneratória. 

Assim sendo, tendo em vista que o direito à educação não apenas se 

apresenta como um dever do Estado mas de toda sociedade, que deverá colaborar 

com sua promoção e incentivo. Tem-se que, ao refutar a atuação privada substitutiva 

(ou privatização do ensino público), faz-se necessário definir os papéis viáveis à 
                                                 
80 FACCHINATTO, Renan Marcondes. Aplicabilidade do regime jurídico do instituto da Parceria 
Público-Privada ao setor educacional. In: DAL POZZO, Augusto Neves; VALIM, Rafael; AURÉLIO, 
Bruno; FREIRE, André Luiz (Coord.). Parcerias Público-Privadas: teoria geral e aplicação nos 
setores de infraestrutura. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 357-370, p. 365. 
81 SEN, Amartya; DRÈZE, Jean. Glória incerta: A Índia e suas contradições. Trad. Ricardo Donimelli 
Mendes. Laila Coitinho. São Paulo: Companhia das letras, 2015, p. 157-158. 
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iniciativa privada na prestação desse serviço. E, neste sentido, destacam-se duas 

perspectivas: a) prestação concorrencial (modelo vigente dominante), no qual o 

ensino privado concorre com o ensino público, sendo opção da sociedade aderir 

àquele; b) atuação colaborativa horizontal, consistente na atuação de entidades 

privadas no auxílio à prestação do ensino em âmbito público, que poderá ser 

apresentar por diversos instrumentos legais, em especial, por celebração de 

parcerias público-privadas ou por Arranjo de Desenvolvimento da Educação, o que 

se passa a discorrer. 

 

2.1.2 Da execução do serviço no regime de Parceria Público-Privada 

 

A concessão administrativa, conceituada pelo art. 2º, §2º, da Lei Federal nº 

11.079/04 como o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública 

seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou 

fornecimento e instalação de bens, traz em si um alargamento no conceito de 

concessão, pois, não obstante permitir a concessão de serviços públicos sem ônus 

aos usuários, permite que se faça relevantes investimentos em infraestrutura e 

prestação de serviços à Administração, ou seja, determinados setores cuja 

incapacidade financeira estatal inviabilizaria a execução de grandes investimentos 

públicos podem ter suas demandas atendidas a partir do investimento realizado pela 

iniciativa privada e posteriormente ressarcido, gradualmente, pelo Estado82.  

Tratando-se de serviço educacional faz-se necessário, desde já, fixar a 

indelegabilidade da atividade-fim do serviço educacional (atividades materiais 

diretamente ligadas ao desempenho da atividade pedagógica), conforme 

demonstrado quando da abordagem relativa à impossibilidade de privatização do 

serviço, com a substituição do Estado pela atuação da iniciativa privada. Assim 

sendo, “o efetivo desempenho das atividades de planejamento e exposição de 

conteúdos educacionais aos usuários desse serviço, não pode ser delegada a 

particulares”, mas poderá haver delegação da atividade-meio, ou seja, o poder 

público poderá socorrer-se da iniciativa privada para viabilizar realização dos 

                                                 
82 FACCHINATTO, Renan Marcondes. Aplicabilidade do regime jurídico do instituto da Parceria 
Público-Privada ao setor educacional. In: DAL POZZO, Augusto Neves; VALIM, Rafael; AURÉLIO, 
Bruno; FREIRE, André Luiz (Coord.). Parcerias Público-Privadas: teoria geral e aplicação nos 
setores de infraestrutura. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 357-370, p. 362-363. 
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investimentos necessários nas áreas de infraestrutura e capacitação profissional83. 

Ou seja, reconhecidas as dificuldades do Estado, com seus recursos insuficientes 

para alavancar os investimentos em infraestruturas públicas e projetos de interesse 

social, vislumbrou-se a PPP como ferramenta viável para auxiliar o poder público a 

materializar o direito fundamental de acesso à educação pública84. 

 

a) Da experiência de Belo Horizonte 

 

Mesmo se tratando de uma lei promulgada em 2004 (Lei nº 11.079/04) ainda 

existem poucas inciativas de implementação de Parcerias público-privadas na 

educação pública, sendo o Município de Belo Horizonte pioneiro nessa atuação, 

quando a partir de 2013 (contrato de concessão administrativa assinado em julho de 

2012) iniciou-se a execução de obras e serviços de engenharia (construção das 

escolas municipais de educação básica) e a prestação de serviços de apoio ou 

atividade-meio à operação e ao funcionamento de unidades de ensino (serviços 

administrativos; segurança; manutenção do sistema de fornecimento de água, 

esgoto, energia e gás; execução de infraestrutura de dados; limpeza e higienização 

das áreas internas e externas, inclusive com a coleta seletiva dos resíduos; 

manutenção das instalações prediais, elétricas, jardinagem; controle de pragas e 

outros), excluindo-se da execução pelo parceiro privado as atividades-fim, ou seja, a 

gestão pedagógica das unidades de ensino justamente por serem indelegáveis85. 

Nesse caso, estão previstos significativos investimentos, por parte do 
parceiro privado, em obras de infraestrutura civil, sendo certo que, 
após a construção, está previsto que o concessionário será 
remunerado pela disponibilização de diversos serviços de apoio a ser 
paga por contraprestação mensal devida pelo parceiro público86.  

                                                 
83 FACCHINATTO, Renan Marcondes. Aplicabilidade do regime jurídico do instituto da Parceria 
Público-Privada ao setor educacional. In: DAL POZZO, Augusto Neves; VALIM, Rafael; AURÉLIO, 
Bruno; FREIRE, André Luiz (Coord.). Parcerias Público-Privadas: teoria geral e aplicação nos 
setores de infraestrutura. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 357-370, p. 365-366. 
84 BOLIVAR, Lizandra Correia. Parceria Público-Privada na área da educação pública: uma análise 
jurídica da atribuição da gestão pedagógica ao particular. In: PONTES FILHO, Valmir; GABARDO, 
Emerson (Coord.). Problemas emergentes da Administração Pública. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, 28, 2014, Foz do Iguaçu. Anais... Belo Horizonte: 
Fórum, 2015. p. 415-436, p. 433. 
85 Ibidem, p. 434. 
86 FACCHINATTO, Renan Marcondes. Op. Cit., p. 369. 
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Além da efetiva ampliação do número de vagas disponibilizadas na seara da 

educação infantil, a PPP na área educacional implementado no Município de Belo 

Horizonte foi agraciada com reconhecimentos internacionais, incluindo sua 

classificação como finalista regional da América Latina do Prêmio de 

engenhosidade: ideias urbanas em ação (revista britânica Financial Times e Banco 

Citi) e sua classificação entre os 100 (cem) projetos de infraestrutura urbana mais 

inovadores do mundo, segundo a publicação internacional Infrastructure 100, da 

empresa suíça KPMG87. 

 

b) Da experiência do Estado de São Paulo 

 

No Estado de São Paulo o modelo de parceria público-privada também foi 

utilizado para investimentos em infraestrutura, equipamentos e prestação de 

serviços relativos à atividade-meio. Naquela hipótese, tratou-se do estabelecimento 

de concessão administrativa que transferiu aos particulares a gestão e investimento 

em infraestrutura e modernização tecnológica (infraestrutura lógica, técnica e de 

hardware e software para aumentar a eficiência e a qualidade do serviço público de 

ensino), preservando para o Estado o núcleo do serviço público, ou seja, a 

ministração do conteúdo pedagógico, permanece como atividade a ser 

desempenhada exclusivamente pelo Poder Público, por meio de seus professores 

regularmente investidos na função correspondente88. 

Tratou-se do projeto Aula Interativa, incluindo meios e tecnologias da 

informação na rotina pedagógica, de modo a proporcionar a aproximação da 

tecnologia ao aprendizado e proporcionar novas formas de capacitação aos 

docentes, além de dinamizar as estruturas operacionais e administrativas do sistema 

de ensino, criados conteúdos digitais interativos e formação e capacitação de 

                                                 
87 BOLIVAR, Lizandra Correia. Parceria Público-Privada na área da educação pública: uma análise 
jurídica da atribuição da gestão pedagógica ao particular. In: PONTES FILHO, Valmir; GABARDO, 
Emerson (Coord.). Problemas emergentes da Administração Pública. In: CONGRESSO 
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88 FACCHINATTO, Renan Marcondes. Aplicabilidade do regime jurídico do instituto da Parceria 
Público-Privada ao setor educacional. In: DAL POZZO, Augusto Neves; VALIM, Rafael; AURÉLIO, 
Bruno; FREIRE, André Luiz (Coord.). Parcerias Público-Privadas: teoria geral e aplicação nos 
setores de infraestrutura. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 357-370, p. 367. 
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professores conforme diretrizes curriculares expedidas pelo Ministério da 

Educação89.  

 

c) Da experiência do Estado do Espírito Santo 

 

Por meio do Procedimento de Manifestação de Interesse nº 01/2013-SEDU, 

capitaneado pela Secretaria de Estado da Educação daquela unidade federada, 

optou-se pela adoção de procedimento semelhante ao realizado pelo Município de 

Belo Horizonte, ou seja, a de execução de obras e serviços de engenharia aliado à 

delegação de atividade-meio educacional durante o prazo de vigência da concessão 

administrativa90. Tal procedimento consistiu inicialmente na colheita de estudos, 

para construção e operação de serviços não pedagógicos em 20 (vinte) novas 

unidades escolares, nele deveriam ser incluídos estudo de viabilidade técnica e 

econômico-financeira destas novas unidades  a forma de prestação dos serviços não 

pedagógicos (manutenção e conservação, alimentação escolar, segurança, limpeza, 

energia, recursos de tecnologia de informação e comunicação), além dos modelos 

de operação e gestão e o modelo jurídico-contratual91.  

Portanto, é possível a participação colaborativa da inciativa privada na 

modalidade parceria público-privada em razão da natureza do instituto aliada às 

carências públicas para realização dos investimentos necessários ao serviço de 

educação permite a utilização das Parcerias Público-Privadas como instrumento 

viabilizados dos investimentos em infraestrutura educacional e na prestação de 

serviços de apoio ao ensino, deixando ao Estado sua atividade-fim, a gestão e 

execução pedagógica. 

 

2.1.3 Dos Arranjos de Desenvolvimento da Educação – ADE 

 

Na segunda hipótese, Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADE´s), 

trata-se da colaboração horizontal entre municípios mais pobres mediante 

                                                 
89 FACCHINATTO, Renan Marcondes. Aplicabilidade do regime jurídico do instituto da Parceria 
Público-Privada ao setor educacional. In: DAL POZZO, Augusto Neves; VALIM, Rafael; AURÉLIO, 
Bruno; FREIRE, André Luiz (Coord.). Parcerias Público-Privadas: teoria geral e aplicação nos 
setores de infraestrutura. Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 357-370, p. 367. 
90 Ibidem, p. 368. 
91 Ibidem, p. 368. 
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celebração de convênios (ou até de consórcios públicos) que visam a eliminação ou 

redução das desigualdades regionais e intermunicipais em relação à Educação 

Básica. Embora se trate de um modelo de colaboração interfederativa. Normatizado 

pela Resolução nº 1/2012 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação, tais arranjos poderão ser abertos à participação de instituições privadas e 

não-governamentais que, mediante celebração de convênios ou termos de 

cooperação (com cada Município integrante da ADE ou com eventual consórcio 

resultante da mesma), sendo vedada a transferência de recursos públicos para as 

instituições convenentes ou de cooperação. 

Um ADE é uma modalidade de trabalho em rede, na qual um grupo 
de municípios com proximidade geográfica e necessidades 
semelhantes busca trocar experiências para solucionar 
conjuntamente dificuldades daquele território na área da Educação, 
promovendo e fortalecendo a cultura do planejamento integrado e 
colaborativo92. 

Ocorre, no entanto, que estes arranjos são variáveis em seu conteúdo, forma 

de constituição, estabilidade da união, sujeitos (podem ser compostos só por entes 

intergovernamentais ou por estes e as entidades privadas ou não governamentais), 

sendo certo que há uma pluralidade de modelos de arranjos, cada qual com seu 

regramento próprio e suas peculiaridades. Abicalil apresentou dados sobre a 

existência de diversos “Arranjos Comunidade Educativa Cedac” no ano de 2012, 

naquela época tais arranjos envolviam um total de 105 (cento e cinco) municípios, 

sendo: dezesseis no estado do Pará; vinte no Maranhão; doze no Tocantins; cinco 

em Sergipe; trinta e dois em Minas Gerais e vinte no Paraná93. Logo, a multiplicação 

desses arranjos com diversidade regulamentadora pode acarretar em insegurança 

jurídica ou mesmo em problemas diversos de gestão: 

Obviamente que tamanha diversidade de situações implica contratos 
dispersos, inúmeros entraves de mobilidade e de contratação de 
pessoas, contatos e agendamentos, cobertura de despesas e 

                                                 
92 PEREZ, Tereza; PANICO, Roberta; GONGRA, Paola. Implementando Arranjos de 
Desenvolvimento da Educação. In: ABRUCIO, Fernando Luiz; RAMOS, Mozart Neves (Org.). Regime 
de colaboração e associativismo territorial: arranjos de desenvolvimento da Educação. São Paulo: 
Moderna, 2012. p. 85-98, p.87-88  
93 ABICALIL, Carlos Augusto. Sistema nacional de educação: os arranjos na cooperação, parceria e 
cobiça sobre o fundo público na educação básica. Educ. Soc., Campinas, v. 34, n. 124, p. 803-828, 
jul.-set. 2013, p. 814-815. 
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reuniões e eventos que incluíam pessoal da organização privada e 
dos agentes públicos e servidores94: 

A participação privada neste contexto associativo é positiva, mas se observa 

a necessidade de criar uma estabilidade para tais arranjos, que não podem ficar 

submetidas à uma condição de insegurança quanto ao seu prosseguimento, vez 

que, na estrutura atual, tanto pode ser encerrada por vontade unilateral do gestor 

público (no caso de convênios ou temos de cooperação) ou de interesse político do 

legislativo e executivo de cada município (no caso dos consórcios).  

No último capítulo retornar-se-á ao tema com o objetivo de demonstrar que a 

modalidade consorcial desses arranjos pode lhe conferir maior segurança jurídica, 

inclusive com imposição e vedação de dissolução quando devidamente amparada 

pelo interesse público, salvaguarda de direitos fundamentais e princípio da vedação 

de retrocesso social. 

 

2.2 DA ALTERNATIVA DE FEDERALIZAÇÃO 

 

Já restou assentado que o modelo de municipalismo brasileiro aliado às 

assimetrias regionais e inter-regionais contribui para os baixos indicadores oficiais de 

desenvolvimento da educação pública. Assim sendo, diante da impossibilidade de 

substituição do modelo vigente pela privatização do ensino em razão da prevalência 

das assimetrias municipais brasileiras, passa-se a ser natural o debate relativo à 

eventual federalização do ensino básico, trata-se daquilo que Seabra Fagundes 

compreende como dinâmica natural da prática federativa: a busca pelo 

fortalecimento da autoridade central: 

O poder político, qualquer que seja a sua origem ou modalidade de 
exercício, tende sempre, ainda que com intensidade variável, para o 
fortalecimento da autoridade central. E da natureza mesma desse 
poder que o seu exercício se aprimore, sob certos aspectos, com a 
unidade de ação. E a esta é comum que suceda, desvirtuando-a na 
sua essência, a concentração da autoridade. Para isso contribui a 
vocação do homem, mais ou menos incoercível, para o mando, da 
qual resulta que o poder atrai o poder e que o poder pede sempre 
mais poder. Só episodicamente se caminha, nas organizações 
políticas, para atenuar a autoridade central em favor das autoridades 
periféricas. A tendência centrípeta se manifesta até mesmo nos 

                                                 
94 ABICALIL, Carlos Augusto. Sistema nacional de educação: os arranjos na cooperação, parceria e 
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organismos oriundos, historicamente, da necessidade de agregar, 
para a vida política em comum, pela conveniência de atuação 
conjunta, no quadro geopolítico de certas regiões, povos com 
diversidades de origem racial, de idiomas, de costumes, de religião95.  

O tema é objeto de diversas discussões doutrinárias e, no momento, também 

encontra respaldo em projeto de lei submetido à apreciação do Congresso Nacional. 

No caso em tela, compulsando os diversos projetos de lei apresentados naquele 

poder identificam-se diversas estratégias. Enquanto a maioria dos projetos se 

concentra na distribuição de recursos (reconhecendo a dificuldade econômica dos 

entes mais distantes do poder central) ou promoção de um modelo de gestão 

compartilhada96, também se observa a existência de um projeto de viés 

centralizador97, no qual se propõe a federalização da educação básica e que tal 

matéria seja debatida em plebiscito convocado especificamente para tal 

manifestação98. 

Primeiramente, cumpre aduzir que a opção de centralização da prestação de 

serviço público de educação não se caracteriza como ato de arbitrariedade ou 

mesmo de autoritarismo, ao contrário, eventual associação decorre especificamente 

a questões culturais da história brasileira. 

 Eduardo Kugekmas e Lourdes Sola esclarecem que inexiste similaridade 

entre os institutos da centralização com o autoritarismo e da descentralização com a 

democracia, que tal fenômeno ocorre ainda no Brasil em razão de contexto histórico. 

Não importa se o exercício de poder é mais centralizado ou descentralizado, o que 

marca um modelo democrático em que os cidadãos participam pelo voto em duas 

                                                 
95 FAGUNDES, Miguel Seabra. Novas perspectivas do federalismo brasileiro. In: BARROSO, Luís 
Roberto; CLÉVE, Clèmerson Merlin. Doutrinas essenciais de Direito Constitucional. Vol. 3. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 151-162, p. 151. 
96 O PLP 15/2011, do deputado Felipe Bornier (PHS/RJ), estabelece normas para a cooperação entre 
a união e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, com relação à responsabilidade na gestão 
pública da educação escolar brasileira. O PLS 138/2011, do senador Inácio Arruda (PCdoB/CE), 
destina 50% dos recursos do fundo social do pré-sal para a educação, sendo o mínimo de 80% desse 
recurso para a educação básica e infantil. O PL 5.847/2013, do deputado Paulo Rubem Santiago 
(PDT/PE), destina à educação 50% dos proventos recebidos pelo Tesouro Nacional para o FNDE 
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). O PEC 20/2010, do senador Flávio Arns 
(PSDB/PR), desvincula percentual da receita de certas contribuições sociais para custear ações de 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
97 Projeto de Decreto Legislativo 460/2013, proposto pelo senador Cristovam Buarque (PDT-DF), que 
estabelece a convocação de plebiscito nacional para debater a matéria. 
98 Em 05 de agosto de 2014, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou o 
projeto, que segue para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e depois para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), antes de ir a plenário. 
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diferentes instâncias, com atribuições diversas e com definições constitucionais 

nítidas sobre a natureza destas mesmas atribuições99 

Dissociando-se as ideias de descentralização e democracia, passa-se a 

avaliar outros dois aspectos relevantes: a) se há possibilidade de promover a 

alteração na distribuição de competências dos entes federativos, suprimindo uma 

atribuição originária de um estado-membro ou município e repassar a execução 

integral à União; b) se a alteração da competência educacional afeta essa limitação; 

e, c) se a federalização é um procedimento viável, se deve ser conduzida de forma 

gradual ou se é possível a adoção de um modelo intermediário, viabilizando eventual 

transição. 

 

2.2.1 Federalismo, autonomia municipal e alcance da limitação material 

 

A primeira análise a ser realizada diz respeito ao alcance da limitação material 

de reforma insculpida no art. 6º, §4º, I da CF/88, que veda a deliberação de 

“proposta de emenda tendente a abolir [...] a forma federativa de Estado”. E, neste 

sentido, primeiramente, e de forma mais ampla, cumpre questionar se um projeto de 

federalização de uma atribuição originalmente de outro ente adentra ao núcleo 

intangível desta cláusula pétrea, em especial se a alteração na titularização de uma 

função pública afeta a autonomia municipal e, consequentemente, o pacto federativo 

ao reduzir a importância desta entidade federativa. Ou, alternativamente, se tal 

redistribuição não gera efeitos específicos sobre o modelo federativo, sendo medida 

adequada à melhor prestação de um serviço público e, consequentemente, 

amparada pela salvaguarda de um direito fundamental. 

Ricardo Marcondes Martins defende que, dentro de uma visão científica 

(desprovida de interesse diverso e fundamentada na supremacia da Constituição), a 

titularidade de um serviço público não poderia sofrer alteração sob pena de violação 

direta à uma cláusula pétrea: o federalismo100. Logo, se por um lado a autonomia 

                                                 
99 KUGELMAS, Eduardo; SOLA, Lourdes. Recentralização/Descentralização: dinâmica do regime 
federativo no Brasil dos anos 90. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, São Paulo, 11(2): 63-81, out. 1999 
, p. 63 (editado em fev. 2000). 
100 MARTINS, Ricardo Marcondes. Estudos de direito administrativo neoconstitucional. São 
Paulo, Malheiros Editores, 2015, p. 414 e 418. 
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municipal reflete uma característica inerente ao Pacto Federativo brasileiro101, tem-

se que a mesma estaria, prima facie, protegida contra qualquer tentativa de redução 

ou supressão102.  

A doutrina, em coro uníssono, reconhece algumas características do 
federalismo que independem da forma a ele atribuída pelo 
constituinte. Dentre essas características, uma se revela de 
extraordinária importância para este estudo: o federalismo pressupõe 
o estabelecimento numa Constituição rígida de uma divisão de 
competências entre as entidades federativas. Pois bem, o 
federalismo pressupõe que as competências das entidades 
federativas estejam fixadas no texto de uma Constituição rígida: 
trata-se de exigência indissociável do núcleo essencial do conceito 
de federalismo.  A divisão constitucional de competências dita a 
forma federativa instituída pelo constituinte. Nesses termos, para 
apurar os contornos do federalismo brasileiro não basta examinar os 
arts. 1º e 18, faz-se necessário o exame de todos os dispositivos que 
atribuem competências aos entes federativos – como, por exemplo, 
os arts. 21, 22, 23, 24, 25 e 30. Nos arts. 1º a 18 encontram-se as 
entidades que forma a Federação Brasileira; nestes encontram-se os 
contornos da autonomia de cada entidade federativa. Insiste-se: o 
federalismo é, pois, conceito jurídico-positivo, cujo significado é dado 
pelo conjunto de normas constitucionais positivadas. Observado um 
núcleo essencial, é o constituinte que estabelece o que vem a ser o 
federalismo para o ordenamento vigente; e o faz não só pela 
indicação das entidades federativas que compõem o Estado Federal, 
mas, principalmente, pelo estabelecimento e pela distribuição das 
competências entre as entidades.103 

                                                 
101 “Neste sentido, mister transcrever o magistério de Luiz Alberto David Araújo segundo o qual: 
“Assim, podemos apontar que autonomia das unidades federadas é um dos principais característicos 
da Federação. 
O Estado Federal é composto de partes autônomas, de vontades parciais, que devem se relacionar 
entre si e com a vontade central. Essa observação preliminar necessária advertirá que reside nesse 
relacionamento entre vontades parciais e vontade central o cerne do Estado Federal. Tanto a 
manutenção dessa autonomia, como o exercício dela serão objeto do acordo federalista. 
Essa autonomia mencionada se revela através de uma descentralização política”. 
[...] 
Pode-se, portanto, afirmar a autonomia, revelada através de uma descentralização política, é o 
primeiro característico do estado federal” ARAUJO, Luiz Alberto David. O federalismo brasileiro, seus 
característicos e a vedação material contida no art. 60, §4º, I. In: BARROSO, Luís Roberto; CLÉVE, 
Clèmerson Merlin. Doutrinas essenciais de Direito Constitucional. Vol. 3. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 137-150, p. 139. 
102 Sobre esse tema, Nelson de Souza Sampaio destaca que as limitações materiais ao poder de 
reforma só poderiam ser suprimidas pelo próprio poder constituinte, encontrando-se protegidas de 
modificação de natureza legislativa ou mesmo reformadora, verbis: “Só o poder constituinte não é 
limitado por normas de direito positivo interno. Os outros dois poderes, o de reforma constitucional e o 
legislativo ordinário, são poderes constituídos e, portanto, limitados pela Constituição, de onde 
derivam” (SAMPAIO, Nelson de Souza. O processo legislativo. 2 ed rev. e atual. por Uadi Lamego 
Bulos. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 66). 
103 MARTINS, Ricardo Marcondes. Estudos de direito administrativo neoconstitucional. São 
Paulo, Malheiros Editores, 2015, p. 417-418. 
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E, na hipótese dessa modificação de competência representar a supressão da 

atuação do ente originariamente competente, ter-se-ia configurada a hipótese de 

inconstitucionalidade material de uma eventual federalização, verbis: 

Dito isso, há de se observar o seguinte: na Constituição brasileira o 
federalismo é cláusula pétrea. Trata-se de particularidade de 
extremada relevância: pelo art. 60, §4º , I, não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma 
federativa de Estado. [...]A alteração da divisão de competências 
deve, por isso, ser feita com o máximo de desvelo. 
Consequentemente, diante da alteração das competências 
originariamente estabelecidas empreendido pelo poder de reforma, 
de e o jurista indagar se houve, ou não, substancial alteração do 
modelo federativo eleito. O texto constitucional brasileiro – enfatiza-
se – não permite substancial alteração do federalismo positivado: 
permite tão-somente ajustes que reforcem o modelo eleito, permite 
tão-somente, modificações que mantenham a organização escolhida, 
que respeitem, enfim, o grau de autonomia atribuído a cada uma das 
entidades104. 

Em que pese a construção jurídica em defesa da impossibilidade de alteração 

das atribuições federativas, há de se divergir de tal entendimento fazendo-o por 

fundamentos diversos: a) inexistência de um modelo único de federalismo105, b) 

insegurança jurídica e inviabilização das correções das assimetrias; c) possibilidade 

de modificação de cláusula pétrea quando preservados seus aspectos 

elementares106; d) prevalência da salvaguarda dos direitos fundamentais; entre 

outras.  

Em relação à inexistência de um modelo federativo único, Nina Ranieri107 

compartilha de tal entendimento, indicando que o federalismo poderá se apresentar 

                                                 
104 MARTINS, Ricardo Marcondes. Estudos de direito administrativo neoconstitucional. São 
Paulo, Malheiros Editores, 2015, p. 418-420. 
105 Neste sentido: “[...] Também ficou clara a inexistência de um modelo federalista puro. Cada Estado 
tratará o assunto da melhor forma que interesse a seu perfil, criando regras, alterando competências, 
enfim, dando o traço que entender mais adequado”. ARAUJO, Luiz Alberto David. O federalismo 
brasileiro, seus característicos e a vedação material contida no art. 60, §4º, I. In: BARROSO, Luís 
Roberto; CLÉVE, Clèmerson Merlin. Doutrinas essenciais de Direito Constitucional. Vol. 3. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 137-150, p. 147. 
106 Nas palavras de Luiz Alberto David Araújo: “São duas possibilidades, gerando problemas diversos. 
A primeira, mais antipática, mais radical, mas garantidora dos valores garantidos pelos constituintes. 
A segunda, mais móvel, menos ortodoxa, mas que permitiria uma redução do grau de autonomia 
pactuado quando do ajuste federalista de 1988.” (In: O federalismo brasileiro, seus característicos e a 
vedação material contida no art. 60, §4º, I. In: BARROSO, Luís Roberto; CLÉVE, Clèmerson Merlin. 
Doutrinas essenciais de Direito Constitucional. Vol. 3. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2013, p. 137-150, p. 148-149). 
107 RANIERI, Nina Beatriz Stocco Ranieri. Sobre o federalismo e o Estado federal. In: BARROSO, 
Luís Roberto; CLÉVE, Clèmerson Merlin. Doutrinas essenciais de Direito Constitucional. Vol. 3. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 163-180, p. 164. 
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com diversos arranjos estruturais, cabendo ao interprete identificar as características 

específicas do modelo brasileiro. 

Para a referida autora, por exemplo, a marca do federalismo é a existência de 

duas ordens de poder, uma soberana e outra autônoma, cada qual com atribuições 

constitucionalmente estabelecidas (sem adentrar no conteúdo dessas 

atribuições)108. 

Por certo, esta restrição absoluta a alteração de atribuições executivas não se 

coaduna com o modelo federativo brasileiro, vez que, a transferência de titularidade 

e execução de determinadas atividades públicas em nada prejudica o federalismo 

nacional. Ao contrário, tem-se que a delegação de atividades para entidades 

públicas é uma marca do modelo brasileiro para fins de especialização das 

atividades. Entender de forma contrária implicaria no esvaziamento das entidades da 

administração pública indireta (salvo as voltadas a execução de atividade 

econômica) e na impossibilidade de celebração de qualquer tipo de consórcio. 

Se uma emenda constitucional retirasse todas as atribuições municipais ou, 

ao menos, sua maioria, poder-se-ia analisar tal medida sob a perspectiva do pacto 

federativo. Este cenário de atribuições deve ser combatido, permitindo-se eventuais 

ajustes que equilibrem ou, ao menos, diminuam a desproporção entre atribuições 

municipais e geração de recursos próprios. 

Mais que isso, ao longo deste trabalho restou assentado vários defeitos do 

modelo federativo brasileiro, seja no que se refere à distribuição de competências, 

seja na distribuição das riquezas. Assim sendo, adotar posicionamento tão radical 

(contrário109 a qualquer modificação que afete ainda que indiretamente a autonomia 

federativa) força o interprete a reconhecer a inconstitucionalidade de todas as 

mudanças de competência e de distribuição de recursos realizadas desde a 

Constituição de 1988. E o raciocínio para isso é simples, ao modificar 

                                                 
108 “O federalismo, em suma, é uma forma de organização do Estado marcada pela existência de 
duas ordens de poder: a da União (soberana) que detém o controle e a execução de algumas 
funções comuns; e, a das unidades federadas (autônomas) que se ocupam do resto” (RANIERI, Nina 
Beatriz Stocco Ranieri. Sobre o federalismo e o Estado federal. In: BARROSO, Luís Roberto; CLÉVE, 
Clèmerson Merlin. Doutrinas essenciais de Direito Constitucional. Vol. 3. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 163-180, p. 164). 
109 Segundo Luiz Alberto David Araújo, adotar tal entendimento equivale a tornar inconstitucional 
qualquer alteração que afete as autonomias dos entes federativo, o que acarretaria em um 
engessamento combinado com máximo respeito pela forma federativa delineada pelo Constituinte. 
(In: O federalismo brasileiro, seus característicos e a vedação material contida no art. 60, §4º, I. In: 
BARROSO, Luís Roberto; CLÉVE, Clèmerson Merlin. Doutrinas essenciais de Direito 
Constitucional. Vol. 3. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 137-150, p. 148). 
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constitucionalmente competências se está a reduzir a atuação de um e majorar as 

contribuições do outro, bem como, a majoração de recursos para distribuição com 

Estados e Municípios afetaria, consequentemente, a autonomia financeira da União, 

tornando inconstitucional qualquer alteração pelas mesmas razões. 

Portanto, eventuais distorções no modelo federativo brasileiro, se tornariam 

perpétuas face à imutabilidade de aspectos que envolvam a autonomia. Seriam 

assim, os casos de sobrecarga de atribuições municipais sem a correspondente 

contrapartida de geração de receitas tornando inexistente uma autonomia real e, 

sem quem possa haver redução de atribuições (autonomia administrativa) ou mesmo 

redistribuição das receitas públicas (aumentando o repasse de um ente em 

detrimento da redução de outro, o que afetaria a autonomia financeira). 

Não obstante, a depender da interpretação que se faça é possível identifica-

se uma contradição na tese de impossibilidade de modificação de atribuições 

constitucionais quando comparada com a “teoria da troca do sujeito” defendida pelo 

mesmo autor. Segundo essa teoria, na omissão da prestação do serviço público pelo 

ente competente, tal atribuição deverá ser realizada por outrem que detenha 

condições para prestar o serviço. 

A próxima indagação exige exame autônomo: é possível que o 
serviço de saneamento seja prestado pelo Estado do local, por outro 
Estado da Federação, pela União ou por uma associação de 
Municípios? Sim, pois, sempre que uma entidade federativa não 
puder prestar um serviço público, outra entidade deve prestá-lo. Essa 
regra, controversa para muitos, em relação ao serviço de 
saneamento básico, pelos motivos a seguir expostos, é indiscutível. 
Trata-se de aplicação da teoria da troca de sujeito. 
Toda regra constitucional concretiza um princípio, e, por isso, tem um 
peso relativo. As regras de competência também concretizam 
princípios (“Prc”): estão, por exemplo, na base do princípio federativo 
os princípios da democracia e da igualdade. A positivação traz 
consigo um peso adicional: ao enunciar uma regra, o constituinte 
acresce ao peso do princípio concretizado pela regra o peso do 
princípio formal que dá primazia à ponderação do constituinte (“Pf”). 
As regras de competência constitucional, por isso, possuem como 
peso a soma do peso do princípio por elas concretizado com o peso 
do princípio formal que dá primazia às ponderações do constituinte 
(“Prc + Pf”). Esse peso, apesar de significativo, não faz das regras de 
competência regras absolutas. Como todas as regras abstratas do 
sistema, elas também são relativas. [...] (negrito inexistente no 
original)110. 

                                                 
110 MARTINS, Ricardo Marcondes. Estudos de direito administrativo neoconstitucional. São 
Paulo, Malheiros Editores, 2015, p. 435-436. 
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Ora, se a competência (atribuição constitucional) do ente federativo não é 

passível de modificação por configurar cláusula pétrea, a proteção existente perante 

o legislativo e constituinte derivado deveria ser aplicável ao executivo dos demais 

entes federativos. Permitir que a competência seja transferida, ainda que a título 

transitório, é reconhecer que o seu exercício por terceiro não descaracteriza o pacto 

federativo. 

Não obstante, há de se compreender como constitucional eventual 

modificação na competência executiva de um ente federado quando esse aspecto 

se encontra respaldado na realidade vigente e na tutela dos direitos fundamentais. 

É cediço que Estados e, principalmente, Municípios enfrentam problemas 

financeiros graves, que por vezes inviabilizam ou dificultam a boa prestação de 

algumas atividades públicas essenciais. Ao federalizar o exercício dessa atribuição 

há a garantia do ente instituidor de implementação daquela política pública e, por 

consequência, beneficiar aqueles que precisam da atuação estatal. 

Uma interpretação adequada à espécie deve considerar a evolução do 

instituto e das relações sociais. A interpretação meramente exegeta já não atende 

aos anseios modernos. A Constituição não pode ficar restrita a comandos do 

passado, interpretados com as particularidades daquele momento. Sua modificação 

é requisito para que possa alcançar a pluralidade de sujeitos e relações jurídicas 

adequando-se as características da sociedade atual. 

Jorge Miranda discorre sobe a necessidade de modificações constitucionais 

acompanhando a evolução da sociedade, vebis: 

1. A modificação das Constituições é um fenômeno inelutável da vida 
jurídica, imposta pela tensão com a realidade constitucional e pela 
necessidade de efetividade que as tem de marcar. Mais do que 
modificáveis, as Constituições são modificadas. 
Nenhuma Constituição se esgota num momento único – o da sua 
criação. Enquanto dura, resolve-se num processo (como observa, 
por exemplo, Mario Nigro) – o da sua aplicação, no qual intervêm 
todos os participantes da vida constitucional ou, se se seguir Peter 
Häberle, “a sociedade aberta dos interpretes da Constituição”. 
[...] 
5, A interpretação jurídica deve ser não só objetiva como evolutiva, 
por razoes evidentes: pela necessidade de congregar as normas 
interpretandas com as restantes normas jurídicas (as que estão em 
vigor, e não as que estavam em vigor ao tempo da sua publicação), 
pela necessidade de atender aos destinatários (aos destinatários 
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atuais, e não aos do tempo da entrada em vigor das normas), pela 
necessidade de reconhecer um papel ativo ao intérprete, ele próprio 
situado no ordenamento em transformação. E também a 
interpretação constitucional deve ser, e é efetivamente, evolutiva – 
pois qualquer Constituição é um organismo vivo, sempre em 
movimento como a própria vida, e está sujeita à dinâmica da 
realidade que jamais pode ser captada através de fórmulas fixas111. 

Ainda na tese de que eventual federalização de atribuições municipais ou 

estaduais não acarretaria ofensa ao pacto federativo, mister destacar que, diante de 

um mandamento protegido pela limitação material de reforma, seria possível 

identificar quais competências mínimas deveriam ser preservadas e quais as que 

poderiam sofrer modificação. Tal postura partiria da interpretação consistente na 

limitação material de reforma como instrumento de preservação da estrutura basilar 

do Estado impedindo uma ruptura da ordem jurídica: 

Neste sentido, Ingo Sarlet indica que as cláusulas pétreas poderiam ser 

objeto de restrição, desde que preservado seu núcleo (seu sentido, a essência do 

princípio protegido), verbis: 

[...] é possível comungar o entendimento de que a proteção 
imprimida pelas ‘cláusulas pétreas’ não implica a absoluta 
intangibilidade do bem constitucional protegido, pelo menos não no 
sentido de impedir todo e qualquer tipo de restrição. Não se pode 
negligenciar, neste contexto, que os direitos e garantias 
fundamentais (a despeito de constituírem limites materiais à reforma) 
podem ser objeto de restrição até mesmo pelo legislador 
infraconstitucional, desde que preservadas as exigências da reserva 
legal (quando for o caso), bem como salvaguardado o núcleo 
essencial do direito restringido e observados os ditames da 
proporcionalidade, de tal sorte que não nos parece aceitável a tese 
de que o poder reformador (ainda que sempre limitado) possa menos 
que o legislador ordinário112. 

Ocorre, todavia, que tal pensamento, embora viabilize a adequação 

Constitucional às transformações sociais pode, por via transversa, atribuir um grande 

                                                 
111 MIRANDA, Jorge. Caducidade das normas constitucionais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; MORAIS 
(org.), Carlos Blanco de. Mutações Constitucionais. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 279-292, p. 279, 
283-284. 
112 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais sociais como limites materiais ao poder 
de reforma da Constituição: contributo para uma leitura constitucionalmente adequada. Revista 
Latino-Americana de Estudos Constitucionais. n. 1. jan-jun 2003. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 
631–680, p. 669. 
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poder ao legislador, que a seu alvedrio poderá definir o núcleo basilar do modelo 

federativo113, o que também não é desejável. 

 
2.2.2 Federalização de ensino e inexistência de óbice federativo: matéria de 
competência comum e prestação no regime colaborativo 

 

No subtópico anterior optou-se por analisar a existência de eventual conflito 

na federalização de um serviço público de competência estadual ou municipal. Para 

tanto fez-se uma avaliação do conteúdo protetivo da limitação material de reforma 

relativa ao pacto federativo. Não obstante, independente da corrente a qual se 

preferiu aderir naquele momento, é cediço que, especificamente em relação à 

federalização do ensino tal debate perde em relevância. E isto ocorre, especialmente 

em razão da competência comum para prestação do serviço de educação e pelo 

modelo de federalismo cooperativo típico da prestação do serviço público de ensino 

brasileiro. 

Em relação ao modelo de federalismo cooperativo, cumpre aduzir que, ainda 

que não houvesse competência comum, o estabelecimento de um modelo 

colaborativo permitiria que a União assumisse a prestação do ensino básico 

originalmente municipal face à interação necessária nesta sistemática. 

No federalismo cooperativo entende-se que a nação e os estados 
devem atuar como parceiros, com o objetivo de resolver os 
problemas sociais e econômicos. 
O modelo cooperativo define uma interação federal-estadual, para a 
definição dos objetivos comuns. O campo de ação da atividade 
federal aumentou consideravelmente, mas o mesmo tem recorrido 
com as tarefas governamentais, estaduais e locais. 
[...] Para o federalismo cooperativo os governos nacional e estadual 
se justificam igualmente no momento em que atuam a serviço do 
atendimento das necessidades públicas114. 

                                                 
113 Neste sentido: “Outra forma de interpretação seria a de buscarmos apenas princípios da forma 
federativa de Estado. Por essa ótica, estaríamos diante de uma verificação da manutenção mínima 
dos princípios federativos. É verdade que, nesse caso, teríamos uma grande dose de julgamento 
subjetivo, que moldaria a decisão de conformidade com a realidade que se pretendesse proteger. 
Quantas competências seriam necessárias para manter a autonomia estadual? [...] oferece uma 
margem grande de discricionariedade do intérprete, servindo de válvula de escape para ajustes que 
possam ser ou não necessários. Haverá, é verdade, nesse caso, uma grande dose de apreciação 
política, entendida esta como possibilidade de ajustamento de um projeto de mudança servindo a 
interpretação da Federação como maneira de permitir a quebra do sistema federalista como 
inicialmente posto”. (ARAUJO, Luiz Alberto David. O federalismo brasileiro, seus característicos e 
a vedação material contida no art. 60, §4º, I. In: BARROSO, Luís Roberto; CLÉVE, Clèmerson 
Merlin. Doutrinas essenciais de Direito Constitucional. Vol. 3. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 137-150, p. 148). 
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Tratando-se de prestação do serviço público de educação, tem-se que este 

encontra-se estruturado dentro de um modelo de federalismo cooperativo, em que o 

Constituinte optou por preterir a sistemática de atribuição de competências privativas 

ou exclusivas em favor do incentivo à atuação coordenada. E, neste sentido, embora 

o art. 22, XXIV, da CF/88 estabeleça uma competência normativa exclusivamente à 

União, tal exercício deverá ser realizado a partir de uma perspectiva de coordenação 

dos sistemas de ensino. 

Especificamente quanto à execução, o artigo 211 expressamente discorre 

sobre a organização dos sistemas de ensino em regime de colaboração e, ao versar 

sobre a atuação de Estados e Municípios optou por um autorização genérica 

segundo a qual, caso implementado o sistema de ensino municipal, que atue 

“prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil" (art. 211, § 2º) e, em 

relação aos Estados, caso estabeleça seu sistema de ensino, que atue 

“prioritariamente no ensino fundamental e médio" (art. 211, § 3.º). 

Embora a afirmação acima (caso atue) possa gerar algum desconforto em 

uma primeira leitura, há de se registrar que o objetivo da expressão não é o de 

permitir que Municípios abandonem a prestação desse serviço, por certo isso jamais 

seria possível, inclusive em razão do princípio da continuidade, da salvaguarda dos 

direitos fundamentais e da vedação de retrocesso social.  

A expressão foi propositalmente inserida para indicar que, com fundamento 

nos mandamentos constitucionais, o Município poderá ser substituído por qualquer 

outro ente federativo: estado-membro ou União, pois ambos detêm competência 

comum, seja com supedâneo no art. 203, caput (expressão genérica que indica ser a 

educação “dever do Estado”), seja com supedâneo no art. 211, caput (dever da 

União e dos Estados de organizar, em regime de colaboração, seus sistemas de 

ensino) e art. 211, I (em que inexiste limitação para a abrangência do sistema de 

ensino federal) 

Em verdade, com supedâneo constitucional, é possível afirmar que a União 

detém competência expressa para a execução do serviço de educação básica, pois 

se trata de matéria de competência comum fixada no art. 23, V, da Constituição 

Federal (competência comum para promover a educação). Logo, todos os entes 

                                                                                                                                                         
114 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Novos rumos do federalismo. In: BARROSO, Luís Roberto; 
CLÉVE, Clèmerson Merlin. Doutrinas essenciais de Direito Constitucional. Vol. 3. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 91-120, p. 107. 
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deverão colaborar na execução do serviço sem que haja qualquer supremacia entre 

os mesmos e com responsabilização individual de cada entidade na hipótese de não 

prestação115. 

Ou seja, a federalização do ensino sequer necessita de Emenda 

Constitucional, bastando, tão somente, modificação legislativa, pois a atribuição aos 

Municípios decorre de dispositivos legais, em especial a Lei nº 9.394/1996. O 

mesmo diploma, inclusive, em seu art. 11, parágrafo único, autoriza a instituição de 

um sistema único de educação básica, que pode ser implementado a partir da 

integração da execução municipal ao sistema estadual de ensino (substituindo o 

Município, portanto), seja pela instituição de um sistema único de educação básica 

de gestão compartilhada. 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
[...] 
Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar 
ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único 
de educação básica. 

Portanto, resta inquestionável a existência de previsão legal expressa 

autorizando que o Município se retire da execução do serviço público de ensino, 

caso o Estado-membro em que se encontre localizado autoriza a integração da 

estrutura municipal ao seu sistema116. E, por via de consequência, mediante idêntico 

veículo normativo se faz possível a implementação de idêntica regra em âmbito 

federal, autorizando a integração de municípios e estados ao sistema federal ou sua 

composição com ele. 

Sendo assim, tendo em vista que os mandamentos constitucionais relativos à 

atuação municipal se assemelham aqueles relativos aos estados-membros, eventual 

proposta de federalização do ensino não gera qualquer reflexo em relação ao pacto 

federativo, existindo (à semelhança da relação estado-membro e sistema municipal 

de ensino) autorização genérica para atuação federal, vez que a educação básica 

                                                 
115 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e constituição. São Paulo: Max Limonad, 
2003, p. 153 
116 O Estado do Mato Grosso foi pioneiro na utilização da autorização conferida no parágrafo único do 
art. 11 da LDB, inclusive solicitando ao Conselho Nacional de Educação a autorização para 
incorporar no Sistema Único de Educação Básica daquele Estado a prestação de serviço público de 
educação indígena, o que foi deferido com as orientações especificadas no Parecer CNE/CEB 
31/2001, processo nº 23001.000187/2001-26, aprovado pelo colegiado em 10.09.2001. Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6797-pceb031-
01&category_slug=outubro-2010-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 10/12/2018. 
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configura um dever de todos os entes estatais e se trata de matéria de competência 

comum. 

Fixada a competência da União para, a exemplo dos estados-membro, 

integrar ao seu sistema de ensino o sistema municipal (ou mesmo estadual) ou com 

ele compor um sistema único. Entende-se que a implementação de um projeto de 

federalização do ensino ocorresse de forma gradual, procedendo-se com uma 

alteração legislativa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei nº 

9.394/1996), de forma a renumerar o parágrafo único para parágrafo 1º e inserir dois 

parágrafos na sequência que garantisse à União idêntica competência à atribuída 

aos estados-membros para, atuar junto ao Município ou mesmo sob o manto ada 

união dos três sistemas de ensino. 

Eis a sugestão para redação dos novos parágrafos do art. 11, da Lei nº 

9.394/1996, verbis:  

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
[...] 
§ 1º - Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema 
estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de 
educação básica. 
§ 2º - Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema 
federal de ensino ou compor com ele um sistema único 
§ 3º - Fica facultado ao estado-membro, na hipótese de adesão 
municipal ao disposto no parágrafo anterior, optar por igual 
procedimento em relação aos estabelecimentos de ensino 
localizados naquela municipalidade. 

Neste cenário, poder-se-ia estabelecer requisitos para a atuação federal, 

privilegiando, incialmente, as regiões que apresentarem os piores indicadores de 

desempenho educacional e os munícipios pequenos (até trinta mil habitantes) e 

médios (de trinta mil a cem mil habitantes). 

Por fim, cumpre esclarecer que a sugestão formulada não se enquadra em 

qualquer espécie de instrumento interventivo, tratando-se, tão somente, de exercício 

de atribuição genericamente atribuída ao ente federal, que poderá realizá-la 

isoladamente ou em parceria com os demais entes federados. 

 

2.3 FEDERALIZAÇÃO DO ENSINO SOB A ÓTICA DA ECONOMICIDADE E DA 
EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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Após o debate sobre o projeto de federalização do ensino básico a partir da 

tutela do pacto federativo brasileiro faz-se necessário apresentar algumas 

dificuldades práticas em sua implementação. Para tanto a análise de aspectos não 

jurídicos (financeiros, gerenciais, pedagógicos etc.) mostra-se como elemento 

relevante117 para que o direito à educação seja garantido pelo Estado e inexista 

prejuízo ao princípio da Eficiência. 

Eficiência é o princípio que determina atuação administrativa com 
capacidade de produção de resultados destinados à consecução dos 
fins do Estado através dos meios correspondentes adequados, na 
medida da satisfação das necessidades da população118. 

Neste diapasão, Costódio Ubirajara Filho conceitua o princípio da Eficiência 

como o dever de “atender o cidadão na exata medida da necessidade deste e com 

agilidade, mediante adequada organização interna e ótimo aproveitamento dos 

recursos disponíveis”119. Ou seja, inclui a conduta ou meios (organização e correta 

utilização dos recursos) e os resultados ou fins (atendimento célere da necessidade 

do tomador do serviço ou recebedor da atividade estatal)120. 

O direito público do Estado Contemporâneo visa satisfazer 
determinadas necessidades sociais, sendo vinculado ao atendimento 
eficiente dos fins sociais e fáticos aos quais se destina. 
A eficiência não pode ser entendida apenas como maximização do 
lucro, mas sim como um melhor exercício das missões de interesse 
coletivo que incumbe ao Estado, que deve obter a maior realização 
prática possível das finalidades do ordenamento jurídico, com os 

                                                 
117 [...] o planejamento no Direito Administrativo deve aproveitar o que for útil, mas lembrar-se de que 
ele deve ser sistematizado na lógica administrativa (VELOSO, Juliano Ribeiro Santos. Direito ao 
planejamento. Belo Horizonte: Editora D´Plácido, 2014, p. 161). 
118 MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Tratado de direito 
administrativo: teoria geral e princípios do direito administrativo. Vol.1. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2014, p. 485. 
119 UBIRAJARA FILHO, Costódio. A emenda constitucional 19/98 e o princípio da eficiência na 
administração pública. In: PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di; SUNDFELD, Carlos Ari. Doutrinas 
Essenciais de Direito Administrativo. vol. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.999-
1011, p. 1007. 
120 Neste sentido, diz que, ”o agir da Administração, pode ser avaliada sob dois enfoques: um, o do 
comportamento dos seus agentes no uso dos recursos públicos (avaliação dos meios e 
procedimentos de trabalho); outro, o dos resultados finais obtidos por esses agentes (avaliação dos 
fins). Viu-se, anteriormente, que a palavra "eficiência'' ora é empregada como sinônimo de "eficácia" 
(sentido comum), abrangendo tanto a avaliação dos fins quanto a dos meios; ora com carga 
semântica diversa (sentido científico), compreendendo apenas a apreciação dos meios” (UBIRAJARA 
FILHO, Costódio. A emenda constitucional 19/98 e o princípio da eficiência na administração pública. 
In: PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di; SUNDFELD, Carlos Ari. Doutrinas Essenciais de Direito 
Administrativo. vol. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.999-1011, p. 1003). 
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menores ônus possíveis, tanto para o próprio Estado, especialmente 
de índole financeira, como para as liberdades dos cidadãos121. 

Agregar ao debate jurídico elemento exógenos, (financeiros, gerenciais, 

pedagógicos etc.) permite a análise interdisciplinar desta política pública, bem como 

se alinha às técnicas de planejamento e à mais moderna definição do princípio da 

eficiência. Sob esse ponto de vista, deixa-se para abordar os aspectos pedagógicos 

relativos à adequação do ensino ao destinatário para concentra-se, neste início no 

princípio da eficiência sob a perspectiva da economicidade. 

Como decorrência dos princípios da eficiência e da razoabilidade 
insurge o princípio da economicidade, mormente na atuação 
administrativa que implica gasto público, expresso no art. 70, caput, 
da CF/1988. 
[...] 
Por ele, combate-se o desperdício de dinheiro público, na medida em 
que se deve comprometer o mínimo e o necessário de recursos 
públicos para alcance do interesse público com maior benefício 
social. Além disso, o excesso é desperdício e malbaratamento do 
dinheiro público122. 

Aderindo a tal perspectiva de análise, faz-se necessário avaliar se a 

federalização do ensino básico permitirá a correta utilização dos recursos públicos 

ou se tal medida demandará um volume financeiro insuportável à gestão federal. E, 

especificamente em relação à (in)viabilidade financeira da federalização do ensino, 

tal abordagem se mostra necessária pois, por se tratar de um direito social (aspecto 

abordado em linhas pretéritas), enquadra-se no rol daqueles de satisfação 

progressiva, que se perpetua no tempo e, portanto, cuja prestação, manutenção e 

evolução relaciona-se diretamente com o Produto Interno Bruto e a arrecadação 

estatal123. 

                                                 
121 UBIRAJARA FILHO, Costódio. A emenda constitucional 19/98 e o princípio da eficiência na 
administração pública. In: PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di; SUNDFELD, Carlos Ari. Doutrinas 
Essenciais de Direito Administrativo. vol. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.999-
1011, p. 1003 
122 MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Tratado de direito 
administrativo: teoria geral e princípios do direito administrativo. Vol.1. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2014, p. 494. 
123 Neste sentido, Clèmerson Merlin Clève afirma que “os direitos fundamentais sociais, é necessário 
ter clareza quanto a isso, são direitos de satisfação progressiva, cuja realização encontra-se 
estreitamente ligada ao PIB (Produto Interno Bruto) e, portanto, à riqueza do país” (CLÈVE, 
Clèmerson Merlin. A eficácia dos diretos fundamentais sociais. In: GARCIA, Maria; PIOVESAN, 
Flávia. Doutrinas essenciais de Direitos Humanos. Vol. 3. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 239 - 252, p. 246). 
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Assim sendo, requer-se que as decisões relativas à implementação de uma 

política pública voltada à satisfação de direitos sociais (tal qual o serviço público de 

educação básica) devam ser desenvolvidas a partir de decisões adequadas aos 

limites orçamentários do Estado, programando seus gastos de forma realista e 

gradual. 

A economia brasileira é, efetivamente, considerável. Todavia, quando 
dividido o produto interno bruto pela população, concluímos que a 
renda per capita brasileira é pequena (pouco mais de três mil dólares 
ano). Por isso os recursos públicos devem ser muito bem manejados. 
O cuidado com a escassez permitirá, dentro dos limites oferecidos 
pela riqueza nacional, implementar políticas públicas realistas. [...] 
Trata-se de estabelecer de modo continuado as ações voltadas para 
a sua realização num horizonte de tempo factível. Lamentavelmente, 
o que tem ocorrido na trágica experiência orçamentária brasileira, é 
que o poder público muitas vezes se vê autorizado a estabelecer 
contingenciamentos arbitrários, praticamente nulificando as rubricas 
sociais (moradia, esgotamento sanitário etc.). Por isso, é imperiosa a 
luta por um rígido controle da execução orçamentária, exigindo-se 
que a lei orçamentária, experimentadas condições de normalidade, 
seja cumprida tal como aprovada pelo Congresso Nacional. Daí a 
necessidade de compreender-se a peça orçamentária como lei que 
vincula, razão pela qual não pode ser tida como mero ato legislativo 
autorizativo. Se a lei impõe um programa (orçamento-programa), o 
cumprimento do programa deve ser controlado. Está-se com isso a 
defender a necessidade de redefinição da natureza do orçamento. É 
indispensável, por outro lado, a presença da sociedade nos 
processos de elaboração e controle da execução orçamentária. 
Incumbirá à sociedade civil consciente da singularidade dos direitos 
de satisfação progressiva, escolher a velocidade dos gastos sociais e 
proceder às escolhas viáveis dentro de um quadro de escassez de 
recursos124. 

Nesta senda, há de se avaliar o impacto financeiro/orçamentário de qualquer 

decisão relativa à política pública de educação básica e, em especial, do projeto de 

federalização do ensino (matéria objeto do presente estudo). E, para tanto, faz-se 

necessário avaliar elementos que afetam a atuação estatal e, consequentemente, 

refletem na execução orçamentária, majorando a despesa pública. 

                                                 
124 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A eficácia dos diretos fundamentais sociais. In: GARCIA, Maria; 
PIOVESAN, Flávia. Doutrinas essenciais de Direitos Humanos. Vol. 3. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 239 - 252, p. 249. 
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Em 2018125 foram realizadas 38.331.508 (trinta e oito milhões, trezentas e 

trinta e uma mil, quinhentas e oito) matrículas nas redes estaduais e municipais de 

ensino, sendo 37.350.096 (trinta e sete milhões, trezentas e cinquenta mil e noventa 

e seis) no ensino regular126 e 981.412 (novecentas e oitenta e um mil, quatrocentas 

e doze) na educação especial127. 

No comparativo com 2017 observa-se uma redução de 296.576 (duzentas e 

noventa e seis mil, quinhentas e setenta e seis) matrículas. Naquele ano128 foram 

realizadas 38.628.084 (trinta e oito milhões, seiscentas e vinte e oito mil e oitenta e 

quatro) matrículas nas redes estaduais e municipais de ensino, sendo 37.750.447 

(trinta e sete milhões, setecentas e cinquenta, quatrocentas e quarenta e sete) no 

ensino regular e 877.637 (oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e trinta e sete) 

na educação especial. 

Portanto, baseado nos dados de 2018, eventual federalização do ensino 

potencializaria a complexidade do sistema federal, com um aumento de 38.331.508 

(trinta e oito milhões, trezentas e trinta e uma mil, quinhentas e oito) de matrículas e, 

baseado nos dados de 2014, de 1.782.774129 pessoas em seu corpo docente. Tais 

                                                 
125 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA.  
Resultados finais do Censo Escolar (redes estaduais e municipais) - Anexo I 2018. Brasília: Inep, 
2018. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos. Acesso em 
15/12/2018 
126 Sendo 6.248.976 (seis milhões, duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e setenta e seis) 
matrículas na educação infantil (2.333.277 – dois milhões, trezentos e trinta e três mil, duzentos e 
setenta e sete – em creches e 3.915.699 – três milhões, novecentos e quinze mil, seiscentos e 
noventa e nove – em pré-escola), 21.760.831 (vinte e um milhões, setecentos e sessenta mil, 
oitocentos e trinta e uma matrículas no ensino fundamental (11.891.471 – onze milhões, oitocentos e 
noventa e um mil, quatrocentos e setenta e uma – nos anos iniciais e 9.869.360 – nove milhões, 
oitocentos e sessenta e nove mil, trezentas e sessenta – nos anos finais), 6.462.124 (seis milhões, 
quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e quatro) matrículas no ensino médio e 2.878.165 
(dois milhões, oitocentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e cinco) matrículas na educação 
presencial de Jovens e Adultos. 
127 Sendo 70.208 (setenta mil, duzentas e oito) matrículas na educação infantil (17.572 – dezessete 
mil, quinhentas e setenta e duas – em creches e 52.636 – cinquenta e duas mil, seiscentas e trinta e 
seis – em pré-escola), 728.687 (setecentas e vinte e oito mil, seiscentas e oitenta e sete matrículas no 
ensino fundamental (423.460 – quatrocentas e vinte e três mil, quatrocentas e sessenta – nos anos 
iniciais e 305.227 – trezentas e cinco mil, duzentas e vinte e sete – nos anos finais), 106.362 (cento e 
seis mil, trezentas e sessenta e duas) matrículas no ensino médio e 76.155 (setenta e seis mil, cento 
e cinquenta e cinco) matrículas na educação presencial de Jovens e Adultos. 
128 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA.  
Resultados finais do Censo Escolar (redes estaduais e municipais) - Anexo I 2018. Brasília: Inep, 
2018. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos. Acesso em 
15/12/2018 
129 Segundo dados divulgados pelo INEP, em 2014, 1.806.695 (um milhão, oitocentos e seis mil, 
seiscentos e noventa e cinco) docentes atuavam no ensino básico, sendo 23.921 (vinte e três mil, 
novecentos e vinte e um) no sistema federal, 717.144 (setecentos e dezessete mil, cento e quarenta 
e quatro) no sistema estadual e 1.065.630 (um milhão, sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta) no 
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fatores causariam grande impacto em aspectos relativos ao custo do sistema de 

ensino, logística, controle pedagógico e operacional. 

Especificamente em relação ao aspecto financeiro, é certo que o aumento de 

atribuições em âmbito federal se faria acompanhar dos respectivos recursos 

atualmente destinados à esfera municipal. No entanto, haveria a assunção de 

despesas extremamente superiores às atualmente suportadas nos sistemas federal 

e municipal e que se exemplifica a partir de dois aspectos principais: a) majoração 

na folha de pagamento (com reflexos previdenciários); e, b) despesas relativas às 

aquisições dos bens e equipamentos públicos atualmente a disposição dos 

municípios e estados. Ademais, ao final será destacada a necessidade de 

adequação do ensino à realidade local e regional.  

 

2.3.1 Do impacto na folha de pagamento 

A federalização do ensino implicaria na absorção, pela União, dos servidores 

das redes municipais e estaduais de ensino. No entanto, a existência de 

desproporção no tratamento remuneratório nesses sistemas impediria a recepção 

desses “novos servidores federais” nas condições remuneratórias originais. Ou seja, 

tal incorporação estaria submetida a regras e princípios específicos, em especial o 

princípio da irredutibilidade da remuneração (art. 7º, IV130 e art. 37, XV131, ambos da 

CF/88) e da isonomia dos vencimentos (equiparação salarial) imposta, 

especificamente no serviço público federal pelo art. 41, da Lei 8.112/90132. 

                                                                                                                                                         
sistema municipal (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA. Sinopse Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica. Acesso em 15/12/2018). 
130  Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:[...] VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 
coletivo. 
131 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] XV - os vencimentos dos servidores 
públicos são irredutíveis, e a remuneração observará o que dispõem os arts. 37, XI e XII, 150, II, 153, 
III e § 2º, I; 
132 Não obstante a matéria encontre-se disciplinada no art. 46 da CLT, aplica-se ao caso em testilha o 
disposto no art. 41, da Lei 8.112/90, segundo o qual: “Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”, e seu parágrafo quarto que 
estabelece ser “assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou 
assemelhadas do mesmo Poder”. 

http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica
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Em relação ao princípio da irredutibilidade da remuneração133, tem-se que 

este garante a estabilidade financeira do trabalhador, preservando o valor absoluto 

(nominal134) de seus recebimentos independentemente de modificações de qualquer 

natureza em sua sistemática remuneratória (transposição de regime, forma de 

composição, diminuição ou supressão de vantagens etc.)135, sendo aplicável tanto 

para os ocupantes de cargo ou emprego público136. 
 
A garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional 
traduz conquista jurídico-social outorgada, pela Constituição da 
República, a todos os servidores públicos (CF, art. 37, XV), em 
ordem a dispensar-lhes especial proteção de caráter financeiro 
contra eventuais ações arbitrárias do Estado. Essa qualificada tutela 
de ordem jurídica impede que o poder público adote medidas que 
importem, especialmente quando implementadas no plano 
infraconstitucional, em diminuição do valor nominal concernente ao 
estipêndio devido aos agentes públicos. A cláusula constitucional da 
irredutibilidade de vencimentos e proventos – que proíbe a 
diminuição daquilo que já se tem em função do que prevê o 
ordenamento positivo (RTJ 104/808) – incide sobre o que o servidor 
público, a título de estipêndio funcional, já vinha legitimamente 
percebendo (RTJ 112/768) no momento em que sobrevém, por 
determinação emanada de órgão estatal competente, nova disciplina 
legislativa pertinente aos valores pecuniários correspondentes à 
retribuição legalmente devida137. 

. 
Em relação ao princípio da isonomia dos vencimentos e o mandamento da 

equiparação salarial (art. 41, da Lei 8.112/90), Hely Lopes Meirelles defendia que o 

princípio da isonomia (art. 141, §1º, da CF/88) fundamentava a regra, mas com esta 

não se confundia, pois na isonomia defende-se o tratamento igualitário aos que  

                                                 
133 Remuneração é o conjunto de prestações recebidas habitualmente pelo empregado pela 
prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidades, provenientes do empregador ou de 
terceiros, mas decorrentes do contrato de trabalho, de modo a satisfazer suas necessidades básicas 
e de sua família133. (MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 34ª ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018, p. 376) 
134 O inciso VI do art. 7º da Constituição garante a irredutibilidade nominal dos salários, de se 
reajustar os salários de acordo com a lei, e de não irredutibilidade real, que depende de negociações 
coletivas. [...] Recebe, também, o art. 468 da CLT, que garante a irredutibilidade salarial de forma 
genérica (MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 34ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, 
p. 526). 
135 O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento relativo à constitucionalidade desse 
princípio, que se apresenta como uma garantia da estabilidade financeira do trabalhador. Neste 
sentido, vide os seguintes julgados: BRASIL, STF, RE 563.965, rel. min. Cármen Lúcia, j. 11-2-2009, 
P, DJE de 20-3-2009, Tema 41; BRASIL, STF, AI 632.933 AgR-EDv-AgR, rel. min. Gilmar Mendes, j. 
1º-8-2014, P, DJE de 30-10-2014; BRASIL, STF, RE 599.618 ED, rel. min. Cármen Lúcia, j. 1º-2-
2011, 1ª T, DJE de 14-3-201; BRASIL, STF, RE 212.131, rel. min. Ilmar Galvão, j. 3-8-1999, 1ª T, DJ 
de 29-10-1999; BRASIL, STF, AI 794.665 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 9-11-2010, 1ª T, DJE de 30-
11-2010. 
136 NOHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 719. 
137 BRASIL, STF, ADI 2.075 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 7-2-2001, P, DJ de 27-6-2003. 
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encontram materialmente (e não apenas nominalmente) na mesma condição, 

podendo ocorrer diferenças fáticas em cargos ou funções nominalmente iguais. Por 

sua vez, na equiparação de vencimentos deve observar se o cargo ou função exige 

mesmas condições e se os agentes preenchem os mesmos requisitos pessoais e 

profissionais138. 

Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 
critérios de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, 
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão 
quando a natureza do cargo os exigir (conforme art. 39, §3º, parte 
final) 139. 

Assim sendo, eventual implementação da federalização do ensino obrigará a 

União, primeiramente, identificar a maior remuneração paga entre os sistemas 

públicos de ensino e, diante da impossibilidade de redução dos vencimentos (art. 42, 

da CF/88) adotar tal montante remuneratório para todos os demais servidores em 

razão da isonomia dos vencimentos (equiparação salarial) imposta, especificamente 

no serviço público federal através do disposto no art. 41, da Lei nº 8.112/90. 

Sobre os dados remuneratórios do sistema público de ensino (montante 

remuneratório, valor médio da hora/aula e da carga horária dos professores) 

identifica-se que o último estudo oficial sobre a matéria apresenta dados apurados 

em 2014 e divulgados em junho de 2017. Com base nessas informações, o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou 

informações relativas ao quantitativo de professores e professoras em cada sistema 

de ensino, bem como sua remuneração média140. Tais dados viabilizaram uma 

comparação entre as redes públicas de ensino e entre elas e a rede particular no 

tocante a aspectos quantitativos (discente e docente), à carga horária média de 

ensino e à remuneração média. 

                                                 
138 MEIRELLES, Hely Lopes. Vencimentos e vantagens. In: PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di; 
SUNDFELD, Carlos Ari. Doutrinas Essenciais de Direito Administrativo. vol. 7. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais,2012, p. 647-667, p. 654-656. 
139 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MOTTA, Fabricio. Tratado de direito administrativo: 
administração pública e servidores públicos. Vol.2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 
432. 
140 Dados disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=50471. Acesso em 25 de 
julho de 2017. 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=50471
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Tabela 9: remuneração média ponderada por carga horária padronizada para 40H semanais – 
Brasil - 2014.     

 
Fonte: INEP, 2017. 
 

Ademais, as desigualdades não se apresentam apenas entre os sistemas 

federal, estaduais e municipais, mas também apresenta graves distorções regionais 

e inter-regionais. Embora a União possua a maior remuneração média do corpo 

docente, foi possível encontrar Municípios que ultrapassaram a média federal e 

outros que sequer alcançaram 10% destes. 
 

Tabela 10: Valor da remuneração média da hora aula trabalhada na educação básica – Brasil - 
2014. 

 Hora/Aula trabalhada 
Rede Federal  R$                         48,55  
Rede Estadual  R$                         21,72  
Rede Municipal  R$                         19,47  
Rede Privada  R$                         16,24  

Desproporção Municipal  
Porto Alegre (RS)  R$                         68,42  
Jussiape (BA)  R$                           4,18  

Fonte: INEP, 2017. 
 

Assim sendo, o Brasil possuía em 2014 um total de 2.080.619 (dois milhões, 

oitenta mil, seiscentos e dezenove professores e professoras), sendo a rede 

municipal a maior empregadora 1.065.630 (um milhão, sessenta e cinco mil, 

seiscentos e trinta professores) e com pior remuneração média entre os sistemas 

públicos (no entanto, superior ao valor médio pago na iniciativa privada). 

O comparativo entre os sistemas permite a visualização imediata de dois 

aspectos relevantes (destacados na tabela acima) para a avaliação remuneratória: 

valor da hora/aula trabalhada e média de horas semanais do contrato). E, para fins 

de quantificação do impacto da federalização do ensino na folha de pagamento 

deve-se, com supedâneo no princípio da irredutibilidade dos vencimentos (art. 42, 

CF) combinado com o princípio da isonomia e mandamento da equiparação 
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remuneratória, utilizar como valor de hora/aula da maior remuneração entre os 

sistemas analisados. E, nesta senda, a incorporação dos docentes da rede 

municipal e estadual gera graves reflexos financeiros, majorando o custo com folha 

de pagamento no percentual de 228% (duzentos e vinte e oito por cento) – sem 

analisar o impacto sobre os encargos da folha e os reflexos previdenciários. 

 

2.3.2 Do impacto relativo à incorporação de imóveis e equipamentos das 
redes estaduais e municipais de ensino 

 

De início, faz-se necessário destacar que a incorporação das atribuições de 

prestação de serviço público de educação básica inclui não apenas a absorção de 

profissionais dos setores estaduais e municipais de educação, mas, também, todo 

um conjunto de estruturas físicas (imóveis, móveis e equipamentos) atualmente 

vinculadas a essa atividade nos sistemas de ensino das entidades de menor 

dimensão. 

Por certo, não se pode obrigar Estados e Municípios a ceder gratuitamente141 

seus bens. Ao revés, a autonomia financeira e gerencial impede que a União 

imponha tal medida. E, assim sendo, para que eventual federalização do ensino 

básico não venha a representar impacto financeiro ser-lhe-ia necessário que todos 

os 5.570 (cinco mil, quinhentos e setenta) Municípios, 26 (vinte e seis) Estados e 

Distrito Federal, através de projeto de lei de iniciativa de seus poderes executivos e 

aprovação pelos legislativos deferissem a transferência não onerosa de todos os 

                                                 
141 Caso optem por transferir gratuitamente a propriedade ou a posse, dentre os instrumentos legais 
cabíveis destacam-se: a) A Cessão de uso é um ato de colaboração, que pode ser realizado de forma 
intergovernamental, e no qual há a transferência gratuita da posse de bem público a fim de que o 
cessionário o utilize segundo sua normal destinação, por tempo certo ou indeterminado, sendo 
necessário destacar que, quando realizada pera outra entidade dependerá de  lei autorizativa para 
legitimar essa transferência de posse” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 18 
ed. Atualizada por Giovani da Silva Corralo. São Paulo: Malheiros, 2017, pg. 338-339); b) “a 
concessão de direito real de uso, que pode ser interpretado como ato de colaboração caracterizado 
pela transferência, onerosa ou gratuita, da faculdade de usar, do Poder Público, para o particular ou 
outro ente estatal. Apesar de não exigir lei autorizativa, ter-se-ia a necessidade de sua edição para 
desafetar os bens originalmente direcionados ao serviço público de educação nos sistemas 
municipais e estaduais. Após tal procedimento, seria possível a cessão pelo Poder Executivo. 
Ademais, além de ser concedida por prazo determinado, está limitada a bens imóveis” (MARRARA, 
Thiago; FERRAZ, Luciano. Tratado de direito administrativo: direito administrativo dos bens e 
restrições estatais à propriedade. Vol.3. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 238-239); 
e, c) a “doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após a avaliação de sua 
oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação – 
caso que deve ser admitido com prudência, tendo em vista a indisponibilidade dos interesses públicos 
[...]” (NOHARA, Irene Patrícia; CÂMARA, Jacintho Arruda. Tratado de direito administrativo: 
licitações e contratos administrativos. Vol.6. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 145). 
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seus bens atualmente destinados à prestação do serviço público de educação para 

a União. 

No entanto, é preciso destacar que, em relação à transferência onerosa da 

propriedade ou da posse dos bens municipais e estaduais deve-se optar pela 

celebração de acordos em condições de pagamentos que permitam uma 

programação racional do dispêndio federal em detrimento do procedimento 

desapropriatório. Tal afirmativa decorre do fato de que, embora possa alcançar bens 

móveis e imóveis e esteja perfeitamente respaldada sua justificativa no texto 

constitucional, tal instituto exige a contraprestação prévia e justa142 em dinheiro (art. 

5º, XXIV, da CF/88). 

Para melhor visualizar o impacto financeiro decorrente da transferência 

desses bens imóveis para a União, dados do INEP143 apurados em 2014 destacam 

que, apenas no sistema municipal de educação, existiam 184.145 (cento e oitenta e 

quatro mil, cento e quarenta e cinco) estabelecimentos de ensino. Portanto, tem-se 

por elevado o custo para que sejam celebrados acordos para as referidas 

transferências ou indenizações, não obstante se consiga transformar algumas 

destas em contratos de locação ou instrumentos não onerosos de transferência da 

propriedade ou posse. Logo, o volume de recursos orçamentários a serem 

dispendidos torna inviável a realização da federalização do ensino. 

 

2.3.3 Adequação do ensino às características do destinatário 

 

Eventual substituição da atuação local por uma estrutura central apresenta 

diversos aspectos negativos, especificamente na área educacional. Neste sentido, 

há de se valorizar a relevância municipal como instância mais próxima dos anseios 

da população, aquela com maior capacidade para avaliar o perfil discente e quais 
                                                 
142 “A doutrina e a jurisprudência interpretam a justa indenização como o equivalente econômico do 
bem desapropriado, de tal modo que a desapropriação não traga, para o proprietário, prejuízo algum 
[...] 
O equivalente econômico, na maior parte dos casos, poderá representar uma justa indenização, 
desde que esse equivalente não permita diferença entre a situação econômica anterior e a posterior 
do desapropriado. Trata-se, na realidade, de restabelecer o “status quo ante” do proprietário cujo bem 
foi desapropriado e, para tanto, reconhece-se, como critério básico, o da reposição” (WALD, Arnoldo. 
Princípios aplicáveis às desapropriações: Critério de reposição. In: PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di; 
SUNDFELD, Carlos Ari. Doutrinas Essenciais de Direito Administrativo. vol. 2. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais,2012, p. 239-245, p. 239) 
143 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. 
Sinopse Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica. Acesso em 15/12/2018. 
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metodologias e saberes terão melhores reflexos em seu aprendizado, bem como 

permitirá que as práticas de ensino sejam direcionadas a compreensão da realidade 

social e preparação para o mercado de trabalho. E, em complementando, cumpre 

aduzir que existem diversas atividades relacionadas à política pública de ensino que 

são melhor desenvolvidas por uma estrutura local, em detrimento de um poder 

central, em especial aquelas que implicam o diagnóstico da realidade local, tais 

como levantamentos estatísticos, pesquisas, coletas de dados, análise de 

informações técnicas necessárias ao planejamento, execução e avaliação da 

educação144. 

Os municípios, por meio de um setor administrativo (departamento, 
coordenadoria, divisão, secretaria ou outros), em colaboração técnica 
e financeira com os estados e a União, devem administrar seus 
sistemas de ensino, podendo definir normas e procedimentos 
pedagógicos que melhor se adaptem a suas peculiaridades145. 

De posse dessas informações e diante da autonomia municipal para 

implementação de ensino adequado às características locais/regionais (em 

detrimento de saberes comuns impostos verticalmente), a federalização do ensino 

impediria a inserção aspectos que se adequam à realidade do estudante, à 

formação para o trabalho mediante desenvolvimento de aptidões que lhe permitam 

oportunidades reais de desenvolvimento em sua região, bem como dificultaria ou 

inviabilizaria a implementação de um modelo pedagógico que lhe assegure 

conhecimento histórico-cultural de sua região. 

A atuação municipal (e não sua substituição), portanto, adequa-se aos 

mandamentos constitucionais que regem a matéria146 e permite que a prestação do 

serviço público de educação seja adequada ao seu destinatário a medida em que, 

exemplificativamente: a) aliado a uma base comum nacional, sejam agregados 

saberes representativos dos valores culturais e artísticos locais e regionais; e, b) 
                                                 
144 MAGALHÃES FILHO, Inácio. Educação Municipal: gestão autônoma, democrática e colaborativa 
na prestação de serviços públicos educacionais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael 
Araripe (Coord.). Gestão pública municipal: tendências e desafios. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 
335-355, p. 344. 
145 LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: 
Políticas, estrutura e organização. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2012, p. 338). 
146 “Ao creditar autonomia aos Municípios e prever a integração dos entes federados, a Constituição 
Federal dotou o sistema de ensino brasileiro com características que reforçam a possibilidade de 
elaboração de políticas públicas compatíveis com a realidade local e enriquecida com metodologias 
regionais” (MAGALHÃES FILHO, Inácio. Educação Municipal: gestão autônoma, democrática e 
colaborativa na prestação de serviços públicos educacionais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; 
CARNEIRO, Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública municipal: tendências e desafios. São Paulo: 
Saraiva, 2016, p. 335-355, p. 337). 
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sejam construídos projetos político-pedagógicos e planos de desenvolvimento 

institucionais sintonizados com a realidade e as necessidades locais. 

Por estar mais próximo da população é mais fácil à estrutura municipal ter 

acesso à opinião do povo, fazer levantamentos e pesquisas direcionados à melhoria 

do ensino, compreender qual a melhor forma de passar saberes e desenvolver 

práticas que insiram os discentes na sociedade em que vivem. 
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3 DA ALTERNATIVA COOPERATIVA/COLABORATIVA 

 

Ao longo deste trabalho restaram identificados alguns aspectos relevantes: a) 

a possibilidade de modificação constitucional das competências federativas, deste 

que preserve-se a estrutura basilar do federalismo brasileiro; b) a possibilidade da 

União atuar junto aos sistemas municipais e estaduais de ensino (em parceria ou em 

substituição) sem prévia necessidade de alteração constitucional, pois detém 

competência comum para prestação de serviço de educação; c) a inviabilidade (ao 

menos momentânea) de uma federalização do ensino público, ou seja, de adoção de 

um sistema único federal de ensino. 

Neste cenário, diante da impossibilidade da federalização do ensino, faz-se 

necessário encontrar alternativas para combater as dificuldades na viabilização de 

uma política pública educacional de maior alcance e melhor desempenho. Para 

tanto, compete à União assumir o protagonismo neste segmento, fazendo valer os 

mandamentos constitucionais, pois se trata do ente com maior volume de atribuições 

normativas e executivas, (pois detém a mesma responsabilidade dos municípios por 

força do art. 23, V) e, com a implantação do regime colaborativo pela EC nº 59.2009, 

foram majoradas as hipóteses de atuação (e respectiva responsabilização solidária). 

No entanto, a realidade brasileira é diversa, um país com dimensões 

continentais, são 8.515.759,090 km² de área territorial, 208.494.900 (duzentos e oito 

milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil e novecentos habitantes, conforme 

dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE147. O 

Brasil possui 5.570 (cinco mil, quinhentos e setenta) municípios espalhados em 26 

(vinte e seis) Estados e Distrito Federal, cada uma dessas entidades com seu 

próprio sistema de ensino executado de forma autônoma, em ofensa ao modelo 

colaborativo constitucionalmente disciplinado. 

Cada ente da federação dispõe de seu próprio sistema em 
obediência à autonomia que lhe foi outorgada pela Constituição 
federal. Entretanto, segundo o mandamento constitucional, esses 
entes devem atuar sincronizados em regime de colaboração mútua, 

                                                 
147 Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama. Acesso em: 18/12/2018 
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mantendo cada um deles sua estrutura e organização 
administrativa148. 

 E é justamente essa fragmentação e dispersão que não são desejáveis, 

sendo certo que, com a nova redação constitucional, a educação básica 

(especialmente, no âmbito obrigatório) é competência comum das três esferas da 

administração, ultrapassando os limites administrativos das redes. Assim sendo, 

mais do que a divisão de competências, trata-se da normatização das 

condicionalidades operativas que determinem as formas e critérios da cooperação 

em cada uma. Para tanto, o principal instrumento normativo de gestão de um modelo 

cooperativo seria o Sistema Nacional de Educação: 

Entranhado no federalismo de cooperação entre os entes federados 
(ARAUJO, 2010), o SNE situa-se num estágio de conformação a 
partir do PNE, em debate no Congresso Nacional, ao mesmo tempo 
em que se expandem o direito público subjetivo e a obrigatoriedade 
na educação básica149. 

No entanto, o federalismo cooperativo brasileiro encontra-se em fase de 

desenvolvimento. Em termos educacionais, pode-se defender que na parte 

executiva houve fortalecimento das instâncias subnacionais, reduzindo a intervenção 

central. Todavia, ainda carece de instrumentalização adequada para implementação 

da colaboração intergovernamental. 

Sendo assim, o presente capítulo versará sobre o fortalecimento do papel 

federal na política pública de educação e da necessidade de se implementar 

estratégias cooperativas e colaborativas para a melhor prestação dos serviços 

públicos. 

 

3.1 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO FEDERAL EM UM MODELO 
COLABORATIVO 

 

Em termos normativos, a União possui competência para legislar sobre 

“diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV), devidamente exercida 

                                                 
148 NASCIMENTO, Dinalva Melo do. Pressupostos constitucionais do direito no âmbito da educação 
municipal. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MENDES, Gilmar 
Ferreira (Coord.). Tratado de direito municipal. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 261-286, p. 264. 
149 ABICALIL, Carlos Augusto. O federalismo e o Sistema Nacional de Educação. Uma 
oportunidade fecunda. In Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 6, n. 10, p. 21-37, jan./jun. 2012, p. 
22-23. 
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quando da instituição de normas gerais sobre a educação nacional através da Lei nº 

9.394/1996. 

A prestação do serviço de educação básica (infantil ao médio/técnico) foi 

distribuída genericamente para todos os entes federativos (art. 23, V), embora com 

orientação para atuação prioritária por parte de municípios e estados-membros. 

Assim sendo, dentro da atuação discricionária administrativa, poderão ser instituídas 

escolas de educação básica no sistema federal de ensino, o que confere à União 

competência plena (agente normatizador e executor), capaz de editar normas gerais, 

realiza o suporte técnico150 e financeiro a Estados e Municípios, bem como 

concentra a maior parte das receitas públicas. 

O modelo federativo brasileiro de ensino, encontra-se delineado no art. 211 

da CF/88 e tendo as seguintes características: a) descentralização executiva para as 

instâncias subnacionais; b) exercício central da “função redistributiva e supletiva, de 

forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de 

qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira” (art. 211, §1º, da 

CF/88); c) colaboração das três entidades federativas em todo o processo educativo 

mediante implementação de instrumentos colaborativos151. 

Além de tratar competências comuns, aponta para a consideração 
das condicionalidades para o exercício das autonomias e da 
complementaridade em cada âmbito federativo interdependente. 
Com a nova redação constitucional, a educação básica 
(especialmente, no âmbito obrigatório) é competência comum das 
três esferas da administração, ultrapassando os limites 

                                                 
150 Em rol exemplificativo, José Carlos Libaâneo e João Ferreira de Oliveira destacam alguns 
instrumentos de suporte técnico e financeiro federal: Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), que fornece suplementação alimentar a todos os alunos da educação básica pública e de 
instituições filantrópicas registradas no Conselho Nacional de Assistência Social; Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE), que fornece recursos para aquisição de material permanente e de consumo 
e demais gastos que visem colaborar com a melhoria do atendimento das necessidades básicas de 
funcionamento da escola. Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), que distribui obras de 
literatura e de referência (enciclopédias e dicionários); Programa Nacional do Livro Didático, que 
distribui obras de literatura e de referência (enciclopédias e dicionários); Programas de transporte 
escolar, que concede linha de crédito junto ao BNDES para renovação da frota de veículos escolares; 
Programa Brasil Profissionalizado, que fortalece o ensino técnico, com recursos destinados a 
infraestrutura, desenvolvimento de gestão, práticas pedagógicas e formação de professores; 
Programa Nacional de Formação continuada a Distância nas ações do FNDE (Formação pela 
escola), voltado à capacitação de professores; Proinfância, voltado para a construção e aquisição de 
equipamentos na escola infantil; Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE); Plano de Ações 
Articuladas (PAR)” (LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. 
Educação escolar: Políticas, estrutura e organização. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2012, p. 402). 
151 Neste sentido: FERREIRA, Maria Aparecida dos Santos; FRANÇA, Magna. Financiamento da 
educação básica, o federalismo e o regime de colaboração. In: Política educacional: contextos e 
perspectivas da educação brasileira. CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo (org.). Brasília: Liber Livro, 
2012, p. 123-142, p. 128-129). 
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administrativos das redes. Assim sendo, mais do que a divisão de 
competências, trata-se da normatização das condicionalidades 
operativas que determinem as formas e critérios da cooperação em 
cada uma. Ademais, o princípio de complementaridade supõe a 
clareza na definição de normas operacionais básicas vinculantes – já 
presentes no Sistema Único de Saúde (SUS) e no Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) –, a partir das quais se estabelecem o 
exercício da autonomia relativa, por um lado, e da cooperação 
federativa, por outro. Acredito que seja próprio falar da 
hierarquização das atribuições e competências (para além das 
legislativas) já previstas na Constituição e na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB), colocando luzes sobre os significados 
operacionais diferentes para as tarefas distributivas e supletivas no 
que tange ao financiamento (e à União, particularmente) e às ações 
de assistência técnica e financeira da União e dos estados, diante 
das condições de realização do direito à educação em meio à 
diversidade e à desigualdade presentes entre os diversos entes 
federados152. 

No exercício da função redistributiva e supletiva a União, além dos repasses 

obrigatórios, atua sob diversas perspectivas e diversos são os exemplos de atuação: 

a) Programa Universidade para Todos (Prouni); b) Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); c) Programa Nacional de Educação do 

Campo (Pronacampo); d) Certificação das Entidades Beneficentes da Assistência 

Social (Cebas); e) Política Nacional de Formação (PNF); f) ações coordenadas e 

financiadas por diversos órgãos públicos, nas três esferas de governo153. Além de 

outros como o Programa Nacional do Livro Didático154. 

Reforçando esse perfil colaborativo, a Constituição Federal determina a 

instituição de um plano nacional de educação responsável por “articular o sistema 

nacional de educação em regime de colaboração por meio de ações integradas dos 

poderes públicos das diferentes esferas federativas” (art. 114). De certo, essas 

ações integradas não estão limitadas à execução do serviço educacional, mas 

podem envolver todo o complexo de atribuições relacionadas ao mesmo, a exemplo 

da atuação federal nos programas de assistência à merenda e ao transporte escolar, 

aquisição de material didático, entre outros. 

No entanto, inciativas isoladas ou programas específicos atendem a questões 

pontuais, sendo necessária a criação de um sistema nacional de educação que, com 
                                                 
152 ABICALIL, Carlos Augusto. Sistema nacional de educação: os arranjos na cooperação, parceria 
e cobiça sobre o fundo público na educação básica. Educ. Soc., Campinas, v. 34, n. 124, p. 803-828, 
jul.-set. 2013, p. 822. Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br> 
153 ABICALIL, Carlos Augusto. Sistema nacional de educação: os arranjos na cooperação, parceria 
e cobiça sobre o fundo público na educação básica. Educ. Soc., Campinas, v. 34, n. 124, p. 803-828, 
jul.-set. 2013, p. 823. Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br> 
154  



85 
 

base nos ensinamentos de Dermeval Saviani, assegure a toda população uma 

educação com o mesmo padrão de qualidade, adequada à ao nível escolar e 

aspectos regionais, mediante atuação colaborativa intergovernamental em todas as 

etapas do ensino – superando a distribuição verticalizada por uma horizontal, em 

que todos respondam em cada etapa (do infantil ao nível superior) conforme suas 

capacidades e experiências155: 

O Plano Nacional de Educação (PNE) foi instituído pela Lei nº 13.005/2014, 

com vigência até 2024, e trouxe consigo, em atendimento ao mandamento 

constitucional, diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para 

assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Destaque-se, inclusive, 

que a análise relativa à política pública de educação brasileira (capítulo primeiro) 

teve por referência diversos aspectos contemplados no PNE. 

Dermeval Saviani defende que, embora inexista um Sistema Nacional de 

Educação156, identifica-se um esboço, uma sinalização de sua existência a partir da 

publicação da LDB, ou seja, de um normativo que estabelece diretrizes e bases da 

Educação marca o início do Sistema Nacional de Educação brasileiro (ainda em 

desenvolvimento) e, para tanto, defende esse raciocínio a partir de duas 

perspectivas: a) “do ponto de vista histórico, a ideia de lei nacional de educação 

esteve sempre associada à implantação do sistema nacional de educação” 157; b) do 

ponto de vista lógico, ao fixar diretrizes e bases da educação nacional se está 

desenvolvendo uma atividade inerente ao sistema nacional de educação158. 

                                                 
155 SAVIANI, Dermeval. Aberturas para a história da educação: do debate teórico-metodológico no 
campo da história ao debate sobre a construção do sistema nacional de educação no Brasil. 
Campinas: Autores Associados, 2013, p. 264-265. 
156 Inexiste uma coordenação da política pública nacional de educação, apenas diretrizes, objetivos. 
Para que se possa defender a existência de um sistema é necessário criar uma cadeia de articulação 
permitindo a atuação organizada de múltiplos atores em diversas atividades que componham o 
complexo sistema educacional. Neste sentido: “Um sistema supõe, então, um conjunto de elementos 
ou partes relacionadas e coordenadas entre si, constituindo um todo. Por comporem uma reunião 
intencional de aspectos materiais e não materiais, esses elementos não perdem sua especificidade, 
sua individualidade, apesar de integrarem um todo.[...] Os elementos de um mesmo sistema 
articulam-se entre si e, ao mesmo tempo, com outros sistemas, setores ou campos sociais, tais como 
o político, o econômico, o cultural, o religioso, o jurídico etc. Há, portanto, ações e reações 
decorrentes de interações entre o sistema de ensino e outros sistemas” (LIBÂNEO, José Carlos; 
OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: Políticas, estrutura e 
organização. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2012, p. 314) 
157 SAVIANI, Dermeval. A lei da educação: LDB – Trajetória, limites e perspectivas. 13 ed. 
Campinas: Autores Associados, 2016, p. 227. 
158 Neste sentido: “Quando a Constituição determina que a União estabeleça as diretrizes e bases da 
educação nacional, obviamente ela está pretendendo com isso que a educação, em todo o território 
do país, seja organizada segundo diretrizes comuns sobre bases também comuns. E a organização 
educacional com essas características é o que se chama “sistema nacional de educação” (SAVIANI, 
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O “Sistema” vigente, porém, carece de aperfeiçoamento, mas já existem 

diretrizes a serem seguidas pelos múltiplos sistemas de educação (estaduais e 

municipais), sendo preciso aumentar a integração dos entes públicos na prestação 

desses serviços, estabelecendo mecanismos mais eficazes de colaboração, 

conforme disciplinado, inclusive, na LDB159. Os problemas atuais do sistema público 

de educação e as dificuldades relativas à sua solução, por certo, são reflexos da 

ausência de um sistema nacional de educação, o que resulta em atuação 

fragmentada, desarticulada.  

Diversos são os fatores que contribuem para a ausência de implementação 

do SNE, que incluem divergências quanto a sua estrutura e modelo160 a ser 

constituído (pautado na teoria funcionalista ou dialética, por exemplo),  bem como, 

obstáculos de natureza econômico/orçamentários (indisposição ou impossibilidade 

para implantar os investimentos necessários e arcar com novos cenários 

obrigacionais), de natureza política (optando-se por concentrar recursos – 

econômicos, logísticos, etc. – em outras atuações e não na melhoria da política de 

educação), de natureza filosófico-ideológica (postura contrária ao modelo 

colaborativo e implantação do Sistema Nacional de Educação) e até normativos 

(ausência de legislação disciplinando o sistema)161. 

A Conferência Nacional de Educação realizada em 2010 debateu 

exaustivamente o tema Sistema Nacional de Educação, tendo produzido um ideal de 

sistema com as seguintes características: a) redimensionamento da atuação 

federativa, tendo a União os deveres de cooperação técnica e financeira 

(transferências regulares e contínuas), bem como de estabelecimento das diretrizes 

educacionais comuns, construídas na busca da superação das desigualdades 
                                                                                                                                                         
Dermeval. A lei da educação: LDB – Trajetória, limites e perspectivas. 13 ed. Campinas: Autores 
Associados, 2016, p. 227-228) 
159 Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de 
colaboração, os respectivos sistemas de ensino. [...] § 1º Caberá à União a coordenação da política 
nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, 
redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. 
160 “Há duas formas fundamentais de construção, organização e desenvolvimento de um sistema. 
Numa são realçados os aspectos estáveis e harmoniosos da organização; noutra, o caráter dinâmico, 
ou seja, as possibilidades de mudanças existentes nos sistemas. Como observa Gadotti (1994), a 
primeira tem seus fundamentos na teoria funcionalista, segundo a qual a estabilidade é assegurada 
pela adaptação, pela ordem, pelo equilíbrio, regulando os conflitos. A segunda baseia-se na teoria 
dialética ou do conflito, segundo a qual os sistemas são permeados por contradições, que devem ser 
trabalhadas mediante a participação coletiva, a fim de obter as mudanças necessárias” (LIBÂNEO, 
José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: Políticas, 
estrutura e organização. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2012, p. 316). 
161 LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: 
Políticas, estrutura e organização. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2012, p. 319. 
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regionais; b) combate às desigualdades regionais mediante criação de política de 

financiamento ancorada na perspectiva do CAQi, como referências sobre o padrão 

mínimo de qualidade; c) execução da política pública de modo colaborativo 

intergovernamental em todas as etapas e modalidades de educação, adotando a 

premissa da corresponsabilidade dos agentes envolvidos e incluindo a participação 

da sociedade civil; d) estabelecer base comum nacional, visando a assegurar a 

formação básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais; e) assegurar o respeito aos aspectos culturais e sociais das regiões  

mediante elaboração e implementação de planos estaduais e municipais de 

educação, seu acompanhamento e avaliação, com ampla, efetiva e democrática 

participação da comunidade escolar da sociedade; f) Elaboração de projetos político-

pedagógicos e planos de desenvolvimento institucionais sintonizados com a 

realidade e as necessidades locais; g) autonomia pedagógica, administrativa e 

financeira das instituições de educação básica, profissional, tecnológicas e superior; 

aprimoramento dos processos de gestão, para a melhoria de suas ações 

pedagógicas; h) estabelecer política nacional de gestão e avaliação educacional; i) 

ampliar e fiscalizar o atendimento dos programas de renda mínima associados à 

educação, a fim de garantir a toda população o acesso e a permanência na 

escola162.  

Resta claro, portanto, que o fortalecimento do papel federal no serviço público 

de educação básica não é apenas desejável como se faz necessário. No entanto, 

esse novo dimensionamento da atuação federal independe de uma federalização do 

ensino, que, inclusive, poderia impactar negativamente em relação à adequação do 

ensino à realidade local/regional, à gestão democrática de ensino ou até representar 

risco de imposição de projeto político-pedagógico único baseado nos valores do 

grupo político detentor do poder central. 

Neste sentido, o sistema jurídico brasileiro adequa-se com maior naturalidade 

à implantação de um coordenado modelo colaborativo, em que todos os agentes 

públicos possam atuar em prol do ensino público, combatendo as desigualdades 

regionais, com uma base comum e espaço para as particularidades locais e com 

critérios avaliativos e sistemática de fiscalização unificados. 
                                                 
162 FERREIRA, Maria Aparecida dos Santos; FRANÇA, Magna. Financiamento da educação básica, o 
federalismo e o regime de colaboração. In: Política educacional: contextos e perspectivas da 
educação brasileira. CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo (org.). Brasília: Liber Livro, 2012, p. 123-142, 
p. 133-135. 
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A adoção do SNE, portanto, permite a colaboração intergovernamental na 

prestação de um serviço público construído dentro de um projeto com elementos 

comuns e especificidades regionais, que acompanhará o aluno da educação infantil 

até a universidade. Ademais, amplia a participação federal nas atividades de 

coordenação, fiscalização e de assistência técnica e financeira. Ou seja, permitindo 

que a mesma atue nos exatos moldes estabelecidos pela Constituição. 

Não obstante, mesmo na hipótese de implementação do SNE, alguns 

aspectos estruturais podem inviabilizar ou prejudicar o planejamento e a execução 

da política pública de ensino, trata-se de aspectos inerentes ao municipalismo 

brasileiro, cujo excessivo quantitativo de entidades locais, muitas delas sem 

qualquer viabilidade econômico-financeira, prejudica a articulação de políticas 

públicas ou mesmo pode gerar oneração excessiva das instâncias superiores. Por 

esta razão, a implementação do SNE deve se fazer acompanhar por instrumentos 

colaborativos intergovernamentais horizontais, que facilitem a coordenação, 

permitam a adequada gestão do serviço público e o respeito a aspectos locais e 

regionais. 

 

3.2 COOPERAÇÃO/COORDENAÇÃO PARA SUPERAÇÃO DE ASSIMETRIAS 

 

No presente tópico serão abordadas as formas de relacionamento (atuação 

cooperativa) entre os entes federativos, ou seja, quando a atuação em conjunto 

decorre de uma manifestação de vontade oriunda de um ato discricionário 

(cooperação) e quando tal atribuição lhe é imposta (coordenação), serão 

apresentados os instrumentos que se enquadram nesta classificação, bem como 

formulada uma crítica sobre o enquadramento do consórcio, vez que, em 

determinadas circunstâncias ele deixa de ter natureza cooperativa para ser híbrido 

ou coordenativo. 

 

3.2.1 Adequação da alternativa colaborativa ao modelo federativo brasileiro  

 

O regime colaborativo é o que melhor se adequa aos mandamentos 

constitucionais, tanto em sua perspectiva vertical, envolvendo todos os responsáveis 

solidários pela adequada prestação do serviço de educação (União, Estados, Distrito 
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Federal e Muncicípios), quanto em sua perspectiva horizontal, envolvendo outros 

entes de mesmo nível (dois ou mais muncípios) ou envolvendo entidades da 

iniciativa privada. 

 
a) Modelo federativo e instrumentos de cooperação/coordenação 

 

Em linhas pretéritas restou assentado que o Brasil é uma federação, corrente 

dominante163, e, mais, que isso, adota um modelo de Federação164 Cooperativa. 

Nesta senda, embora o conceito de federalismo cooperativo seja variável de acordo 

com a perspectiva de análise, parte-se de seu viés científico para defini-lo como a 

união de esforços intergovernamentais na salvaguarda dos interesses coletivos165.  

                                                 
163  “Alguns publicistas, entre eles Wheare, negam a existência de uma verdadeira federação nos 
países que admitem a modificação da Constituição Federal, na parte relativa aos poderes dos 
Estados-membros, sem a anuência desses. Assim, no entendimento do Autor mencionado, o Brasil, a 
Venezuela, a Argentina e a totalidade dos Estados sul-americanos tidos como federativos, não fariam 
jus a tal atributo. 
Não é essa, porém, a corrente dominante na doutrina constitucional mas, sim, a normativista que 
associa a forma federativa do Estado à existência de três atributos nas unidades federadas: 
a autonomia – que é o poder de fazer a sua própria ordem jurídica; a autarquia, que é o de se auto-
administrar, e a autotutela, ou seja, o poder de, através de órgãos jurisdicionais próprios, aplicar o seu 
próprio direito. Tudo, por certo, submetido à supremacia da Constituição Federal. 
Do ponto de vista histórico-social diz-se que ao federalismo brasileiro falta, na sua origem mesma, um 
elemento essencial ou necessário que seria a preexistência de Estados soberanos que se 
federassem por ato de vontade livre, como ocorreu com as 13 colônias americanas. 
O argumento é irrelevante para a ciência do Direito e sociologicamente equivocado porque confunde 
o elemento jurídico-formal da soberania com o dado da identidade cultural e social própria que, 
materialmente, justifica a autonomia dos Estados-federados. A autonomia cultural e social, a 
geografia e a história enfim, trabalham no sentido de fazer politicamente autônomas unidades que 
estão ou estiveram incorporadas e totalmente dependentes de outra. A especificidade dos interesses 
de uma população, a sua singularidade e identidade é que determinam a sua autonomia política. 
Mesmo nos Estados unitários, quando províncias ou regiões apresentam traços marcantes na sua 
personalidade cultural, econômica, social ou política ou quando são geograficamente excêntricas, o 
recurso à descentralização administrativa e política mais ou menos ampla, é inelutável”. BORJA, 
Célio. Federalismo brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto; CLÉVE, Clèmerson Merlin. Doutrinas 
essenciais de Direito Constitucional. Vol. 3. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 37-
48, p. 38. 
164 “Três têm sido as vertentes para análise dessa natureza do federalismo político: 1.ª) o Estado 
federal é uma técnica de repartição de competências; 2.ª) tem-se defendido que o Estado Federal, no 
plano jurídico, é uma técnica de exercício da autonomia política; 3.ª) o federalismo político é uma 
técnica de participação de entidades políticas descentralizadas, nas decisões nacionais.”  (BRITO, 
Edvaldo. Federalismo tributário. In: BARROSO, Luís Roberto; CLÉVE, Clèmerson Merlin. Doutrinas 
essenciais de Direito Constitucional. Vol. 3. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 49-
64, p. 51-52). 
165 Para José Alfredo de Oliveira Baracho, “o federalismo cooperativo passou por diversas 
modificações, apesar da expressão procurar caracterizar certa maneira de evolução 
do federalismo contemporâneo. Em uma perspectiva científica, procura-se utilizar essa expressão 
para designar as possibilidades de uma cooperação intergovernamental para atender os fins comuns 
da sociedade, em questões econômicas, sociais e culturais, através de programas e financiamentos 
conjuntos” (BARACHO, José Alfredo de Oliveira. A federação e a revisão constitucional – as novas 
técnicas dos equilíbrios constitucionais e as relações financeiras – a cláusula federativa e a proteção 
da forma de Estado na Constituição de 1998. In: BARROSO, Luís Roberto; CLÉVE, Clèmerson 
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E, tratando-se de Brasil, defende-se que o modelo adotado na Constituição foi 

construído dentro da premissa da colaboração e, assim sendo, deve-se, sempre que 

possível, prezar pela atuação coordenada das entidades que compões a federação. 

c) A Federação e a exigência de atuação coordenada 
A concepção federativa não exclui a exigência de exercício 
coordenado das competências próprias dos diversos entes. As 
competências privativas devem ser exercitadas de modo a assegurar 
a realização conjunta, eficiente e harmônica dos interesses de todos 
os demais entes federativos. Os entes federativos devem atuar 
harmoniosamente, de modo similar ao que se passa em relação aos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário166. 

Gilmar Mendes destaca que o modelo de federalismo cooperativo pode ser 

observado na Constituição Federal brasileira, especialmente a partir do disposto no 

art. 23, parágrafo único segundo o qual leis complementares fixarão normas para a 

cooperação entre os entes federativos nas matérias de competência comum, tendo 

por norteamento o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar nacional167. 

O Modelo cooperativo encontra respaldo também em âmbito doutrinário. José 

Afonso da Silva defendeu a adoção de um modelo de integração metropolitana 

como condição para implementação de determinadas políticas públicas quando 

presente o interesse comum dos Municípios e a dificuldade em sua promoção por 

um único ente168. 

Tal condição ganha maior relevo quando se observa a assimetrias da 

federação brasileira, que torna inviável a prestação de serviços de qualidade por 

parte de Municípios que dependem majoritariamente dos repasses federais. 

A construção de boas práticas de governança, em sua dimensão 
metropolitana, que inclua o relacionamento entre entes federativos e 
os variados representantes da sociedade civil, constitui boa parte da 
resposta aos desafios contemporâneos impostos aos gestores 
públicos. Nesse contexto, emerge a demanda por lideranças que, 
além de saberem dar conta dessa complexidade, conseguem inspirar 
e liderar. Eis aí as grandes questões que se impõem nas 
diversificadas regiões metropolitanas no Brasil e no mundo. A esses 

                                                                                                                                                         
Merlin. Doutrinas Essenciais de Direito Constitucional. vol. 3. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 121 - 136).  
166 JUSTEN FILHO, Marçal. Consórcios públicos municipais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; 
CARNEIRO, Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública e o direito municipal. São Paulo: Saraiva, 
2016, p. 121-144, p. 122. 
167 MENDES, Gilmar Ferreira. O Município na Constituição Federal brasileira. In: MENDES, Gilmar 
Ferreira; CARNEIRO, Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública e o direito municipal. São Paulo: 
Saraiva, 2016, p. 17-73,  p. 40 
168 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 4 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 164. 
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gestores cumpre pensar globalmente e agir regionalmente, de modo 
a gerar impactos eficazes, úteis ao bem comum, e duradouros169.  

Gilmar Ferreira Mendes discorre sobre os institutos que representam esse 

modelo cooperativo (em busca da valorização da eficiência administrativa, promoção 

e potencialização de ações de entidades menores em prol de necessidades mais 

imediatas e comuns) e, além da parceria público-privada (que não possui caráter 

interfederativo), são apontados como instrumentos cooperativos: a celebração de 

convênios ou consórcios públicos e a possibilidade de criação de regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões170. 

A doutrina majoritária costuma diferenciar tais instrumentos quanto à forma de 

sua instituição: Consórcios e convênios públicos são denominados de modalidades 

voluntárias171 ou instrumentos de cooperação federativa; as regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões são denominadas modalidades compulsórias 

ou instrumentos de coordenação federativa172.  

 

b) Parceria público-privada e instrumentos cooperativos intergovernamentais 

 

A parceria público-privada é um instrumento (contrato administrativo) 

colaborativo firmado entre Estado e particular para a execução de uma obra pública 

e prestação de serviço que isoladamente o ente público não possua condições de 

executar. E, nesta hipótese, essas despesas são diluídas para o Estado de forma 

                                                 
169 DONIZZETI, Jonas. Entre o global e o local: uma governança metropolitana. In: MENDES, Gilmar 
Ferreira; CARNEIRO, Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública e o direito municipal. São Paulo: 
Saraiva, 2016, p. 110-119, p. 111. 
170 MENDES, Gilmar Ferreira. O Município na Constituição Federal brasileira. In: MENDES, Gilmar 
Ferreira; CARNEIRO, Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública e o direito municipal. São Paulo: 
Saraiva, 2016, p. 17-73, p. 40. 
171 Os instrumentos jurídicos das relações intergovernamentais voluntárias são, por excelência, os 
convênios de cooperação e os consórcios públicos, disciplinados pela Lei nº 11.107, de 2005” 
(MACHADO, Gustavo Gomes; PIRES, Maria Coeli Simões. Os consórcios públicos: aplicação na 
gestão de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. In: PIRES, Maria Coeli 
Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios públicos: instrumento do federalismo 
cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 405-440, p. 407). 
172 “Wladimir Antônio Ribeiro contrapõe os conceitos de cooperação e coordenação federativas com 
fundamento principal na compulsoriedade da atuação conjunta dos entes. Nesse sentido, a 
coordenação federativa é a atuação conjunta compulsória dos entes da Federação, decorrente de 
imposição constitucional, enquanto que a cooperação contempla meios voluntários – inclusive 
informais – de ação conjunta. Seguindo essa classificação, os consórcios podem ser considerados 
como instrumentos de cooperação federativa, envolvendo voluntariamente entes políticos para a 
gestão associada de serviços públicos e interesses comuns” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; 
MOTTA, Fabricio. Tratado de direito administrativo: administração pública e servidores públicos. 
Vol.2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 205). 
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parcelada (durante a prestação do serviço), cabendo ao mesmo a remuneração 

integral do parceiro (concessão administrativa) ou a remuneração parcial, 

autorizando-se a cobrança de tarifa ou preço público que ajudará na remuneração 

da obra e serviço (concessão patrocinada)173. 

Por sua vez, em termos intergovernamentais, os entes públicos poderão 

celebrar convênios de parceria e consórcios públicos para a realização conjunta de 

atividades estatais de alto custo ou alta complexidade. 

Com efeito, a Constituição da República impôs ao Poder Público, a 
universalização de vários serviços públicos, como saúde, assistência 
social, educação, cultura e esporte, o que gerou grande aumento dos 
gastos públicos. A prestação de serviços de alto custo e/ou de alta 
complexidade exige que os Entes Federados unam esforços para 
garantir a sua prestação com a qualidade adequada. 
Assim, busca-se a cooperação entre os Entes Federados como 
forma de possibilitar ao Poder Público a instituição de políticas 
públicas que venham a atender à demanda de serviços públicos, que 
foram garantidos constitucionalmente aos cidadãos como  direitos 
individuais (direito à saúde, à educação, à moradia) e como direito 
coletivos (por exemplo, direito ao meio ambiente saudável) [...]174. 

A gestão consorciada de serviços públicos decorre da união de municípios 

constituindo uma nova pessoa jurídica (de direito público ou privado) que ficará 

responsável pela gestão de um ou mais serviços de forma compartilhada entre os 

consorciados. E, na condição de pessoa jurídica titularizará direitos e obrigações, 

podendo firmar convênios e celebrar contratos. 

Há também uma grande novidade conferida pela Lei federal 
11.107/2005, no que se refere à viabilização da colaboração 
intergovernamental, especialmente no que diz respeito à organização 
dos serviços públicos de interesse comum metropolitano. Essa 
grande novidade consiste no fato de que o consórcio público adquire 

                                                 
173 A conjuntura que ensejou o surgimento da idéia de parcerias público-privadas no Brasil pode, 
então, assim ser sintetizada: 1) gargalos de infraestrutura impeditivas do crescimento e conseqüente 
melhora da situação fiscal do Estado; 2) Existência de uma série de atividades de relevância coletiva, 
muitas delas envolvendo as referidas infra-estruturas, não auto-sustentáveis financeiramente e sem 
que o Estado tenha condições de financiá-las sozinho. 
As parcerias público-privadas surgem como uma tentativa de Estado e iniciativa privada dividirem os 
custos com a implantação de infra-estruturas, já que nenhum deles teria condições de com elas arcar 
individualmente: o Estado por não ter condições financeiras, e a iniciativa privada porque a tarifa seria 
insuficiente (ou em alguns casos até inexistente) para cobrir todos os seus custos e a legítima 
margem de lucro do negócio” (ARAGÃO, Alexandre Santos. As parcerias público-privadas – PPS no 
direito positivo brasileiro. In: PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di; SUNDFELD, Carlos Ari. Doutrinas 
Essenciais de Direito Administrativo. vol. 5. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 
487-536, p. 489). 
174 GARCIA, Viviane Macedo. Consórcios públicos e desenvolvimento regional: a experiência do 
primeiro consórcio público de desenvolvimento regional do país. Belo Horizonte: Editora D´Plácido, 
2016, p. 57-58. 
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personalidade jurídica de direito público, constituindo associação 
pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de 
intenções, ou de direito privado, mediante atendimento dos requisitos 
da legislação civil (art. 6º, I e II). Nos termos da lei, o consórcio 
público com personalidade jurídica de direito público integrará a 
administração indireta de todos os entes federados consorciados. 
Essa entidade pública terá, como órgão máximo de direção, uma 
assembleia geral cujos membros representantes deverão ser, 
obrigatoriamente, os Chefes do Poder Executivo dos entes federados 
consorciados (art. 4º, VIII). 
Tal entidade, intergovernamental, poderá firmar convênios, contratos, 
acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e 
subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do 
governo; promover, nos termos do contrato de consórcio de direito 
público, desapropriações e instituir servidões conforme declaração 
de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada 
pelo Poder Público; e ainda ser contratada pela administração direta 
ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a 
licitação175. 

Por sua vez, os convênios não constituem nova pessoa jurídica, apenas 

atribui a uma das entidades convenentes a execução de atividades previstas em 

acordo firmado entre entidades públicas ou entre estas e entidades filantrópicas e 

sem fins lucrativos que atuam complementarmente ao sistema único de saúde176. 

 
 
c) Instrumentos de coordenação 

 
Devidamente regulamentado pela Lei nº 13.089/2015, que instituiu o Estatuto 

da Metrópole, os instrumentos coordenativos impõem ao Estado-membro, enquanto 

responsável pelas questões de alcance regional, o poder-dever de intervir no 

exercício de funções públicas de interesse comum quando seu exercício de forma 

individualizada por um município restringir ou inviabilizar a salvaguarda de um direito 

fundamental. E, para tanto, são criadas unidades regionais de atuação 

intergovernamentais que, não obstante carecerem de personalidade jurídica177, 

vinculam a atuação dos Municípios que a integram178. 

                                                 
175 ALVES, Alaôr Caffé. Questões urbanas regionais: Estado, Municípios e Regiões metropolitanas no 
Brasil. Articulações jurídicas e conflitos institucionais.. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, 
Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública e o direito municipal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 75-109, 
p. 107. 
176 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 18 ed. Atualizada por Giovani da Silva 
Corralo. São Paulo: Malheiros, 2017, pg. 449. 
177 “A Região Metropolitana será sempre uma divisão simplesmente administrativa, e a entidade ou 
órgão que a administrar não poderá ir além de uma organização com autonomia administrativa e 
financeira, seja com personalidade de direito público (autarquia), seja com personalidade de direito 
privado (empresa estatal), seja sob a forma de órgão do Estado (Secretaria de Estado, 
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Ou seja, competirá ao Estado regulamentar o exercício de funções públicas 

de interesse comum, incluindo prestações de serviços públicos, execução de obras 

de infraestrutura e regulação de políticas públicas sempre que estas extrapolem a 

capacidade municipal de execução isolada179. 

A governança interfederativa é realçada pelo Estatuo das 
Metrópoles, e requer a atuação conjugada dos Municípios, Estado e 
sociedade civil, também com base na gestão democrática das 
cidades previstas no Estatuto da Cidade – Lei 10.527/2001 – e 
respectivas diretrizes da política urbana para o desenvolvimento da 
função social da cidade e da propriedade. Perscruta-se uma gestão 
integrada – planejamento, execução e fiscalização – das matérias de 
interesse metropolitano, que naturalmente extrapolem o interesse 
local180. 

Uma região metropolitana, devidamente certificada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas – IBGE, é um conjunto de municípios limítrofes 

(característica comum às três modalidades interventivas) que possuam elevada 

densidade demográfica e que resulte em conurbação (espécie de fusão das cidades 

que impede a identificação visual sobre seus limites e sobre elementos inerentes ao 

comércio – circulação de bens e serviços – e interação social), cuja consequência é 

                                                                                                                                                         
Departamento, Divisão etc.), seja sob a modalidade colegiada de Conselho ou Comissão” 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 18 ed. Atualizada por Giovani da Silva 
Corralo. São Paulo: Malheiros, 2017, pg. 84) 
178 “Na prática, a Constituição da República autorizou os Estados-membros a instituir unidades 
regionais, que, embora não possam ser autonomizadas como entidades políticas, conformam um 
interesse próprio de caráter metropolitano, cuja consecução pressupõe o exercício de competências 
administrativas intergovernamentais, destinadas a integrar a organização, o planejamento e a 
execução de funções públicas de interesse comum, em última análise, sob regulação legislativa do 
Estado-membro” (MACHADO, Gustavo Gomes; PIRES, Maria Coeli Simões. Os consórcios públicos: 
aplicação na gestão de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. In: PIRES, 
Maria Coeli Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios públicos: instrumento do 
federalismo cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 405-440, p. 412). 
179 “Pressupõe-se que fenômenos geográficos, dinâmicas econômicas e demográficas e fatores 
sociais que dão origem a tais formações geoeconômicas e socioespaciais de caráter regional, 
autorizam o Estado-membro a exercer papel regulador das funções públicas de interesse comum, 
ainda que ausente a anuência dos Municípios, pois a autonomia dos Estados lhes confere, antes de 
prerrogativa, o poder-dever de legislar sobre as matérias de sua competência. 
As demandas prestacionais ou de infraestrutura ou ainda de regulação pública, muitas vezes, exigem 
soluções que extrapolam a capacidade dos Municípios em que se inserem, em relação a 
investimentos, recursos humanos e financeiros e, ainda, no que concerne à atuação política. Outros 
problemas, por afetarem, simultaneamente, a mais de um Município, podem exigir soluções conjuntas 
ou compartilhadas, esse caráter regional de determinadas funções públicas é mais visível nas 
grandes áreas conurbadas, e, mesmo que em menor grau, é perceptível em territórios de dinâmica 
urbana menos acentuada” (MACHADO, Gustavo Gomes; PIRES, Maria Coeli Simões. Os consórcios 
públicos: aplicação na gestão de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. In: 
PIRES, Maria Coeli Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios públicos: 
instrumento do federalismo cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 405-440, p. 409). 
180 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 18 ed. Atualizada por Giovani da Silva 
Corralo. São Paulo: Malheiros, 2017, pg. 85. 
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a necessidade de integração das infraestruturas urbanas planejamento e gestão 

conjunta, com a presença de uma metrópole em seu núcleo (característica exclusiva 

desta modalidade) com influência em outros centros nacionais e até 

internacionais181. 

Por sua vez, as aglomerações urbanas se apresentam como estruturas 

municipais em estágio inferior de vínculo material, formada por municípios limítrofes, 

não necessariamente conturbados, mas com intensa urbanização e cuja tutela dos 

direitos fundamentais encontra-se obstacularizada ou mesmo inviabilizada pela ação 

isolada do Município182. 

E, por fim, entende-se por microrregião o agrupamento de municípios 

limítrofes que apresentam limitações (financeiras, operacionais, etc.) para a 

adequada prestação de suas atividades de forma isolada183.  

 

3.2.2 Normatização e aplicação dos instrumentos de colaboração 
intergovernamental 
 

Segundo Abrucio, somente será viável a coordenação entre os níveis de 

governo quando presente o equilíbrio entre as formas de cooperação e competição 

em razão da natureza conflitante do federalismo, por esta razão tais relações são 

construídas a partir de competição, cooperação e coordenação. E, neste sentido, 

deve-se compreender por cooperação a instauração de mecanismos de parcerias 

que sejam aprovadas pelos demais entes, é mediante cooperação que se otimiza a 

utilização de recursos comuns, que se auxilia municípios mais pobres a realizarem 
                                                 
181 MACHADO, Gustavo Gomes; PIRES, Maria Coeli Simões. Os consórcios públicos: aplicação na 
gestão de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. In: PIRES, Maria Coeli 
Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios públicos: instrumento do federalismo 
cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 405-440, p. 412-414. 
182 “[...] a aglomeração urbana pode ser compreendida como um conjunto de municípios limítrofes 
intensamente urbanizados, ou mesmo conturbados, com posição intermediária na hierarquia da rede 
urbana, cuja interação reclama um aparato de gestão das funções públicas que suplante a ação 
isolada do Município polarizador ou dos Municípios envolvidos” (MACHADO, Gustavo Gomes; PIRES, 
Maria Coeli Simões. Os consórcios públicos: aplicação na gestão de regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões. In: PIRES, Maria Coeli Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz 
(Coord.). Consórcios públicos: instrumento do federalismo cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 
2008, p. 405-440, p. 415). 
183 “Assim, a microrregião é o agrupamento de Municípios limítrofes que apresentam, entre si, 
relações de interação funcional de natureza físico-territorial, econômico-social e administrativa, 
exigindo planejamento integrado, com vistas à criação de condições adequadas para desenvolver 
potencialidades e superar limitações para o desenvolvimento” (MACHADO, Gustavo Gomes; PIRES, 
Maria Coeli Simões. Os consórcios públicos: aplicação na gestão de regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões. In: PIRES, Maria Coeli Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz 
(Coord.). Consórcios públicos: instrumento do federalismo cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 
2008, p. 405-440, p. 415). 
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suas atribuições e que se promove a integração do conjunto de políticas públicas 

compartilhadas, bem como permite atacar comportamentos financeiros predatórios e 

distribuir informações sobre fórmulas bem sucedida, além de elevar a esperança 

quanto à simetria entre os entes. A competição, por sua vez, permite a realização de 

controle mútuo, auxilia na busca por inovação e melhoria no desempenho da gestão. 

A coordenação, por sua vez, decorre de regras legais que direcionam a atuação das 

partes184. 

 
a) Evolução histórica da normatização dos instrumentos de colaboração  

 

Conforme leciona Viviane Macedo, os instrumentos cooperativos estão 

presentes em diversos momentos da história brasileira: a) o artigo 65 da 

Constituição da República de 1891 permitia que os Estados celebrassem “ajustes e 

convenções sem caráter político”; b) a Constituição de 1934 permitia a celebração 

de acordos da União e Estados para melhor coordenação e desenvolvimento de 

seus serviços; c) o artigo 29 da Constituição de 1937 dispôs sobre os primórdios do 

modelo consorcial vigente, autorizando “agrupamento” de Municípios da mesma 

região, com personalidade jurídica limitada a seus fins, para a instalação, exploração 

e administração de serviços públicos; d) a Constituição de 1967 inovou duas vezes, 

vez que autorizou a celebração de convênios pelos municípios para a realização de 

obras ou exploração de serviços públicos de interesse comum, bem como 

estabeleceu a possibilidade de criação de regiões metropolitanas; e) em 1969, a 

“Constituição ou Emenda Constitucional nº 1”, manteve a previsão de regiões 

metropolitanas; e, por fim, f) a Constituição de 1988 estabeleceu a competência dos 

Estados-membros para a instituição de regiões metropolitanas, entidade desprovida 

de personalidade jurídica, bem como apresentou diversos dispositivos relativos à 

celebração de consórcios e convênios185. 

Embora originalmente não houvesse referência expressa aos institutos do 

convênio e do consórcio na Constituição de 1988, observa-se sua viabilidade nas 

                                                 
184 ABRUCIO, Fernando Luiz. A coordenação federativa no Brasil: a experiência do período FHC e 
os desafios do Governo Lula. In: Rev. Sociol. Polít., Curitiba, 24, p. 41-67, jun. 2005, p. 41-66, p. 44-
46. 
185 GARCIA, Viviane Macedo. Consórcios públicos e desenvolvimento regional: a experiência do 
primeiro consórcio público de desenvolvimento regional do país. Belo Horizonte: Editora D´Plácido, 
2016, p. 63-64. 
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redações atuais dos artigos 23 e 241, cuja matéria apenas adquiriu regulamentação 

legal a partir da Lei nº 11.107/2005 (Lei dos Consórcios Públicos) e sua 

regulamentação pelo Decreto nº 6.017/2007. 

 
 
b) Experiências colaborativas  

 

Amparado pela Constituição de 1967 (replicado em 1969) teve início as 

experiências colaborativas intergovernamentais no Brasil. Em 1969 foi constituído o 

Consórcio de Promoção Social de Governo de Rio Claro, na região de Bauru. E, em 

1970, o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, Mantiqueira e 

Litoral Norte CODIVAP186. Além de São Paulo, e também na década de 60, o Estado 

de Santa Catarina se destacou no associativismo municipal, especialmente a partir 

da construção da estrada BR 282 e da expansão da rede de energia elétrica187. 

Gustavo Gomes Machado e Maria Coeli Simões Pires destacam que, tanto a 

União quanto os Estados-Membros passaram a criar estratégias de intermediação 

junto aos municípios para “o compartilhamento de recursos e de responsabilidades, 

na realização de atividades ou funções públicas de interesse comum, com ênfase na 

prática de associações de Municípios”188. 

Assim sendo, surge em 1972 a Secretaria Nacional de Articulação com 

Estados e Municípios (SAREM), com o objetivo de incentivar replicação desta 

estrutura em âmbito estadual e, com isso, fomentar a criação de associações 

municipais para coordenação e execução de programas e projetos de interesse da 

União e dos Estados189. 

                                                 
186 GARCIA, Viviane Macedo. Consórcios públicos e desenvolvimento regional: a experiência do 
primeiro consórcio público de desenvolvimento regional do país. Belo Horizonte: Editora D´Plácido, 
2016, p. 64. 
187 MACHADO, Gustavo Gomes; PIRES, Maria Coeli Simões. Os consórcios públicos: aplicação na 
gestão de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. In: PIRES, Maria Coeli 
Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios públicos: instrumento do federalismo 
cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 405-440, p. 427. 
188 MACHADO, Gustavo Gomes; PIRES, Maria Coeli Simões. Os consórcios públicos: aplicação na 
gestão de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. In: PIRES, Maria Coeli 
Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios públicos: instrumento do federalismo 
cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 405-440, p. 425. 
189 MACHADO, Gustavo Gomes; PIRES, Maria Coeli Simões. Os consórcios públicos: aplicação na 
gestão de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. In: PIRES, Maria Coeli 
Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios públicos: instrumento do federalismo 
cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 405-440, p. 425. 
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E, com o aumento das dificuldades financeiras dos Municípios e da 

complexidade das demandas, observou-se que, a formação de consórcios de 

municípios passou a ser prática comum ao longo dos anos 1980190. A partir de 1990 

identifica-se um aumento significativo nesta figura associativa municipal 

especialmente na área de saúde, fato que motivou a criação de consórcios 

municipais em diversos outros segmentos, conforme se observa do fragmento de 

texto abaixo: 

No campo de políticas setoriais, os consórcios foram amplamente 
utilizados, sobretudo na área da saúde, conforme previsão na Lei 
Orgânica da Saúde, a de nº 8.080, de 1990, e na Lei nº 8.142, de 
1990, que disciplina transferência de recursos no âmbito do SUS, 
como uma opção para os Municípios compartilharem as ações, no 
contexto do processo de municipalização, embora carentes de mais 
completa regulamentação. No Estado de Minas Gerais, a experiência 
foi intensa, ainda mais favorecida pela legislação estadual – Lei nº 
11.618, de 4 de outubro de 1994 -, que traçou diretrizes para a 
cooperação do Estado com os consórcios intermunicipais. A prática 
consorcial vingou, também, nas áreas de educação, saneamento, 
limpeza urbana, tratamento e disposição final do lixo, e no âmbito da 
gestão metropolitana, entre outras191. 

Na área da educação, surge em 1989 o Consórcio Intermunicipal de 

educação do leste paulista192 com o objetivo de criar uma subsistema regional de 

ensino, integrando ações públicas estaduais e municipais na área da educação, com 

planejamento regional em todos os níveis (da pré-escola ao 3º grau), além de 

atividades culturais e outras voltadas à saúde e à promoção social com destaque 

para dois aspectos principais: a) em termos financeiros, buscava-se racionalizar do 

uso dos recursos públicos, viabilizar projetos sociais que, isoladamente, eram 

inviáveis especialmente para municípios pequenos (até 30 mil habitantes) e médios 

(de 30 mil a 100 mil habitantes), bem como  a atuação em conjunto permitia a 

capitação de mais financiamentos e reduzia o custo individual na aquisição de bens 

                                                 
190 GARCIA, Viviane Macedo. Consórcios públicos e desenvolvimento regional: a experiência do 
primeiro consórcio público de desenvolvimento regional do país. Belo Horizonte: Editora D´Plácido, 
2016, p. 64. 
191 MACHADO, Gustavo Gomes; PIRES, Maria Coeli Simões. Os consórcios públicos: aplicação na 
gestão de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. In: PIRES, Maria Coeli 
Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios públicos: instrumento do federalismo 
cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 405-440, p. 428. 
192 “Trata-se de parceria da Unesp com os municípios de Casa Branca, Divinolândia, Itobi, Mococa, 
Santa Cruz das Palmeiras, São José do Rio Pardo, São Sabastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e 
Vargem Grande do Sul, que durou entre 1988 e 1990” (RUSSEFF, Ivan; SALLES, Fernando Casadei. 
O consórcio intermunicipal de educação do leste paulista. Disponível em: 
http://24reuniao.anped.org.br/T0591317915289.doc. Acesso em 10/11/2018). 
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e serviço; b) em termos pedagógicos, a união consorciada daqueles dez municípios 

permitiu a articulação dos diversos estágios do ensino (do infantil, fundamental e 

médio), bem como impediu a replicação de cursos idênticos em municípios 

diferentes, optando-se por um planejamento capaz de contemplar outras formações 

a ser ministradas em Municípios diferentes193. 

No entanto, quanto maior a complexidade do arranjo inter-regional, mais difícil 

se apresentava sua instituição e manutenção, especialmente em razão da falta de 

regulamentação que lhe conferisse segurança jurídica quanto a seu objeto de 

atuação, quanto a distribuição de direitos e obrigações, bem como  estabilidade para 

o desenvolvimento de um projeto de médio ou longo prazo, pois a vinculação e 

permanência dependia mais da vontade de cada gestor do que uma obrigação legal. 

Com as mudanças constitucionais e o advento da Lei nº 11.107, de 2005 a 

alternativa consorcial se consolida como instrumento adequado para a gestão 

associada de obras e serviços públicos. 

 

3.2.3 Instrumento exclusivo educacional: Arranjo de desenvolvimento da 
educação 

 

Embora sobre normativo anterior e sem se revestir das características atuais, 

pode-se afirmar que, na área da educação, surgiu em 1989 o Consórcio 

Intermunicipal de educação do leste paulista194 com o objetivo de criar uma 

subsistema regional de ensino, integrando ações públicas estaduais e municipais na 

área da educação, com planejamento regional em todos os níveis (da pré-escola ao 

3º grau), além de atividades culturais e outras voltadas à saúde e à promoção social 

com destaque para dois aspectos principais: a) em termos financeiros, buscava-se 

racionalizar do uso dos recursos públicos, viabilizar projetos sociais que, 

isoladamente, eram inviáveis especialmente para municípios pequenos (até 30 mil 

habitantes) e médios (de 30 mil a 100 mil habitantes), bem como  a atuação em 

conjunto permitia a capitação de mais financiamentos e reduzia o custo individual na 
                                                 
193 RUSSEFF, Ivan; SALLES, Fernando Casadei. O consórcio intermunicipal de educação do 
leste paulista. Disponível em: http://24reuniao.anped.org.br/T0591317915289.doc. Acesso em 
10/11/2018. 
194 “Trata-se de parceria da Unesp com os municípios de Casa Branca, Divinolândia, Itobi, Mococa, 
Santa Cruz das Palmeiras, São José do Rio Pardo, São Sabastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e 
Vargem Grande do Sul, que durou entre 1988 e 1990” (RUSSEFF, Ivan; SALLES, Fernando Casadei. 
O consórcio intermunicipal de educação do leste paulista. Disponível em: 
http://24reuniao.anped.org.br/T0591317915289.doc. Acesso em 10/11/2018). 
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aquisição de bens e serviço; b) em termos pedagógicos, a união consorciada 

daqueles dez municípios permitiu a articulação dos diversos estágios do ensino (do 

infantil, fundamental e médio), bem como impediu a replicação de cursos idênticos 

em municípios diferentes, optando-se por um planejamento capaz de contemplar 

outras formações a ser ministradas em Municípios diferentes195. 

No entanto, quanto maior a complexidade do arranjo inter-regional, mais difícil 

se apresentava sua instituição e manutenção, especialmente em razão da falta de 

regulamentação que lhe conferisse segurança jurídica quanto a seu objeto de 

atuação, quanto a distribuição de direitos e obrigações, bem como  estabilidade para 

o desenvolvimento de um projeto de médio ou longo prazo, pois a vinculação e 

permanência dependia mais da vontade de cada gestor do que uma obrigação legal. 

Com as mudanças constitucionais e o advento da Lei nº 11.107, de 2005 a 

alternativa consorcial se consolida como instrumento adequado para a gestão 

associada de obras e serviços públicos. 

Com a mudança no tratamento dos consórcios observa-se uma grande 

procura por instrumentos alternativos de atuação cooperativa horizontal, tal qual os 

Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADE). Neste sentido, a Resolução nº 

1/2012 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação trás 

importantes dispositivos sobre os arranjos intergovernamentais horizontais (art. 2º, 

caput) para, em articulação com o regime colaborativo vertical (art. 3º, caput), 

melhorar a qualidade da educação básica e estruturar e acelerar o sistema nacional 

de educação (art. 1º), denominados de Arranjos de Desenvolvimento da Educação 

(ADE). Sua criação decorre do reconhecimento da limitação financeira (de pessoal e 

logística) presente majoritariamente no municipalismo brasileiro. Assim sendo, 

municípios limítrofes se unem para a promoção regionalizada da educação básica, 

tendo por objetivo garantir uma educação de qualidade e ininterrupta, democratizar 

as relações de gestão e planejamento integrado e, com isso, aplicar eficientemente 

os recursos públicos, promover um desenvolvimento (art. 3º)196. Para tanto, exige-se 

                                                 
195 RUSSEFF, Ivan; SALLES, Fernando Casadei. O consórcio intermunicipal de educação do 
leste paulista. Disponível em: http://24reuniao.anped.org.br/T0591317915289.doc. Acesso em 
10/11/2018. 
196 In verbis: Art. 3º O ADE promove o regime de colaboração horizontal, de forma articulada com o 
tradicional regime de colaboração vertical, visando, entre outros aspectos a: 
I – garantir o direito à educação, por meio da oferta de uma educação com qualidade social, refletida, 
dentre outros aspectos, pelo acesso, permanência, aprendizagem e conclusão dos estudos; 
II – fortalecer a democratização das relações de gestão e de planejamento integrado que possa 
incluir ações como planejamento da rede física escolar, cessão mútua de servidores, transporte 
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a discriminação expressa dos papeis e responsabilidades de cada ente associado 

(art. 5º), e confere-se liberdade quanto à forma e à metodologia para constituição, 

estruturação e funcionamento conforme aspectos locais (art. 6º). 

Portanto, fortalece-se o regime colaborativo interfederativo horizontal, que 

poderá se apresentar mediante celebração de convênios, termos de cooperação ou 

Consórcio Público. E, não obstante, além da participação intefederativa, ao ADE´s é 

permitida a celebração de ajustes específicos com pessoas privadas e entidades 

não governamentais, mediante celebração de acordos de cooperação e termos de 

cooperação (art. 7º) não apenas com ADE (que não é pessoa jurídica), mas com 

todos os municípios que componham o ADE ou com a entidade consorcial oriunda 

dela (art. 2º, §1º). 

Dentro desses arranjos jurídicos de natureza cooperativa, o que confere maior 

segurança é o modelo consorcial, pois: a) elimina a celebração de pactos individuais 

diversos entre todos os entes envolvidos; b) facilita a mobilidade de agentes, bens e 

equipamentos públicos; c) permite um planejamento mais racional das contratações 

e investimentos públicos, evitando a sobreposição de atuação; d) melhora a 

fiscalização; e) simplifica o processo de comunicação perante as esferas de maior 

dimensão espacial: 

Não é por acaso que os chamados ADEs passam a ser substitutos 
dos entes federativos municipais na reclamação do diálogo com 
estados e a União, como se lê na sequência: “[...] estados e o MEC 
dialogarem com os municípios por intermédio de ADEs, certamente 
haverá maior interlocução e compreensão das necessidades 
territoriais diante das diversidades culturais, sociais, econômicas, 
ambientais e educacionais” 197. 

No entanto, a conversão dos Arranjos em consórcios depende do interesse 

das entidades conveniadas, não havendo óbice, sob o viés colaborativo, de sua 
                                                                                                                                                         
escolar, formação continuada de professores e gestores, e organização de um sistema integrado de 
avaliação; 
III – promover a eficiente aplicação dos recursos de forma solidária para fins idênticos ou 
equivalentes; 
IV – incentivar mecanismos de atuação na busca por recursos para prestação associada de serviços; 
V – estruturar Planos Intermunicipais de Educação visando ao desenvolvimento integrado e 
harmonioso do território e a redução de disparidades sociais e econômicas locais, de forma que os 
municípios de menor capacidade técnica possam efetivamente se valer desses planos na elaboração 
dos seus respectivos Planos Municipais de Educação; 
VI – considerar tais planos, como referência, para a elaboração, execução e avaliação dos projetos 
político-pedagógicos das escolas. 
197 ABICALIL, Carlos Augusto. Sistema nacional de educação: os arranjos na cooperação, parceria 
e cobiça sobre o fundo público na educação básica. Educ. Soc., Campinas, v. 34, n. 124, p. 803-828, 
jul.-set. 2013, p. 815. Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br> 
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manutenção na condição de convênio ou termo de cooperação, salvo as questões 

relativas à gestão, responsabilização e demais atribuições e compromissos a serem 

firmados perante os integrantes do Arranjo e os demais que com ele se relacione. 
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4 DO REGIME CONSORCIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

Restou assentado em linhas pretéritas os problemas relativos ao 

municipalismo brasileiro extremamente assimétrico, formado por 5.570 (cinco mil, 

quinhentos e setenta) Municípios, sendo que, destes: 81% (oitenta e um por cento) 

sobrevive majoritariamente de repasse do FPM (mais de 50% da arrecadação), 

apenas com renda do Bolsa e apenas 5 (cinco) deles (menos de 0,1%) possui 25% 

do PIB nacional. 

A impossibilidade de individualmente atender toda a demanda com a 

qualidade requerida se reflete nos indicadores escolares e neste sentido são 

buscadas alternativas para melhoria do serviço. Discorreu-se no presente sobre 

alternativas a esta problemática que envolviam a participação da iniciativa privada 

(caráter substitutivo, concorrencial e colaborativo) e outras relativas à federalização 

do ensino. Agora, por fim, apresentada a alternativa de celebração de consórcios 

públicos na área educacional, pois confere segurança e estabilidade aos Arranjos de 

desenvolvimento da educação, atende aos interesses locais e regionais e pode 

servir de estágio intermediário para um processo de federalização do ensino ou 

mesmo repactuação do municipalismo brasileiro. 

Em relação ao advento dos Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADE) 

estes não podem ser confundidos com o regime consorcial, embora seja uma 

ferramenta de gestão associada interessante. Sua natureza jurídica vai depender da 

vontade das partes ou, eventualmente, da vontade do Estad. Logo, pode ser uma 

preparação para adoção de um modelo consorcial futuro, hipótese em que será 

instituída a partir da celebração de um Convênio ou Termo de Cooperação. No 

entanto, será um instrumento de insegurança jurídica, pois permitirá o distrato a 

qualquer momento, inclusive por ato do exclusivamente do executivo, além de que 

cada Município assumirá obrigações em nome próprio. 

Não obstante, podem as partes firmar o referido arranjo a partir de uma figura 

jurídica denominada consórcio. Nesta hipótese, a retirada poderá apresentar 

procedimento mais dificultoso, exigindo manifestação do legislativo, impedindo que 

se faça acompanhar dos bens transferidos ao consórcio ou mesmo até inviabilizando 

a retirada com base no interesse público. Ademais, ao optar por um instrumento que 

constitui uma pessoa jurídica autônoma (um centro de imputação de direitos e 
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decverese diverso de seu ente instituidor), caberá ao consórcio a celebração de 

contratos e assunção de gastos e gestão de recursos. 

 

4.1 DO RESPALDO NORMATIVO 

 

Ao longo deste trabalho algumas premissas foram fixadas: a) Dever do 

Estado de garantir uma educação pública de qualidade; b) deficiência na prestação 

do serviço público de educação básica, apresentando baixos indicadores de 

desempenho e dificuldades na implementação das obrigações impostas pela Plano 

Nacional de Educação – PNE; c) dificuldades inerentes à prestação local do serviço, 

em especial em razão das assimetrias municipais vigentes que resulta na existência 

de quantitativo significante de Municípios com sérias restrições orçamentárias para 

implementação adequada de políticas públicas; d) inviabilidade, ao menos 

momentânea, de federalização do ensino; e) ausência de um Sistema Nacional de 

Educação; f) necessidade de atuação cooperativa no serviço público de educação; 

g) consórcio público como um dos instrumentos de atuação cooperativa, inclusive 

com exemplos de utilização em diversos serviços estatais. 

Assim sendo, defende-se a utilização dos consórcios públicos no ensino 

básico, especialmente o fundamental, que prioritariamente deverão ser realizados 

com municípios que apresentem baixos indicadores de desempenho e restrições 

orçamentárias para implementação adequada desta política pública de ensino 

básico. Nesta senda, a possibilidade de promover uma gestão compartilhada de 

serviços públicos, não apenas combate as dificuldades inerentes às assimetrias 

municipais (pelo compartilhamento de recursos e práticas), mas permite uma melhor 

atuação sob a perspectiva da eficiência de sua prestação, ou seja, melhorando os 

aspectos da economicidade, qualidade do ensino e tratamento aos servidores 

públicos. 

Por outro lado, a experiência dos consórcios públicos poderá 
conduzir a uma nova dimensão no tocante ao modelo federativo 
brasileiro. Ao longo do tempo, os consórcios públicos poderão 
acumular conhecimento e influência para neutralizar as assimetrias 
de poder político próprias da Federação brasileira198. 

                                                 
198 JUSTEN FILHO, Marçal. Consórcios públicos municipais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; 
CARNEIRO, Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública e o direito municipal. São Paulo: Saraiva, 
2016, p. 121-144, p. 143. 



105 
 

A gestão consorciada de serviços públicos decorre da união de municípios 

constituindo uma nova pessoa jurídica (de direito público ou privado) que ficará 

responsável pela gestão de um ou mais serviços de forma compartilhada entre os 

consorciados. E, na condição de pessoa jurídica titularizará direitos e obrigações, 

podendo firmar convênios e celebrar contratos. 

Há também uma grande novidade conferida pela Lei federal 
11.107/2005, no que se refere à viabilização da colaboração 
intergovernamental, especialmente no que diz respeito à organização 
dos serviços públicos de interesse comum metropolitano. Essa 
grande novidade consiste no fato de que o consórcio público adquire 
personalidade jurídica de direito público, constituindo associação 
pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de 
intenções, ou de direito privado, mediante atendimento dos requisitos 
da legislação civil (art. 6º, I e II). Nos termos da lei, o consórcio 
público com personalidade jurídica de direito público integrará a 
administração indireta de todos os entes federados consorciados. 
Essa entidade pública terá, como órgão máximo de direção, uma 
assembleia geral cujos membros representantes deverão ser, 
obrigatoriamente, os Chefes do Poder Executivo dos entes federados 
consorciados (art. 4º, VIII). 
Tal entidade, intergovernamental, poderá firmar convênios, contratos, 
acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e 
subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do 
governo; promover, nos termos do contrato de consórcio de direito 
público, desapropriações e instituir servidões conforme declaração 
de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada 
pelo Poder Público; e ainda ser contratada pela administração direta 
ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a 
licitação199. 

Alaôr Café200 destaca que não existe interesse regional, mas interesses locais 

compartilhados e, consequentemente de titularidade de cada um dos entes 

consorciados, que apenas os executam de forma consorciada, em regime 

colaborativo. 

Uma vez fundada a existência de competência compartilhada para a 
organização, planejamento e execução das funções públicas de 
interesse comum, em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas 
e microrregiões, nos termos do art. 25, §3º, da atual Constituição, 
temos agora, e finalmente, de abordar, as possibilidades da 

                                                 
199 ALVES, Alaôr Caffé. Questões urbanas regionais: Estado, Municípios e Regiões metropolitanas no 
Brasil. Articulações jurídicas e conflitos institucionais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, 
Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública e o direito municipal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 75-109, 
p. 107. 
200 ALVES, Alaôr Caffé. Questões urbanas regionais: Estado, Municípios e Regiões metropolitanas no 
Brasil. Articulações jurídicas e conflitos institucionais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, 
Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública e o direito municipal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 75-109, 
p. 94 e 99. 
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articulação e integração dos partícipes interessados nos objetivos 
comuns, utilizando outros instrumentos institucionais, especialmente 
os convênios de cooperação e consórcios públicos, previstos no art. 
241 da Constituição Federal. 
Essa possibilidade de articulação jurídica de entes federados para 
concretizar competências compartilhadas, de modo a cooperarem 
mutuamente para planejar, organizar, regular, controlar e executar 
funções públicas de interesse comum de região metropolitana ficou 
viabilizada pela edição da Lei federal n. 11.107, de 6 de abril de 
2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios 
públicos, com base no art. 241 da Constituição Federal, no Título IX 
– Das Disposições Constitucionais Gerais201. 

Especificamente sobre os consórcios públicos, seu fundamento constitucional 

se encontra disposto no art. 241, inserido pela EC nº 19/98, prevendo que ““a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 

consórcios públicos e os convênios de cooperação ente os entes federados, 

autorizando a gestão associada de serviços públicos [...]” 

Tanto a Lei nº 11.107/2005 quanto seu Decreto regulamentador dispõem 

genericamente sobre a possibilidade de celebração de consórcios públicos para 

gestão associada dos serviços de competência dos Municípios, embora o decreto 

apresente rol exemplificativo202 dessas atividades: 

Art. 3º Observados os limites constitucionais e legais, os objetivos 
dos consórcios públicos serão determinados pelos entes que se 
consorciarem, admitindo-se, entre outros, os seguintes: 
I - a gestão associada de serviços públicos; 
II - a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a 
execução de obras e o fornecimento de bens à administração direta 
ou indireta dos entes consorciados; 
III - o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e 
equipamentos, inclusive de gestão, de manutenção, de informática, 
de pessoal técnico e de procedimentos de licitação e de admissão de 
pessoal; 
IV - a produção de informações ou de estudos técnicos; 
V - a instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de 
estabelecimentos congêneres; 
VI - a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção 
do meio-ambiente; 

                                                 
201 ALVES, Alaôr Caffé. Questões urbanas regionais: Estado, Municípios e Regiões metropolitanas no 
Brasil. Articulações jurídicas e conflitos institucionais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, 
Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública e o direito municipal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 75-109, 
p. 105. 
202 O art. 3º do Decreto n. 6.017 apresenta um elenco exemplificativo de objetos que comportam 
atendimento mediante consórcio público. Como regra, tais objetos também podem ser satisfeitos 
mediante atuação coordenada por via de convênio” (JUSTEN FILHO, Marçal. Consórcios públicos 
municipais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública e o 
direito municipal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 121-144, p. 130). 
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VII - o exercício de funções no sistema de gerenciamento de 
recursos hídricos que lhe tenham sido delegadas ou autorizadas; 
VIII - o apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de 
informações entre os entes consorciados; 
IX - a gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou 
turístico comum; 
X - o planejamento, a gestão e a administração dos serviços e 
recursos da previdência social dos servidores de qualquer dos entes 
da Federação que integram o consórcio, vedado que os recursos 
arrecadados em um ente federativo sejam utilizados no pagamento 
de benefícios de segurados de outro ente, de forma a atender o 
disposto no art. 1o, inciso V, da Lei no 9.717, de 1998; 
XI - o fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, 
pesquisa e desenvolvimento urbano, rural e agrário; 
XII - as ações e políticas de desenvolvimento urbano, sócio-
econômico local e regional; e 
XIII - o exercício de competências pertencentes aos entes da 
Federação nos termos de autorização ou delegação. 
 
§ 1º Os consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e os 
entes consorciados poderão se consorciar em relação a todos ou 
apenas a parcela deles. 
 
§ 2º Os consórcios públicos, ou entidade a ele vinculada, poderão 
desenvolver as ações e os serviços de saúde, obedecidos os 
princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de 
Saúde - SUS. 

A expressão “entre outros” permite, portanto, que sejam criados consórcios 

públicos municipais quando se observar a inviabilidade de prestação adequada 

desses serviços em âmbito local. E, dentre esses serviços de incumbência municipal 

se insere a prestação do ensino básico (infantil, fundamental e médio), que, como 

visto em linhas pretéritas, apresenta indicadores de desempenho abaixo do 

adequado e sem a necessária valorização dos profissionais da educação pública. 

Ademais, o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 9.394/1996203 apresente 

autorização para que os Municípios estabeleçam um sistema de educação 

compartilhado, seja integrando-se ao sistema estadual de ensino, seja mediante 

estabelecimento de um sistema único de educação básica de gestão compartilhada; 

pode-se afirmar que apenas a partir do Plano Nacional de Educação (PNE), disposto 

na lei nº 13.005/2014, identifica-se, expressamente, a possibilidade de celebração 

de consórcios na área de educação. Todavia, restringe a prática para as instituições 

de educação superior, verbis: 

                                                 
203 Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: [...] Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, 
ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de 
educação básica. 
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13.7) fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas 
de educação superior, com vistas a potencializar a atuação regional, 
inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional 
integrado, assegurando maior visibilidade nacional e internacional às 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

Ademais, Inácio Magalhães Filho destaca que o modelo de articulação 

federativa do ensino encontra-se perfeitamente delineado na Constituição Federal204 

(arts. 1º; 18; 23; 60, §4º, I; 205; 241, entre outros) e em normas infraconstitucionais, 

especialmente no Plano Nacional de Educação - PNE (Lei nº 13.005, em 25 de 

junho de 2014), in verbis: 

Dos dispositivos destacados do PNE que disciplinam a matéria 
extrai-se que há previsão de convergência de esforços e definição de 
estratégias por parte das unidades subnacionais em prol da 
consecução das metas constantes do normativo. Adotando o regime 
de colaboração proposto, Estados, Municípios e Distrito Federal 
promoverão a execução do aludido Plano e o cumprimento das 
metas lançadas. 
[...] 
O PNE considera, ainda, a indicação de metas e estratégias que 
suscitem permanentemente articulação promovida pelos entes 
políticos, considerando, no caso, a tarefa dos gestores municipais da 
educação como função estruturante e estratégica para que as 
políticas públicas locais se comuniquem com as políticas públicas 
regionais, estaduais e federais. Nessa esteira de atuação, a 
universalização da oferta de serviços educacionais nos diversos 
níveis de ensino, com ações de fomento, de implementação, de 
regulamentação, aproxima-se do ideal firmado na legislação vigente. 
Destaque deve ser dado à estratégia constante do item 20.9 da Meta 
20 do PNE, que preceitua a regulamentação do parágrafo único do 
art. 23 e do art. 211 da CF, pois que prevê a edição de lei 
complementar que disponha acerca da forma como devem ser 
estabelecidas as normas de cooperação entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios em matéria educacional, e da 
articulação do sistema nacional de educação em regime de 
colaboração. 
Novamente se veem como parâmetro a ser acompanhado pelos 
gestores educacionais em suas ações políticas os princípios 
norteadores do regime de colaboração, quais sejam, o princípio da 
gestão democrática da educação e o princípio da autonomia e da 
colaboração205. 

Portanto, além de adequar-se ao modelo federativo cooperativo brasileiro, 

observa-se que a instituição de consórcios públicos de educação: a) não encontra 

                                                 
204 MAGALHÃES FILHO, Inácio. Educação Municipal: gestão autônoma, democrática e colaborativa 
na prestação de serviços públicos educacionais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael 
Araripe (Coord.). Gestão pública municipal: tendências e desafios. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 
335-355, p. 342. 
205 Ibidem, p. 343. 
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qualquer óbice legal, podendo se enquadrar na autorização genérica derivada da 

opção legislativa de apresentação de rol meramente exemplificativo dos serviços 

públicos passíveis de atuação consorcial; b) encontra previsão expressa de sua 

adoção no ensino superior, o que demonstra a sua viabilidade para a área de 

educação (ainda que expressamente limitada a uma única etapa); c) pode ser 

identificado a partir da interpretação de diversas metas estabelecidas na Lei n° 

13.005, em 25 de junho de 2014, ou seja, no Plano Nacional de Educação – PNE. 

 

4.2 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA: CONJUGAÇÃO DE ECONOMICIDADE E 
ADEQUAÇÃO DO ENSINO 

 

Embora se tenha consolidado a ideia de que a federalização do ensino básico 

é uma medida plenamente legal, que não encontra qualquer óbice no ordenamento 

jurídico, há de se destacar que eventual implementação deve ser realizada de forma 

gradual, respeitado as limitações orçamentárias e gerenciais. De forma 

exemplificativa foram destacados aspectos de economicidade e adequação do 

ensino ao perfil do discente.  

O objetivo deste tópico é demonstrar que, não obstante a possibilidade 

jurídica de federalização do ensino básico, a decisão sobre a matéria não poderá 

ficar restrita ao aspecto legal, ao revés, há de se avaliar a viabilidade econômico-

orçamentária e como se dará a gestão destas estruturas de ensino. 

 

4.2.1 Aspectos gerais e vantagens gerenciais e pedagógicas 

 

Anteriormente foi apresentada uma exaustiva análise da opção de 

federalização do ensino básico sob a perspectiva moderna do princípio da eficiência, 

incluindo aspectos relativos à conduta ou meios utilizados (organização e dispêndio 

dos recursos) e aos resultados ou fins (atendimento célere da necessidade do 

destinatário da atuação estatal). Para tanto, fez-se necessária a análise de aspectos 

não jurídicos (financeiros, gerenciais, pedagógicos etc.). 

Sob o ponto de vista gerencial, o comparativo do modelo consorcial com a 

sistemática de convênios apresenta vantagens relativas à segurança jurídica acerca 

da manutenção daquela política pública objeto de atuação intergovernamental.  
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Quanto a esse ponto, Gustavo Gomes Machado e Caroline Bastos Dantas 

destacam: a) a melhoria na gestão das transferências financeiras, realizadas 

conforme contrato de rateio; e, b) a maior dificuldade para interrupção da política na 

hipótese de mudança de gestores206. Neste segundo aspecto, é comum a 

interrupção de uma política pública desenvolvida pela gestão de partido político rival 

mediante distrato do convênio. No entanto, tratando-se de consórcio, com regras 

claras de ingresso e retirada, com objetivos previamente estabelecidos e com 

restrições relativas ao retorno de bens eventualmente cedidos antes de encerrada a 

entidade intergovernamental, a opção de extinção ou retirada tende a ser dificultada, 

garantindo-se a manutenção daquela política. 

Ademais, os referidos autores citam como benefícios, ainda no comparativo 

com a figura cooperativa dos convênios, a maior amplitude de atuação estatal e dos 

benefícios inerentes à criação de uma nova pessoa jurídica de direito público: 

Um segundo grupo de benefícios é que consórcios poderão ampliar 
seus horizontes de atuação, dando um novo patamar de qualidade e 
eficiência para a gestão de serviços de interesse comum. No caso de 
associações públicas, estas fruirão prerrogativas das entidades 
públicas, imunidades tributárias e prazos especiais em ações 
judiciais207. 

Em relação à essa amplitude de atribuições, mister destacar que, no convênio 

há mera execução de serviços públicos ou união de entidades com o fim de 

coletivamente adquirirem maior poder de negociação (sob a perspectiva da licitação 

e celebração de contratos administrativos), pois poderão trabalhar com objetos de 

maior vulto financeiro. No entanto, tratando-se de consórcio público, o poder de 

negociação coletiva é preservado (agora, dentro de uma única pessoa jurídica) e o 

objeto de atuação é ampliado, vez que “a gestão associada pressupõe o exercício 

das atividades de planejamento, regulação ou fiscalização, que poderão estar 

acompanhadas ou não da prestação material do serviço público”208. 

Os conceitos das atividades de planejamento, regulação e 
fiscalização encontram-se nos incisos X, XI e XII do art. 2º do 

                                                 
206 MACHADO, Gustavo Gomes; DANTAS, Caroline Bastos. Constituição de consórcios públicos e 
implicações da Lei nº 11.107/2005 nas associações intermunicipais anteriores. In: PIRES, Maria Coeli 
Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios públicos: instrumento do federalismo 
cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 165-192, p. 91. 
207 Ibidem, p. 91. 
208 CANÇADO, Maria de Lourdes Flecha de Lima Xavier. Serviço público no âmbito dos consórcios 
públicos. In: PIRES, Maria Coeli Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios 
públicos: instrumento do federalismo cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 245-267, p. 247. 
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Decreto nº 6.017/2007. Por planejamento, entende-se a atividade de 
identificação, quantificação, qualificação e organização das ações 
destinadas à prestação adequada de um serviço público. A regulação 
é todo ato normativo destinado a disciplinar ou organizar a prestação 
do serviço público, estabelecendo suas características, as 
condicionantes necessárias à prestação de serviço adequado, as 
regras a serem observadas quando da fixação, da revisão e do 
reajuste das tarifas e de outros preços públicos. Por fim, a 
fiscalização é a atividade de acompanhamento, monitoramento, 
controle e avaliação da atividade desempenhada, de forma a se 
assegurar aos usuários a utilização de serviço público adequado209. 

Some-se a estas vantagens a redução de utilização do ensino com viés 

partidário, pois as decisões de natureza pedagógicas e outras também relevantes à 

atuação consorcial não estarão adstritas ao representante legal do consórcio (um 

dos chefes do Poder Executivo de um dos entes consorciado). Ao revés, sua 

instância máxima é a Assembleia-Geral, assegurando-se ao menos um voto a cada 

ente consorciado210. 

Em termos de controle administrativo também se pode identificar vantagens 

do modelo consorcial. Nesta senda, preserva-se o regime financeiro, com submissão 

do consórcio às normas do regime jurídico administrativo (Lei nº 4.320/1964 – Lei da 

contabilidade pública; LC nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e às Leis de 

natureza orçamentárias – Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 

Orçamentária Anual – de cada ente federado consorciado) e à fiscalização do 

Tribunal de Contas. No entanto, cria-se uma nova modalidade de controle (com 

abrangência finalística e financeira, no mínimo), denominado multipolar, ou seja, ter-

se-á o exercício de forma compartilhada entre os entes consorciados, bem como a 

possibilidade de controle recíproco e controle da sociedade civil211. 

Retomando os ensinamentos de Gustavo Gomes Machado e Caroline Bastos 

Dantas sobre as vantagens do modelo consorcial, tais autores destacam um 

benefício financeiro específico: a tendência da União e dos Estados-Membros, 

mediante instrumento de incentivo à gestão consorciada de serviços públicos, 

                                                 
209 CANÇADO, Maria de Lourdes Flecha de Lima Xavier. Serviço público no âmbito dos consórcios 
públicos. In: PIRES, Maria Coeli Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios 
públicos: instrumento do federalismo cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 245-267, p. 247-
248. 
210 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 18 ed. Atualizada por Giovani da Silva 
Corralo. São Paulo: Malheiros, 2017, pg. 450. 
211 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MOTTA, Fabricio. Tratado de direito administrativo: 
administração pública e servidores públicos. Vol.2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 
212-213. 
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criarem novos mecanismos para transferência de recursos para os Consórcios 

legalizados face à Lei nº 11.107/2005212. 

Por fim, destacando-se que as vantagens gerenciais narradas são meramente 

exemplificativas e, portanto, não excluem outros aspectos ausentes no texto, há de 

se destacar que, amparado por todo o narrado no capítulo anterior, tem-se que o 

modelo consorcial atende à exigência de adequação do ensino ao destinatário. 

Para tanto, cumpre aduzir que, restou evidenciado que a gestão regionalizada 

se apresenta a mais adequada, vez que preserva os elementos positivos da atuação 

municipal213 (o mais apto a identificar necessidades e expectativas da população, 

bem como produzir as pesquisas necessárias à melhor prestação pública do serviço 

de ensino básico) com os benefícios inerentes ao planejamento regionalizado214, 

incluindo a abordagem de aspectos que se adequam à realidade do estudante, à 

formação para o trabalho mediante desenvolvimento de aptidões que lhe permitam 

oportunidades reais de desenvolvimento, bem como pela possiblidade de 

implementação de um modelo pedagógico que lhe assegure conhecimento histórico-

cultural de sua região, ao invés da abordagem generalista. 

 

4.2.2 Economicidade e folha de pagamento 

 

Em princípio, diversamente do que pode ocorrer com o projeto de 

federalização do ensino, não se identifica impacto financeiro imediato em relação à 

folha de pagamento, vez que, a autorização de cessão dos servidores dos entes 

                                                 
212 MACHADO, Gustavo Gomes; DANTAS, Caroline Bastos. Constituição de consórcios públicos e 
implicações da Lei nº 11.107/2005 nas associações intermunicipais anteriores. In: PIRES, Maria Coeli 
Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios públicos: instrumento do federalismo 
cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 165-192, p. 91. 
213 Cumpre ainda lembrar que o Governo Municipal representa a esfera mais próxima da população e 
que melhor conhece as necessidades e expectativas dos usuários dos serviços educacionais locais. 
A realização de levantamentos estatísticos, de pesquisas, de coletas de dados, de análise de 
informações técnicas para subsidiar as atividades de planejamento, execução e avaliação da 
educação, são algumas das ações que auxiliam na realização de diagnóstico da realidade da 
educação do Município213. MAGALHÃES FILHO, Inácio. Educação Municipal: gestão autônoma, 
democrática e colaborativa na prestação de serviços públicos educacionais. In: MENDES, Gilmar 
Ferreira; CARNEIRO, Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública municipal: tendências e desafios. 
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 335-355, p. 344. 
214 Ao creditar autonomia aos Municípios e prever a integração dos entes federados, a Constituição 
Federal dotou o sistema de ensino brasileiro com características que reforçam a possibilidade de 
elaboração de políticas públicas compatíveis com a realidade local e enriquecida com metodologias 
regionais214. MAGALHÃES FILHO, Inácio. Educação Municipal: gestão autônoma, democrática e 
colaborativa na prestação de serviços públicos educacionais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; 
CARNEIRO, Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública municipal: tendências e desafios. São Paulo: 
Saraiva, 2016, p. 335-355, p. 337. 
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consorciado (art. 4º, §4º, da Lei nº 11.107/2005) permite a preservação do vínculo 

com a entidade municipal cedente, bem como possibilita que, conforme cláusula 

expressa a ser inserida em contrato de programa, o ente cedente preserve o ônus (e 

respectiva responsabilidade) relativo a seus servidores (art. 13, §2º, IV, da lei 

supracitada), abatendo tais valores do montante relativo às suas obrigações 

financeiras com o consórcio (art. 23, §3º, do Decreto nº 6.017/2007) 215. 

Em razão da permanência dos servidores cedidos em seu regime laboral 

originário, eventual majoração na folha de pagamento e demais encargos, decorrerá, 

especificamente, de uma opção dos entes consorciados, sendo certo que a 

majoração da folha com adicionais e gratificações dependerá de acordo realizado 

pelos entes consorciados, e não de uma imposição legal. 

Aliás, o §1º do art. 23 do Decreto nº 6.017, de 2007, ao tratar das 
possibilidade de os entes da Federação consorciados, ou os com 
eles conveniados, cederem servidores, também traz regra segundo a 
qual os servidores cedidos permanecerão no seu regime originário, 
somente lhes sendo concedidos adicionais ou gratificações nos 
termos e valores previstos no Contrato de Consórcio Público. Além 
disso, dispõe o §2º do mesmo art. 23 que o pagamento de adicionais 
ou gratificações não configura vínculo novo do servidor cedido, 
inclusive para a apuração de responsabilidade trabalhista ou 
previdenciária216. 

No entanto, ainda que se alegue a existência de oneração quando da 

atribuição de responsabilidade solidária entre os entes pelas obrigações 

remanescente da dissolução do consórcio, há de se destacar que se trata de regra 

protetiva do trabalhador, tão somente, sendo assegurado àquele que realizou o 

pagamento o direito de regresso contra o ente que deu causa à dívida, conforme art. 

12, §2º, da Lei dos Consórcio Públicos)217. 

 
4.2.3 Economicidade e regime de bens 

A instituição de um consórcio público não gera despesas com a aquisição de 

bens por esta nova entidade administrativa. Para tanto, cumpre aduzir que caberá 

                                                 
215 Neste sentido, vide: SORBILLI FILHO, Roberto. Regime de trabalho em consórcios públicos. In: 
PIRES, Maria Coeli Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios públicos: 
instrumento do federalismo cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 195-212, p. 206. 
216 SORBILLI FILHO, Roberto. Regime de trabalho em consórcios públicos. In: PIRES, Maria Coeli 
Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios públicos: instrumento do federalismo 
cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 195-212, p. 206-207. 
217 SORBILLI FILHO, Roberto. Regime de trabalho em consórcios públicos. In: PIRES, Maria Coeli 
Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios públicos: instrumento do federalismo 
cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 195-212, p. 207. 
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aos seus entes instituidores transferirem os bens necessários mediante os 

instrumentos de doação, destinação ou cessão de bens (art. 4º, §3º, da Lei nº 

11.107/2005). 

Com supedâneo no princípio da indisponibilidade do interesse público, a 

transferência destes bens exige respaldo legal, razão pela qual deverá constar no 

protocolo de intenções e ratificada pelo legislativo. 

Desse modo, a transferência de bens ou de uso de bens ao 
consórcio pelo ente federativo consorciado deverá estar prevista no 
contrato de consórcio, o qual consolida pela ratificação, mediante lei, 
do protocolo de intenções. A exigência decorre da circunstância de 
que os bens públicos necessitam de autorização legislativa para 
serem alienados, sendo que, na lição de Celso Antônio, dita 
autorização “deve ser normalmente explícita, embora se deva admitir 
que há casos em que aparece implicitamente conferida”218. 

Ademais, inexistirá prejuízo financeiro em razão do retorno dos bens imóveis 

ao patrimônio do ente originário quando findo o consórcio, conforme art. 17, §1º, da 

Lei nº 8.666/93. No entanto, pautado nos princípios da moralidade administrativa, em 

sua perspectiva de probidade, e da continuidade, faz-se necessário inserir no 

protocolo de intenções e respectiva lei ratificadora a hipótese de reversão ou 

retrocessão quando da retirada daquela entidade consorciada (art. 11, §1º, da Lei nº 

11.107/2005), vez que tais bens serão necessários a eventual prosseguimento 

individualizado da prestação do serviço público de educação básica219. 

 

4.3 POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO ALÉM DAS ASSIMETRIAS: 
CONURBAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

 

Embora o modelo consorcial para a prestação do serviço público de educação 

básica tenha sido construído em razão da identificação das assimetrias municipais, 

que acarretam na existência de um quantitativo significativo de Municípios 

considerados financeiramente deficitários, nada impede que essa alternativa 

também seja implementada em outras situações, especialmente entre Municípios 

limítrofes ou até como mecanismo para otimização da utilização dos espaços 

públicos, inclusive na hipótese de Municípios financeiramente mais fortes. 

                                                 
218 BARBOSA, maria Elisa Braz. Os bens nos consórcios públicos. In: PIRES, Maria Coeli Simões; 
BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios públicos: instrumento do federalismo 
cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 213-232, p. 216. 
219 Ibidem, p. 219-220. 
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Na primeira hipótese, a formulação de consórcios públicos poderá permitir 

aos estudantes residentes em divisas municipais o acesso ao ensino público na 

escola mais próxima de sua residência, independentemente de estar localizada no 

município vizinho ou naquele de sua residência oficial, bem como que seja 

desenvolvido um modelo de ensino adequado às características daquela região. 

Em verdade, o avanço populacional praticamente tornou as divisas dos 

municípios um aspecto meramente formal220. Por diversas vezes a escola pública 

mais próxima da residência do discente está localizada no município vizinho e um 

eventual compartilhamento de sua gestão beneficiaria a população daquela região 

(independe do Município em que resida), otimizando o uso de recursos públicos, vez 

que reduziria o custo da prestação do serviço de educação incluindo-se estrutura 

(reconstrução e manutenção), equipamentos (aquisição, manutenção e reparação) e 

pessoal. 

Na segunda hipótese, otimização da utilização de espaços públicos entre 

entes com melhores capacidades financeiras, há de se buscar um modelo 

cooperativo que pode ser baseado em celebração de convênios (mais indicado) ou 

até mesmo de celebração de consórcio e, neste sentido, cumpre utilizar como 

exemplo o Estado e o Município de São Paulo (os dois representantes 

economicamente mais fortes de Estado-membro e município brasileiros).  

 Em 30 de novembro de 2015, o governo estadual publicou o Decreto nº 

61.672, que determinava uma mudança na sistemática de organização das unidades 

escolares. Não obstante sua revogação pelo Decreto nº 61.962, de 4 de dezembro 

de 2015, faz-se necessário discorrer sobre um aspecto relevante à matéria tratada 

no presente estudo: os fundamentos para a edição do Decreto. 

Ao fundamentar a medida, indicou diversos aspectos que perpassavam 

elementos pedagógicos (separação por ciclos como método de melhoraria do 

                                                 
220 “O vínculo material entre Municípios é especialmente marcante nas regiões metropolitanas, onde o 
fenômeno da conurbação – a fusão física das cidades – torna insustentável a gestão governamental 
atomizada dos Municípios. Nesse contexto, questões estruturais, tais como aas relativas a 
transportes públicos, a saneamento e a controle do uso e da ocupação do solo deixam de ser de 
interesse local, passando a integrar o chamado interesse metropolitano, a pedra de toque da gestão 
regional. [...]” (MACHADO, Gustavo Gomes; PIRES, Maria Coeli Simões. Os consórcios públicos: 
aplicação na gestão de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. In: PIRES, 
Maria Coeli Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz (Coord.). Consórcios públicos: instrumento do 
federalismo cooperativo. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 405-440, p. 409-410). 
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desempenho escolar221, gestão especializada como forma de melhorar o 

planejamento das aulas e de estratégias pedagógicas específicas para o segmento, 

possibilidade de aquisição de equipamentos direcionados a etapa de ensino objeto 

de atuação daquela unidade etc.), econômico-financeiros (gestão de equipamentos, 

aquisições específicas para as unidades, aproveitamento adequado do espaço 

público, redução da infraestrutura ociosa ou subaproveitada) entre outros.  

Dentre essas explicações, interessa ao presente debate aquelas relativas à 

redução da infraestrutura ociosa ou subaproveitada, vez que justificou a desafetação 

de prédios públicos em razão da redução, em 17 anos, de dois milhões de alunos na 

rede estadual de ensino222.  

Ou seja, partindo dessas justificativas utilizadas para a edição do supracitado 

decreto, pode-se afirmar que o Estado de São Paulo dispõe de estrutura física 

(prédios e equipamentos) capaz de atender 2.000.000 (dois milhões) de discentes a 

mais do que aqueles que se encontravam matriculados em 2015. Tal quantitativo 

representa quase 20% (vinte por cento) das matriculas na rede municipal de ensino 

daquele Estado no ano de 2017 ou 73% (setenta e três por cento) das matrículas no 

Município de São Paulo no referido ano)223. 

Portanto, a celebração de convênio ou até uma eventual integração entre os 

sistemas estadual e municipal poderia ser viabilizada diante do contexto fático 

(ociosidade no sistema estadual) e jurídico (previsão do art. 11, parágrafo único, da 

Lei nº 9.394/1996, que permite a instituição de um sistema único de educação 

básica, seja pela integração da execução municipal ao sistema estadual de ensino, 

                                                 
221 Para tanto, apontou dados, em estudos especializados, que indicam a melhoria do aprendizado na 
separação dos alunos em ciclos. Especialmente, pelo resultado do Índice de Desenvolvimento da 
Educação do Estado de São Paulo (Idesp). 
222 O Estado de São Paulo informa que, levantamento realizado pela Fundação Seade (Sistema 
Estadual de Análise de Dados) destaca a média anual de 1,3% (um inteiro e três décimos de por 
cento) de redução da população em idade escolar no Estado de São Paulo, com redução de dois 
milhões de alunos na rede estadual entre 1998 e 2015. 
223 Segundo dados divulgados pelo Inep em 2018, as redes municipais de ensino do Estado de São 
Paulo receberam 10.066.909 (dez milhões, sessenta e seis mil, novecentos e nove matrículas no ano 
de 2017, sendo 2.737.783 (dois milhões, setecentos e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e três) 
somente na cidade de São Paulo (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 
2018. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica. Acesso em 
15/12/2018). 

http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica
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seja pela instituição de um sistema único de educação básica de gestão 

compartilhada)224.  

E, neste sentido, embora a opção consorcial tenha sido originalmente 

construída para atender aos Municípios economicamente deficitários, inexiste 

impedimento para sua adoção em outras situações, desde que tal consórcio esteja 

fundamentado no atendimento dos interesses coletivos. Na espécie, o caso do 

Estado de São Paulo demonstra que, independentemente do poder econômico do 

ente político, a adoção de um modelo consorcial poderá, além de unificar um modelo 

de ensino adequado àquela realidade social, otimizar a utilização dos recursos 

públicos e, consequentemente, melhorar a oferta de vagas, a qualidade do serviço e 

a economia de recursos públicos. 

Sendo assim, mais que um instrumento de combate às assimetrias municipais 

e melhoria da prestação pública do ensino básico, a instituição de Consórcio Público 

de Ensino pode, inclusive, representar um instituto de fortalecimento do modelo 

cooperativo da federação brasileira, uma estrutura de articulação225 entre os entes 

políticos com o objetivo de salvaguardar o direito à educação e com isso, melhorar o 

perfil educacional da população brasileira. 

Ademais, a adoção da sistemática consorcial não causa nenhum reflexo 

sobre o pacto federativo brasileiro, seja pelo fato de que se encontra dentro das 

hipóteses já admitidas pela Constituição, seja pelo fato do novo ente (consórcio) 

compor a administração pública indireta do município originalmente competente para 

a execução do serviço público. 

É preferível, portanto, interpretar que a instituição de Consórcio – embora com 

a presença de outras entidades e com atribuição além de seu território (de forma 

regionalizada) – corresponde a uma transferência de titularidade e execução para 

uma entidade que fará parte de sua estrutura administrativa (será pessoa jurídica 

                                                 
224 Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:[...] Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, 
por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação 
básica. 
225 Neste sentido, Raul Machado Horta defende que, “o federalismo de equilíbrio e 
o federalismo cooperativo ficariam fortalecidos no seu funcionamento pela inclusão no texto da 
reforma constitucional de normas definidoras da composição básica dos organismos regionais e de 
previsão de órgãos de articulação das relações entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, órgãos interestatais, sem prejuízo do desenvolvimento dessas normas na lei 
complementar, como prevê a Constituição de 1988 no parágrafo único do art. 23 e no § 1.º do art. 43” 
(HORTA, Raul Machado. Tendências atuais da federação brasileira. In: BARROSO, Luís Roberto; 
CLÉVE, Clèmerson Merlin. Doutrinas Essenciais de Direito Constitucional. vol. 3. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 231-248) 

http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/widgetshomepage/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad6007a0000015159b023bcda07bcf0&docguid=I154a6a50f25311dfab6f010000000000&hitguid=I154a6a50f25311dfab6f010000000000&spos=4&epos=4&td=247&context=3&startChunk=1&endChunk=1
http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/widgetshomepage/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad6007a0000015159b023bcda07bcf0&docguid=I154a6a50f25311dfab6f010000000000&hitguid=I154a6a50f25311dfab6f010000000000&spos=4&epos=4&td=247&context=3&startChunk=1&endChunk=1
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vinculada ao Município nos termos do disposto no art. 6, parágrafo único da Lei nº 

11.107/2005) e sob a qual poderá realizar a supervisão ministerial, ou seja, um 

poder de controle que inclui aspectos finalísticos e financeiros, além de outros 

estabelecidos na instituição do referido consórcio. 

Não haverá perda da competência, mas mero exercício descentralizado226 

das atribuições do ente municipal por pessoa a ele vinculado, uma transferência que 

poderá posteriormente ser retomada desde que sem prejuízo dos direitos 

fundamentais envolvidos. 

 
 

4.4 INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE CONSORCIADA 

 

Crise municipalista, baixos indicadores educacionais e normatização 

incentivadora do modelo consorcial são fatores extremamente relevantes para se 

optar pela celebração de um consorcio público na área da educação. No entanto, 

face a autonomia conferida aos entes federativos, não se pode, como regra, impor a 

adesão e à manutenção na instituição consorcial. Mas, quando salvaguardado pelo 

interesse público, tanto adesão quanto manutenção se tornam impositivas, 

conferindo certo grau de estabilidade àquele ente consorciado. 

 

4.4.1 Formação e preservação dos Consórcios Públicos: Voluntariedade x 
Compulsoriedade  

 

Ao longo deste trabalho se identificou a necessidade de atuação 

interfederativa como instrumento adequado para a superação das assimetrias 

regionais e inter-regionais. Tal atuação pode se apresentar através de diversos 

instrumentos, que, segundo a doutrina majoritária, são classificados em: a) 

voluntários ou instrumentos de cooperação federativa (convênios e consórcios); e, b) 

                                                 
226 “Em síntese, a descentralização administrativa tem capacidade de gerar os seguintes fenômenos: 
1.º) supõe, desde logo, sucessão hierárquica de poderes; 2.º) a criação de uma pessoa jurídica da 
qual deve "brotar livre e espontaneamente, dentro, porém, da soberania jurídica do Estado, uma 
corrente de força coletiva, de energia social, que não se pode prevenir nem calcular", na expressão 
de Royo Villanova e Segismundo Royo (Elementos de Derecho Administrativo, p. 276); 3.º) forma de 
pluralização ou divisão do trabalho administrativo; 4.º) flexibilidade administrativa necessária às 
atividades a que se propõem as pessoas jurídicas que a integram” (DELGADO, José Augusto. A 
administração pública indireta na constituição federal de 1988. Alguns aspectos. Revista dos 
Tribunais. vol. 635. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 56-64, p. 57). 
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compulsórios ou instrumentos de coordenação federativa (Regiões Metropolitanas, 

microrregiões e aglomerações urbanas)227. 

Nesse sentido, ousa-se divergir e defender que, em regra, a instituição de 

consórcios públicos será pautada pela autonomia do ente municipal que, diante de 

dificuldades na execução de suas funções públicas, une-se a outros Municípios para 

promover uma gestão associada de serviços públicos. 

A expressão “em regra” foi propositalmente inserida na frase para indicar a 

possibilidade de imposição do regime consorcial quando da constituição de regiões 

metropolitanas. Neste caso, a depender dos termos em que se encontrar 

estabelecida a intervenção estatal, o consórcio público poderia apresentar-se como 

uma figura híbrida: a) coordenativa em sua instituição e conteúdo pactuado, mas 

cooperativa em sua gestão; b) coordenativa em sua constituição, cooperativa – com 

ou sem mitigação – em seu ajuste, em seu conteúdo pactuado e cooperativa em sua 

gestão.  

Nesta hipótese, em caso de eventual conflito entre a autonomia municipal e a 

salvaguarda dos direitos fundamentais, aquela sofreria mitigação, passando a ser 

aplicada especificamente em relação à definição da execução das atividades de sua 

competência. Ou seja, a autonomia dos municípios seria operada em relação ao 

conteúdo consorciado, quanto às cláusulas de regência da figura consorciada e não 

em relação à adesão ao consórcio. 

Portanto, defende-se que, embora a voluntariedade da adesão e retirada deva 

ser o norte para a utilização deste instituto jurídico, cabendo aos Estados-membros e 

à União a criação de mecanismos capazes de induzir tais práticas; nada obsta que, 

excepcionalmente, sejam utilizados instrumentos compulsórios para estabelecer 

adesão ou mesmo permanência no regime consorcial.  

                                                 
227 Neste sentido: “Wladimir Antônio Ribeiro contrapõe os conceitos de cooperação e coordenação 
federativas com fundamento principal na compulsoriedade da atuação conjunta dos entes. Nesse 
sentido, a coordenação federativa é a atuação conjunta compulsória dos entes da Federação, 
decorrente de imposição constitucional, enquanto que a cooperação contempla meios voluntários – 
inclusive informais – de ação conjunta. Seguindo essa classificação, os consórcios podem ser 
considerados como instrumentos de cooperação federativa, envolvendo voluntariamente entes 
políticos para a gestão associada de serviços públicos e interesses comuns. 
O consórcio público é então instrumento de implementação do federalismo cooperativo, pois 
representa um meio para que os diversos entes federados, em comunhão de esforços, realizem 
interesses comuns que transcendam aos limites locais e que enfrentariam maiores dificuldades se 
buscados solitariamente. [...]” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MOTTA, Fabricio. Tratado de 
direito administrativo: administração pública e servidores públicos. Vol.2. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2014, p. 205). 
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Tal compulsoriedade, medida excepcional, somente se justifica quando a 

adequada garantia de um direito fundamental se encontrar obstacularizada em caso 

de atuação individual, fazendo prevalecer a união consorciada. Ou seja, estará 

fundamentada na prevalência da proteção dos direitos fundamentais, na hipótese de 

adesão, e também no princípio da vedação do retrocesso social, na hipótese de 

manutenção. 

E, nesta senda, a Constituição Federal assegura aos Estados-membros a 

competência para instituir, por Lei Complementar, regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas ou microrregiões (art. 25, §3º, da CF228) e, a partir disso, 

determinar a celebração de consórcio público com a finalidade de salvaguardar os 

interesses das populações dos referidos Municípios. 

O Consórcio Público é apenas um dos instrumentos de governança 

interfederativa passíveis de serem impostos na hipótese de constituição de uma 

Região Metropolitana, aglomeração urbana  ou microrregião verbis: 

Uma vez instituídas, deverão realizar governança interfederativa (art 
3º), respeitando a prevalência do interesse comum sobre o local, 
compartilhamento de responsabilidades para promoção do 
desenvolvimento urbano integrado, autonomia dos entes da 
Federação, observância das peculiaridades regionais locais, gestão 
democrática da cidade, efetividade no uso de recursos públicos e 
busca do desenvolvimento sustentável (art. 6º). 
Merece destaque, também, a previsão do Estatuto da Metrópole de 
“participação de representantes da sociedade civil nos processos de 
planejamento e de tomada de decisão, no acompanhamento da 
prestação de serviços e na realização de obras afetas às funções 
públicas de interesse comum” (art. 7º, V). São listados, igualmente, 
os instrumentos de desenvolvimento urbano integrado, como 
parcerias público-privadas interfederativas, convênios de 
cooperação, consórcios públicos (art. 9º). Vê-se que estão 
abertas, pois, as portas para maior integração regional dos entes 
brasileiros”229,  

                                                 
228 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios desta Constituição. [...] § 3º Os Estados poderão, mediante lei 
complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas 
por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução 
de funções públicas de interesse comum. 
229 MENDES, Gilmar Ferreira. O Município na Constituição Federal brasileira. In: MENDES, Gilmar 
Ferreira; CARNEIRO, Rafael Araripe (Coord.). Gestão  pública e o direito municipal. São Paulo: 
Saraiva, 2016, p. 17-73,  p. 45. 
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Trata-se, pois, de hipótese de intervenção estatal sob o Município impondo-

lhe a união com outros Municípios e a utilização de instrumentos de gestão 

associada como, por exemplo, o Consórcio Público230.  

Alaôr Café também se mostrou favorável a tal procedimento apontando a 

relevância dessa atuação regional, verbis:  

A questão metropolitana, que compreende uma cidade-regional com 
múltiplos governos autônomos (Municípios, Estados e União), deverá 
ser tratada dentro de uma relação institucional orgânica onde os 
interesses regionais e locais se cruzam e se inter-relacionam de 
modo complementar ou integrado, de sorte que o interesse local 
pressupõe o regional, tanto quanto este inclui o local. 
[...] 
Nesse sentido, convém observar, e isso é ponto de fundamental 
importância, que as competências, e com elas os respectivos 
âmbitos de autonomia, nem sempre serão reformuladas ou 
redistribuídas em termos de sua reconfiguração formal ou textual. 
Muitas vezes realiza-se “certa” redistribuição de competências a 
partir tão somente da consideração a respeito da alteração dos fatos 
que concretizam o conteúdo delas, em virtude das mudanças ou 
transformações objetivas do mundo real. Em consequência, altera-se 
o campo de competência, mediante expansão ou restrição de 
natureza hermenêutica a respeito dos fatos e dos textos dogmáticos, 
com reflexos inevitáveis no plano jurídico da autonomia. 
É possível, assim, caracteriza-se a transposição total ou parcial de 
certas atividades e serviços, antes considerados de exclusivo 
interesse do Município, para além de sua própria órbita, tendo em 
vista seu tratamento em nível regional por razões de ordem 
dimensional, social, institucional, econômica ou técnica, sem que se 

                                                 
230 Para amenizar o caráter impositivo da instituição de regiões metropolitanas, Alaôr Caffé Alves 
defende sua utilização em paralelo com a instituição dos consórcios públicos: “[...] Por esse 
mecanismo, torna-se juridicamente possível o exercício da competência compartilhada de diferentes 
entes federados, Estado e Municípios metropolitanos, mediante a instituição de entidade pública com 
ação regional, de caráter administrativo e intergovernamental. Portanto, mediante a instituição de 
consórcio público ou convênio de cooperação, a tal entidade pública regional poderão ser atribuídos 
suficientes poderes administrativos – delegados por aqueles entes federados – para, por si ou por 
outras entidades executivas, planejar, organizar e prestar serviços de interesse comum do complexo 
urbano-regional. É grande, pois, o poder de mobilização institucional dos consórcios públicos. 
[...] 
É até mesmo possível e recomendável sua utilização concomitante, dentro de regiões metropolitanas 
já implantadas, para a organização, planejamento e execução de funções públicas específicas de 
interesse comum, providenciando detalhes operacionais e eficazes de interesse comum, 
providenciando detalhes operacionais e eficazes na execução de tais funções. O fato de o protocolo 
de intenções, o contrato de consórcio público e os poderes envolvidos, nos termos do art. 241 da CF 
e da Lei n. 11.107/2005, serem objeto de aprovação legislativa – compreendendo, assim, tanto o 
Poder Executivo como o Legislativo – empresta a essas figuras jurídicas um grau de segurança 
bastante razoável. Esse fato jurídico somado ás medidas administrativas, financeiras e técnicas de 
implantação conjunta dos entes associados em consórcio, fará muito provavelmente história 
irreversível nesse campo, emprestando eficácia, eficiência e reforçando a segurança nas relações 
consorciais dentro do contexto metropolitano e macrometropolitano. (ALVES, Alaôr Caffé. Questões 
urbanas regionais: Estado, Municípios e Regiões metropolitanas no Brasil. Articulações jurídicas e 
conflitos institucionais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael Araripe (Coord.). Gestão 
pública e o direito municipal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 75-109, p. 108). 
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possa arguir a inconstitucionalidade de tal procedimento, visto não 
ter havido ofensa à autonomia municipal restrita tão só ao interesse 
local. 
[...] 
Dado que a forma jurídica, em princípio, é orientada para dar conta 
da realidade social, objetivando determinar ou condicionar 
comportamentos, urge fixar nossa atenção no âmbito da validade 
material da norma constitucional acima mencionada, especialmente 
no que se refere ao elemento mais dinâmico de seu conteúdo, ou 
seja, o elemento funcional: as funções públicas de interesse 
comum”231.  

A impossibilidade de se posicionar de forma contrária e o caráter compulsório 

da participação dos Municípios em regiões metropolitanas, microrregiões e 

aglomerações urbanas foi reconhecido pelo  Pleno do Supremo Tribunal Federal nos 

julgamentos da ADI 1841/RJ, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20-9-2002 e da ADI 

796/ES, rel. Min, Néri da Silveira, DJ 17-12-1999)232.  

 

4.4.2 Da constituição do consórcio e da possibilidade de instituição de 
Regiões metropolitanas 

 

Realizados de forma voluntária, os consórcios públicos terão início a partir da 

finalização de um procedimento separado em etapas distintas. Na primeira, os 

poderes executivos dos entes federativos233 que buscam a atuação consorciada 

estabelecem e subscrevem um protocolo de intenções, instrumento legal com 

cláusulas obrigatórias (objetivos, prazo de duração, participantes, área de atuação, 

requisitos para início dos efeitos do ajuste consorcial, entre outras). 

Na segunda etapa, o poder legislativo de cada um dos entes deverá proceder 

com a ratificação do protocolo de intenções mediante edição de lei que indicara a 

recepção integral ou parcial (quais termos concordou) do referido protocolo. Tal 

ratificação será dispensada se já existente autorização legislativa prévia, ou seja, se 

                                                 
231 ALVES, Alaôr Caffé. Questões urbanas regionais: Estado, Municípios e Regiões metropolitanas no 
Brasil. Articulações jurídicas e conflitos institucionais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, 
Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública e o direito municipal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 75-109, 
p. 85, 98. 
232 MENDES, Gilmar Ferreira. O Município na Constituição Federal brasileira. In: MENDES, Gilmar 
Ferreira; CARNEIRO, Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública e o direito municipal. São Paulo: 
Saraiva, 2016, p. 17-73, p. 42. 
233 “Como está expresso na lei, os participantes do consórcio público são apenas os entes da 
Federação, ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que, entre si, celebram o 
acordo” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 18 ed. Atualizada por Giovani da 
Silva Corralo. São Paulo: Malheiros, 2017, pg. 451). 
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as condições para participação em consórcio já estiverem previamente indicadas por 

lei (art. 5º, §4º, da Lei 11.107/2005). 

Celebrado o consórcio, será constituída uma nova pessoa jurídica 

(interfederativa)234 com natureza jurídica de direito público (a partir da data 

estabelecida no protocolo de intenções ou da implementação dos requisitos para 

sua constituição) ou com natureza de direito privado (após o registro da mesma)235. 

No entanto, quando houver instituição compulsória de consórcio público, tais 

etapas poderão ser suprimidas ou mitigadas conforme a margem de 

discricionariedade estabelecida no ato interventivo relativo às regiões 

metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas. Ou seja, conforme antes 

narrado, defende-se que, diante da impossibilidade de prestação individual 

adequada de um direito fundamental (como, por exemplo, o da promoção do ensino 

básico), há de se impor a execução consorciada deste serviço (ou outros 

instrumentos de colaboração de forma compulsória). 

Ademais, competirá aos entes consorciados constituir a assembleia geral, que 

irá elaborar seu estatuto236, e celebrar os contratos de rateio237 e de programa238, 

caso necessário, sendo o primeiro contrato destinado a regulamentar os repasses de 

                                                 
234 “O consórcio público distingue-se do convênio, uma vez que deste não resulta a criação de pessoa 
jurídica” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 18 ed. Atualizada por Giovani da 
Silva Corralo. São Paulo: Malheiros, 2017, pg. 451). 
235 Neste sentido: “Quando a personalidade que revestirá o consorcio for de direito privado, será 
também necessário observar as disposições da lei civil, notadamente o art. 45 do CC. A 
personalidade pública – sob a forma de associação pública –, logicamente, não acarreta a mesma 
necessidade” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MOTTA, Fabricio. Tratado de direito 
administrativo: administração pública e servidores públicos. Vol.2. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 209). 
236 “Passadas as etapas iniciais (subscrição ao protocolo de intenções e promulgação da lei 
ratificadora por cada ente federado participante), deverá ser convocada assembleia geral para a 
elaboração do estatuto que deverá regular, nos termos do contrato constitutivo, a organização e o 
funcionamento de cada um dos órgãos componentes do consórcio público” (DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella; MOTTA, Fabricio. Tratado de direito administrativo: administração pública e servidores 
públicos. Vol.2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 211). 
237 “Os entes consorciados poderão celebrar contrato de rateio, formalizado em cada exercício 
financeiro, cujo prazo de vigência não poderá ser superior ao das dotações que o suportam, com 
exceção dos contratos relativos a projetos de programas e ações previstos em plano plurianual ou da 
gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos. Somente 
mediante contrato de rateio é que os consorciados poderão repassar recursos ao consórcio público” 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 18 ed. Atualizada por Giovani da Silva 
Corralo. São Paulo: Malheiros, 2017, pg. 450). 
238 “No caso de ocorrer a gestão associada de serviço público (planejamento, regulação, fiscalização 
ou execução) é necessária a elaboração de um contrato de programa, a detalhar de que forma 
transcorrerá esta gestão associada. Naturalmente, é possível a constituição de consórcios 
reguladores. Ainda há a previsão da possibilidade de o contrato de programa advir de convênio de 
cooperação entre entes federados, possibilitando-se que o contrato seja firmado com ente da 
Administração indireta de um dos convenentes” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal 
brasileiro. 18 ed. Atualizada por Giovani da Silva Corralo. São Paulo: Malheiros, 2017, pg. 450-451). 
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recursos ao consórcio e o segundo quando o objeto consorcial não for de mera 

execução mas de gestão efetiva do serviço, incluindo as atividades de planejamento, 

regulação, fiscalização e execução.  

Sobre a constituição de  Regiões Metropolitanas, Aglomerações urbanas e 

Microrregiões, Gilmar Ferreira Mendes239 ensina que, tal atribuição se mostra 

presente desde a Constituição de 1937, segundo a qual poderia o Estado dispor 

(constituir e administrar) “agrupamentos de Municípios para instalação, exploração e 

administração dos serviços públicos, inclusive atribuindo personalidade jurídica 

limitada a seus fins” (art. 29 da CF/1937). 

Com a finalidade de potencializar a eficiência administrativa em Municípios 

com dificuldades de cumprir com suas funções de forma adequada (inviabilidade 

econômica e técnica de municípios implementarem isoladamente determinadas 

funções públicas) o Estado pode, compulsoriamente, impor a união destes mediante 

criação de Região Metropolitana, Aglomerações urbanas e Microrregiões forçando-

os a gerir e executar de forma colegiada as funções públicas240.  

 

4.5.3 Da preservação do consórcio como instrumento garantidor de um direito 
fundamental: imposição, estabilização e condicionantes para a retirada 

 

Embora as normas de regência dos consórcios públicos estabeleçam a livre 

adesão e retirada (art. 11 da Lei n 11.107/2005)241 do Consórcio, preservando-se a 

os deveres assumidos enquanto pertencentes à entidade, a execução dos serviços 

públicos de educação básica demanda uma organização de médio/longo prazo, 

sendo incompatível com um modelo inseguro, de livre adesão e retirada. 

Além disto, ao criar um procedimento que salvaguarda um relevante direito 

social mostra-se inconstitucional qualquer procedimento que acarrete redução do 
                                                 
239 MENDES, Gilmar Ferreira. O Município na Constituição Federal brasileira. In: MENDES, Gilmar 
Ferreira; CARNEIRO, Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública e o direito municipal. São Paulo: 
Saraiva, 2016, p. 17-73, p. 41. 
240 MENDES, Gilmar Ferreira. O Município na Constituição Federal brasileira. In: MENDES, Gilmar 
Ferreira; CARNEIRO, Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública e o direito municipal. São Paulo: 
Saraiva, 2016, p. 17-73, p. 40-42. 
241 “Art. 11. A retirada do ente da Federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu 
representante na assembléia geral, na forma previamente disciplinada por lei. 
 § 1o Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão 
revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no 
instrumento de transferência ou de alienação. 
 § 2o A retirada ou a extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituídas, 
inclusive os contratos de programa, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações 
eventualmente devidas”. 
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âmbito de proteção, razão pela qual a autonomia relativa à sua retirada do consórcio 

deve ser mitigada à prévia comprovação de que tal procedimento não reduzirá o 

âmbito de proteção do Município que se retira, bem como dos demais 

remanescentes. 

Não se trata, portanto, de excluir a autonomia do ente federativo, impondo-lhe 

um regime que este discorde, mas de assegurar que sua recusa ou saída estará 

fundamentada em razões de interesse público, que ocorrerá com preservação do 

núcleo protetivo dos direitos fundamentais. E, neste sentido, defende-se, pelas 

razões a seguir aduzidas, que a não adesão ao consorcio ou sua retirada precisam 

estar justificadas em uma adequada prestação do serviço público em âmbito local 

(ou em regime consorcial com outros entes municipais). 

Neste sentido, embora seja possível defender que a imposição de adesão ou 

permanência em consórcio municipal de educação básica contrasta com a 

autonomia municipal dos entes federativos, especificamente a autonomia política e 

administrativa, há de se observar que eventual conflito remete a uma solução 

favorável à imposição, seja pela técnica de interpretação baseada na máxima 

efetividade dos direitos fundamentais, seja pela técnica da ponderação, seja, por fim, 

mediante incidência do princípio da vedação de retrocesso social. 

No caso concreto, o ingresso e a manutenção no referido consórcio são 

instrumentos de salvaguarda do direito à educação, que se insere dentro do rol dos 

direitos fundamentais (direito social), mais que isso, ela representa elemento 

essencial para o pleno exercício da cidadania, sendo vetor de desenvolvimento 

econômico e requisito necessário ao efetivo Estado Democrático de Direito. 

A educação vem ganhando relevância, dado o seu vínculo explícito 
com as exigências dos setores produtivos e da necessidade de se 
desenvolver uma cidadania compatível para operar num mundo 
globalizado (WARDE, 1998). Na agenda estabelecida por 
organizações internacionais, em particular pelo Banco Mundial,  a 
educação passou a ser considerada o “eixo motor de um processo 
de transformação produtiva” (p. 2) [...] Os elementos básicos desse 
processo de desenvolvimento seriam a produção, o aprendizado, a 
difusão do conhecimento e a qualidade dos recursos humanos 
disponíveis242. 

                                                 
242 BROCANELLI, Cláudio Roberto; RINALDI, Renata Portela; MILITÃO, Silvio Cesar Nunes. Apolítica 
educacional brasileira: implicações para o projeto educativo escolar. In: SANTOS FILHO, José Camilo 
(org.). Projeto educativo escolar. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 91-122, p. 106. 
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O art. 205 da Constituição da República assegura que a educação, não 

obstante ser um direito de todos e dever do Estado, é requisito necessário para o 

exercício da cidadania243. Portanto, pode-se defender que, o modelo democrático 

brasileiro deve ser alcançado mediante observância do aspecto material (proteção 

dos direitos fundamentais) e processual/formal (escolha majoritária), este último 

compreendido em sua perspectiva quantitativa/procedimental (direito ao sufrágio 

universal) e qualitativa (que essa manifestação decorra de uma reflexão efetiva da 

população). 

Inexiste democracia em uma sociedade que apenas se manifesta 

majoritariamente sem que tenha sido preparada para fazê-lo. Não se trata de 

restringir o direito ao voto (sufrágio universal como cláusula pétrea), mas no dever 

de assegurar que este seja livre e consciente, atributos que, necessariamente, 

dependem de uma mudança no perfil educacional da população brasileira. 

Assim sendo, mais do que um direito social, o direito à educação se 

apresenta como pré-requisito para o exercício da cidadania e garantia do Estado 

Democrático de Direito reclamando, portanto, máxima proteção estatal 

[...] a educação pública possui tratamento especial na Constituição. 
O dever do Estado para com esse direito fundamental vai além da 
observância dos princípios gerais constantes no art. 206, posto que o 
acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo (art. 
208, §1º, CF). dessa forma, o seu ‘descumprimento gera direito de 
ação frente ao Estado’ por parte de qualquer cidadão, grupo de 
cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de 
classe ou outra legalmente constituída e, ainda, pelo Ministério 
Público (art. 5º, da Lei nº 9.394/96 ou LDB)244. 

Portanto, mesmo na hipótese de se entender pela existência de conflito entre 

federação e direito a educação promovido mediante aplicação de modelo consorcial 

impositivo (na adesão ou na vedação de retirada), a primeira solução para o mesmo 

deverá basear-se no princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais245, 

                                                 
243 In verbis: Art. 205. “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 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” (grifos do autor).  
244 BOLIVAR, Lizandra Correia. Parceria Público-Privada na área de educação pública: uma análise 
jurídica da atribuição da gestão pedagógica ao particular In: PONTES FILHO, Valmir; GABARDO, 
Emerson (Coord.). Problemas emergentes da administração pública. In: Congresso Brasileiro de 
Direito Administrativo, 28, 2014, Foz do Iguaçu. Anais... Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 415-436, p. 
424. 
245 Nas palavras de Canotilho, o princípio da máxima efetividade "é um princípio operativo em relação 
a todas e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade 
das normas programáticas (THOMA), é hoje, sobretudo, invocado no âmbito dos direitos 
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devendo-se buscar uma interpretação que reconheça a maior eficácia dessas 

normas246. E, para tanto, deve-se partir da premissa de que as disposições relativas 

aos direitos fundamentais gozam de efetividade nos moldes do disposto no art. 5, § 

1º, da CF/88, verbis: “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 

têm aplicação imediata247”.  

Portanto, se há obrigatoriedade de produção de efeitos de uma norma de 

direito fundamental esta deve ser imposta ao Estado, obrigando-o objetivamente o 

Estado quando os deveres, por elas fundados, não são assegurados a seus 

destinatários248. Assim, competirá ao intérprete, diante da existência de um conflito 

entre direitos fundamentais, decidir de forma a salvaguardar os dois institutos. 

Primeiramente, buscando a aplicação do princípio da máxima efetividade dos 

direitos fundamentais (e de todas as normas constitucionais), devendo-se adotar na 

espécie interpretação adequada à maior eficácia dessas normas249. 

Apenas na inviabilidade da referida interpretação é que o interprete se valerá 

da aplicação da máxima efetividade (preservando a integridade de todos os direitos 

fundamentais envolvidos no eventual conflito), mediante adoção do princípio da 

concordância prática ou harmonização, segundo o qual, dever-se-á adotar um 

processo de ponderação, sem privilegiar um valor em detrimento do outro, 

permitindo a aplicação simultânea dos valores em conflito, ainda que, com 

atenuação de um deles250 ou, nas palavras de Canotilho, trata-se de “coordenação e 

combinação de bens jurídicos em conflito de forma a evitar o sacrifício (total) de uns 

em relação aos outros251”. 

Diante deste cenário, tem-se que os direitos representam normas que devam 

ser realizadas na maior intensidade possível, considerando-se as possibilidades 

                                                                                                                                                         
fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos 
direitos fundamentais)” In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 
constituição. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 1097. 
246 Nesse sentido: BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. 2 ed. 
São Paulo: IBDC, 1999, p. 104; 
247 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 
Senado, 1998. 
248 ALEXY, Robert. Direito, razão e discurso: estudos para a filosofia do direito. Trad. Luís Afonso 
Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2010, p. 201-203. 
249 Em igual sentido: BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. 2 ed. 
São Paulo: IBDC, 1999, p. 104; 
250 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos 
de direito constitucional. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 97; e CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 
Direito constitucional e teoria da constituição. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 1140-1141. 
251 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 2. ed. 
Coimbra: Almedina, 1998, p. 1098. 
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jurídicas e fáticas252. Logo, diante de um conflito entre duas normas de natureza 

semelhante (direitos fundamentais e princípios, entendidos como mandamentos de 

otimização), faz-se necessário analisar o princípio antagônico ao direito analisado e 

realizar um sopesamento (nos termos da “lei da colisão”) entre estes de forma a 

alcançar uma solução que assegure a maior efetividade possível dos mandamentos 

envolvidos, devendo agir ciente da inexistência de precedência absoluta entre as 

normas e na generalidade de seu alcance, atingindo um complexo ilimitado de ações 

e situações253. 

Por fim, e não menos importante, eventual retirada do Município do Consórcio 

precisará ser planejada e garantido que não haverá retrocesso na proteção do 

ensino básico. Ou seja, se o serviço de educação básica prestado em nível regional 

passar a se tornar viável em âmbito exclusivamente local por uma das entidades 

consorciadas e tal retirada não prejudicar a prestação regionalizada para os demais 

consorciados, aquele poderá se retirar do consórcio e assumir a execução do 

serviço em nível local. 

Obviamente, o movimento contrário, da escala regional para a local, 
também pode ocorrer, se as condições objetivas assim o 
determinarem. Se, por exemplo, determinado serviço prestado em 
nível regional passa, por razões técnicas ou operacionais, a ser 
possível de realizar-se em escala local, este perderá sua condição de 
regional para ser tratado em nível local. 
Portanto, o regime jurídico de prestação dos serviços de interesse 
local ou de interesse regional pode ser alterado em função do 
desenvolvimento ou mudança de fatores contextuais objetivos, de 
ordem físico-geográfica, social, econômica, institucional, técnica, 
financeira ou administrativa, os quais autorizam novas interpretações 
normativas, ampliando ou restringindo o campo de atuação local ou 
regional. O conceito é, por conseguinte, dinâmico e adaptável às 
circunstâncias da natureza e de conveniência social ou política, 
devendo ser tais circunstâncias devidamente justificadas ou 
deduzíveis em possível arguição jurídico-contenciosa254.  

Embora Alaôr Café mostre-se favorável à reversão quando necessária este 

somente se manifestou sob a perspectiva isolada do “ente retirante”, sendo certo 

que a salvaguarda do direito fundamental em testilha deve ser realizada sob a 

                                                 
252 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 104. 
253 Ibidem, p. 99 e 117. 
254 ALVES, Alaôr Caffé. Questões urbanas regionais - Estado, Municípios e Regiões metropolitanas 
no Brasil. Articulações jurídicas e conflitos institucionais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, 
Rafael Araripe (Coord.). Gestão pública e o direito municipal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 75-109, 
p. 85, 98. 
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perspectiva da impossibilidade de sua redução face ao princípio da vedação de 

retrocesso social tanto em relação ao ente que deseja se dissociar quanto aos 

demais entes que permanecerão unidos em regime consorcial.  

Ou seja, respeitando o pensamento do supracitado autor, acrescenta-se que 

o movimento de retirada somente será válido se não prejudicar a execução 

consorciada dos remanescentes. O regime jurídico de prestação do serviço em 

âmbito local ou regional depende de uma análise multilateral, considerando todos os 

entes envolvidos e que tenha como métrica o princípio da vedação do retrocesso 

social. Assim sendo, o desfazimento de um consórcio público dependeria da 

viabilidade de execução local por todos os membros consorciados. E, em grau 

menor, a saída de um ente consorciado somente se justificaria se, além da 

capacidade de prestação local pelo ente retirante, fosse preservada a capacidade 

consorcial de adequada prestação do serviço sem a permanência daquele. 

Para fundamentar este pensamento mister aduzir que, os “direitos e garantias 

individuais” (inciso IV) estão inseridos no rol das limitações materiais ao exercício do 

poder de reforma constitucional (insculpidas no art. 60, § 4º, da CF/88) sendo 

inadequada toda e qualquer interpretação literal ou superficial que restrinja o âmbito 

de proteção aos direitos individuais e, por via transversa, permitindo Emenda 

Constitucional com proposta que vise reduzir ou mesmo extirpar do ordenamento 

jurídico os demais direitos, especialmente os sociais. 

Neste sentido255, foi desenvolvido o princípio da vedação de retrocesso social, 

construído a partir da ideia de que, sendo eles normas de eficácia plena, nenhuma 

atuação estatal poderá afetá-la, o que inclui, consequentemente, a impossibilidade 

de extirpação normativa. 

Para Canotilho, tal princípio encontra-se respaldado nos princípios da 

confiança e da segurança, o princípio do não retrocesso social limita a 

reversibilidade dos direitos sociais adquiridos, somente podendo ser anulados ou 

reduzidos mediante a criação de previsões alternativas ou compensatórias256. 

                                                 
255 Neste sentido: “Entretanto, não é despropositado afirmar ser a expressão direitos e garantias 
individuais [...] designa todo o Título e abrange os direitos sociais, que assim não poderiam ser 
eliminados. Certamente, esta última interpretação parece mais condizente com o espírito da 
Constituição em vigor, incontestavelmente uma “constituição social”. [...] Ademais, ubi eadem ratio 
eadem dispositio. Se os direitos sociais, como as liberdades clássicas, são reconhecidos como 
direitos fundamentais, por que somente estes seriam intocáveis?” (FERREIRA FILHO, Manoel 
Gonçalves. Op. Cit, p. 420). 
256 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 2. ed. 
Coimbra: Almedina, 1998, p. 320-321. 
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Entendemos que o princípio da proibição de retrocesso social há de 
ser observado em nosso ordenamento jurídico-constitucional ao 
proibir que o legislador realize supressão ou alteração das normas 
infraconstitucionais que densificam normas constitucionais 
consagradoras de direitos sociais, conferindo plena eficácia a esses 
direitos257. 

A vedação de retrocesso social258 decorre dos princípios da dignidade da 

pessoa humana259 e da segurança jurídica260. 

Ocorre, todavia, que interpretar o princípio da proibição de retrocesso social 

apenas sob a ótica dos direitos sociais implica necessariamente na exclusão da 

proteção constitucional de outros direitos fundamentais (incluindo-se todas as 

“dimensões” desses direitos), exigindo uma visão mais ampla do mesmo. 

E, esta visão mais ampla, pode ser plenamente justificada a partir da análise 

da titularidade deste direito (não do destinatário), e, neste sentido, a conjugação do 

caput e dos parágrafos 1º e 2º, todos do art. 5º, da Constituição Federal261, 

asseguram aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a titularidade de todos 

                                                 
257 CARVALHO, Osvaldo Ferreira de; COSTA, Eliane Romeiro. O princípio da proibição de 
retrocesso social no atual marco jurídico-constitucional brasileiro. In: GARCIA, Maria; 
PIOVESAN, Flávia. Doutrinas essenciais de Direitos Humanos. Vol. 3. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2011, p. 329-368, p. 365. 
258 Neste sentido, Ingo Sarlet lista oito fundamentos para a aplicação do princípio da proibição de 
retrocesso: a) Estado democrático e social de direito; b) dignidade da pessoa humana; c) máxima 
eficácia e efetividade dos direitos fundamentais; d) vedações expressas de supressão no texto 
constitucional; e) princípio da proteção de confiança; f) vinculação dos órgãos estatais às imposições 
constitucionais; g) vinculação às determinações do Poder constituinte originário; h) normatização 
internacional, que impõe progressiva proteção social (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos 
Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 
11ª ed. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2012, p. 455-456). 
259 Segundo Flávia Piovesan, o princípio da dignidade da pessoa humana compõe a base do 
ordenamento jurídico brasileiro, afirmando que: “[...] o valor da dignidade da pessoa humana impõe-
se como núcleo básico e informador de todo o ordenamento jurídico, como critério e parâmetro de 
valoração a orientar a interpretação e compreensão do sistema constitucional. (..) A dignidade 
humana simboliza, desse modo, verdadeiro superprincípio constitucional, a norma maior a orientar o 
constitucionalismo contemporâneo, nas esferas local e global, dotando-lhe de especial racionalidade, 
unidade e sentido. [...] À luz dessa concepção, infere-se que o valor da dignidade da pessoa humana 
e o valor dos direitos e garantias fundamentais vêm a constituir os princípios constitucionais que 
incorporam as exigências de justiça e dos valores éticos, conferindo suporte axiológico a todo o 
sistema jurídico brasileiro” (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional 
internacional. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 89, 93 e 95). 
260 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2012, 
p. 442-444. 
261 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:[...] 
§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime 
e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte. 
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os direitos fundamentais (individuais e coletivos) expressamente disciplinados na 

Constituição, implícitos ou decorrentes de tratados internacionais. 

Ingo Wolfgang Sarlet, adotou interpretação mais ampla do princípio da 

vedação de retrocesso social, incluindo todo o conjunto dos direitos fundamentais e 

alguns ramos do direito, verbis: 

[...] uma acepção ampla da proibição de retrocesso, já deflui da já 
referida proteção outorgada aos direitos adquiridos em geral e à 
proteção com base nas assim denominadas “cláusulas pétreas” da 
Constituição [...]. As diversas possibilidades que envolvem uma 
noção abrangente de proibição de retrocesso encontram na seara do 
direito ambiental uma importante e peculiar manifestação, de tal sorte 
que se poderá falar aqui [...] em um princípio da vedação de 
retrogradação [...]262. 

Comungando de tal pensamento, Robert Alexy diferencia titularidade e 

destinatário, compreendendo, desta feita, todos os direitos fundamentais, sob a 

perspectiva da titularidade, devem ser classificados como direito individual, verbis: 

O ponto de partida é a ideia de que os direitos fundamentais, 
enquanto direitos individuais em face do legislador são posições que, 
por definição, fundamentam deveres do legislador e restringem suas 
competências. O simples fato de um tribunal constitucional agir no 
âmbito da legislação quando constatada, por razões ligadas aos 
direitos fundamentais, um não-cumprimento de um dever ou de uma 
violação de competência por parte do legislador não justifica uma 
objeção de uma transferência inconstitucional das competências do 
legislador para o tribunal. Se a constituição confere ao indivíduo 
direitos contra o legislador e prevê um tribunal constitucional 
(também) para garantir esses direitos, então, a atividade do tribunal 
constitucional no âmbito da legislação que seja necessária à garantia 
desses direitos não é uma usurpação inconstitucional de 
competências legislativas, mas algo que não apenas é permitido, 
mas também exigido pela Constituição263. 

Logo, o rol de direitos fundamentais também é individual, oponível ao Estado, 

gozando de efetividade. Configurando, ao mesmo tempo, dever do legislador e 

instrumento limitador de sua competência, faz com que todo o complexo dos direitos 

fundamentais possa ser incluído no rol protetivo estabelecido no art. 60, § 4º, da 

CF/88, razão pela qual não poderão ser reduzidos ou suprimidos. 

                                                 
262 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2012, 
p. 446. 
263  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 546. 
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O fato de os direitos fundamentais constituírem “cláusulas pétreas” 
revela que a fundamentalidade formal, neste contexto, assume uma 
dimensão simultaneamente material. Com efeito, o aspecto formal 
diz com a proteção do texto constitucional (onde se encontram 
positivadas os direitos) contra uma supressão pelo poder reformador. 
A proteção, contudo, é outorgada em virtude da fundamentalidade 
material dos bens e valores protegidos264. 

Assim sendo, para assegurar a tutela dos direitos fundamentais, não se pode 

autorizar a retirada do ente consorciado sem prévio planejamento e garantia de não 

haverá prejuízo à prestação do serviço educacional para o ente retirante ou para os 

remanescentes. 

  

                                                 
264 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11ª ed. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2012, 
p. 74. 
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CONCLUSÂO 

 

O modelo federativo brasileiro é extremamente assimétrico. A concentração 

da arrecadação se dá na esfera federal, enquanto grande parte das atribuições 

relativas à prestação de serviços públicos são repassadas aos Municípios e aos 

Estados. 

Soma-se a isto o fato de que houve uma proliferação de Municípios 

(atualmente 5.570), em sua grande maioria incapazes de produzir os recursos 

necessários ao cumprimento de suas atribuições constitucionais, gerando grave 

dependência dos repasses federais e incapazes de ofertar à população local os 

serviços públicos de forma adequada. 

Embora respaldada pela busca da efetividade de um direito fundamental e, 

por via reflexa, a tutela do Estado Democrático de Direito, o projeto de federalização 

da educação básica (Projeto de Decreto Legislativo 460/2013) traz mais polêmicas 

que soluções. E, neste sentido, em que pese a União concentrar poderio 

arrecadatório, esta justificativa não pode ser utilizada para retirar as atribuições de 

Estados e Município. Ao revés, a análise do projeto viabiliza um debate mais amplo, 

que perpassa aspectos relativos ao modelo federativo brasileiro (e tratamento 

jurídico desta cláusula pétrea), à aspectos pedagógicos relevantes e à inviabilidade 

de um modelo gerencial (financeiro e operacional) capaz de permitir essa 

modificação, ao menos de forma direta e imediata. 

Ao longo do trabalho restaram assentadas as divergências doutrinárias 

quanto a possibilidade de federalização do ensino, mostrando-se posturas 

favoráveis e contrárias. No entanto, restou consolidado que o federalismo se 

apresenta como Forma de Estado mais relevante, consistindo na união interna de 

Estados federados visando o desenvolvimento nacional, descentralizando as 

atividades públicas e flexibilizando o processo político, podendo apresentar-se de 

forma diversificada de acordo com as características do Estado no qual se encontra 

inserido. 

Portanto, inexistente um modelo federativo único, o debate sobre o tema pode 

se concentrar na análise sobre qual o alcance da proteção constitucional. Ou seja, 

se a tutela do modelo federativo representa a proteção de um modelo imposto na 

Constituição, incluindo todas as atribuições originárias de cada ente, impedindo, 
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portanto, qualquer mudança de competência. Ou, alternativamente, se o alcance da 

proteção diz respeito a existência e viabilidade das estruturas estatais de poder, 

permitindo ajustes que assegurem a adequada prestação de suas atividades na 

salvaguarda dos direitos fundamentais. 

Por certo, embora respeitável a compreensão relativa à abrangência mais 

ampla da proteção constitucional, optou-se pela interpretação capaz de, 

preservando o núcleo essencial do modelo federativo, permitir que sobre ele sejam 

feitos ajustes inerentes a evolução das relações sociais e da tutela dos direitos 

fundamentais. Assim sendo, não partindo de um viés puramente financeiro (quem 

detém mais recursos), mas avaliando aspectos inerentes à adequada prestação dos 

serviços públicos e salvaguarda dos direitos fundamentais, faz-se necessário 

repensar o modelo vigente de forma crítica, reconhecendo a inadequação do 

Municipalismo atual, especialmente em razão das assimetrias regionais e inter-

regionais e do quantitativo excessivo de estruturas locais, muitos deles criados sem 

respaldo em interesse público relevante e completamente inviáveis 

economicamente. 

No entanto, ainda que se compreenda a federalização do ensino viável sob o 

ponto de vista jurídico (não ofensa à cláusula pétrea), há aspectos relevantes que 

inviabilizam a opção de federalização do ensino. No caso em apreço, restou 

assentada a inviabilidade (momentânea) de um modelo gerencial federal (financeiro 

e operacional) nesta proporção e a possibilidade de prejuízo educacional decorrente 

da não adequação do ensino às características do destinatário. 

A federalização do ensino, por exemplo, geraria um impacto financeiro 

extremamente relevante no cenário federal, seja em razão da majoração do custo 

com folha de pagamento (em 228% – duzentos e vinte e oito por cento – conforme 

dados oficiais relativos ao exercício de 2014) e reflexos previdenciários, seja na 

necessidade de quisições ou pagamento de indenizações justas e prévias pela 

desapropriação, por interesse público ou  utilidade pública, dos bens estaduais e 

municipais. Portanto, o volume de recursos orçamentários a serem dispendidos 

torna inviável a realização dessa medida. 

Ademais, a União possui um modelo gerencial da educação básica adequado 

à sua pequena dimensão. Dados de 2017 indicavam, por exemplo, a existência de 

23.921 (vinte e três mil, novecentos e vinte e um) docentes no sistema federal, que 

saltaria para 1.806.695 (um milhão, oitocentos e seis mil, seiscentos e noventa e 
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cinco). Em relação ao quantitativo de discentes, a União assumiria a gestão de 

48.608.093 (quarenta e oito milhões, seiscentos e oito mil e noventa e três alunos e 

alunas) da educação básica. E, por fim, passaria a gerir 184.145 (cento e oitenta e 

quatro mil, cento e quarenta e cinco) estabelecimentos de ensino. 

Portanto, a ampliação da complexidade do sistema federal exigiria 

adequações de natureza gerencial, de difícil implementação e que ultrapassam os 

aspectos gerenciais básicos (pessoal, estrutura, gasto público, processos 

administrativos, rotinas, etc.), mas, principalmente, avançam sobre questões 

essências à gestão do ensino: os aspectos pedagógicos, em especial à necessidade 

de adequação do serviço público de educação básica às características do 

destinatário, ao perfil da região em que estes se encontram, incluindo aspectos 

culturais que assegurarão a melhoria do processo de ensino e aprendizado. 

Assim sendo, diante da inviabilidade momentânea de federalização do ensino 

e da impossibilidade de extinção imediata das estruturas municipais deficitárias 

existentes no país, propõe-se que estes municípios sejam reunidos em consórcios 

públicos de educação, que, atuando de forma cooperativa, possam minorar essas 

assimetrias e promover uma gestão mais eficiente dos recursos públicos mediante 

atuação regionalizada. 

Ou seja, propõe-se conciliar a mudança no perfil educacional da população 

brasileira (pressuposto democrático) ao modelo de federalismo cooperativo adotado 

pela Constituição Vigente, apontando a instituição de Consórcio Público de Ensino 

Básico como uma das alternativas capazes de fortalecer o modelo cooperativo da 

federação brasileira, apresentando-se como uma estrutura de articulação entre os 

entes políticos cujo objetivo é melhorar o perfil educacional da população brasileira. 

Para tanto, inclusive, sequer se faria necessária qualquer reforma 

constitucional, bastando, mediante exercício hermenêutico, incluir a União como 

responsável solidária pelo serviço de educação básica, seja em razão do reequilíbrio 

entre receitas geradas e despesas assumidas, seja em razão de uma interpretação 

sistemática do art. 211 da Constituição da República. 

Segundo o referido mandamento constitucional, o ensino fundamental e a 

educação infantil são atribuições prioritárias dos Municípios (§2º), bem como, o 

ensino fundamental e médio não são exclusivos dos Estados e Distrito Federal (§3º), 
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cabendo à União colaborar com essas atividades (técnica e financeiramente), 

inclusive estabelecendo as formas de colaboração (“caput”, §§1º e 4º). 

A partir da gestão consorciada dos serviços públicos os municípios poderão 

melhorar a prestação de seus serviços (benefício à população), racionalizando os 

gastos e majorando seu poder de negociação (pois estarão falando em bloco). 

Exemplos já existem em diversas das atribuições estatais (saneamento, saúde etc.) 

e demonstram que esse modelo de compartilhamento pode ser uma alternativa 

eficaz para minoração do impacto da assimetria federativa. 

No entanto, a criação de uma pessoa jurídica consorcial, que congregue as 

funções de vários municípios, não se confunde com um governo regional, seja por 

seu caráter voluntário, seja pela restrição ao quantitativo de atribuições a serem 

assumidas pelo Consórcio, seja, por fim, pela manutenção do Poder local nas 

demais atribuições municipais. 

Essa redução das assimetrias mediante atuação regionalizada, inclusive, 

poderá viabilizar uma melhoria no modelo federativo cooperativo nacional e, 

inclusive, na implementação do Sistema Nacional de Educação, vez que a existência 

de mais de um centro de poder torna necessária a definição do papel de cada um 

deles mediante regime cooperativo, não apenas quanto aos reflexos econômicos, 

mas quanto ao desempenho das demais atividades estatais, especialmente a 

prestação de serviços públicos, no qual o ente central auxilia os regionais e locais, 

fortalecendo-os e prestando serviços de forma mais eficiente. 

Portanto, embora o conceito de federalismo cooperativo seja variável de 

acordo com a perspectiva de análise, uma de suas interpretações possíveis é a de 

união de esforços intergovernamentais na salvaguarda dos interesses coletivos. 

Todavia, nem toda união de esforços implica regime de cooperação (pressupondo 

atuação em conjunto), podendo apresentar-se sob regime de coordenação 

(consistente na atuação, de cada ente, “dentro de sua esfera de poderes, de 

maneira separada e independente, com a ressalva da prevalência do direito 

federal”). 

No caso em tela, os Municípios com maiores dificuldades 

financeiras/orçamentárias seriam organizados em consórcios públicos (regime de 

cooperação), alguns deles com participação direta do Estado, enquanto competiria à 

União a atuação no regime de coordenação e apoio. Ou seja, a majoração da 
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atuação federal não se daria em razão da federalização do ensino, mas de uma 

atuação solidária dentro de um modelo cooperativo, incluindo o incentivo à 

instituição de consórcios públicos de ensino, procedimento que protegerá todos os 

direitos fundamentais envolvidos (ensino, democracia e federalismo), e os vínculos 

existentes entre servidores da educação e entes públicos; de não exigir 

transferência de bens públicos entre os entes estatais; e de assegurar a assistência 

técnica e financeira de todos os entes consorciados. 

E, eventual inércia de qualquer dos entes poderá acarretar ampliação da 

fiscalização e, caso necessário, ajuizamento de medidas judiciais com a finalidade 

de viabilizar o implemento desta política pública e a respectiva sanção aos gestores 

que negligenciarem este dever. 

Ademais, além de se apresentar como uma alternativa válida à correção das 

assimetrias municipais, fortalecendo os municípios de menor capacidade financeira 

mediante atuação regionalizada, a adoção do modelo consorcial poderá resultar, a 

médio prazo, na redução do quantitativo de municípios brasileiros (uma grave 

distorção do Municipalismo vigente), vez que o desenvolvimento de um pensamento 

comum (cultura, anseios, ideias, relações sociais, consolidação de costumes, 

serviços comuns etc.) na população daquela região viabilizará incorporações ou 

fusões. Ou seja, além de garantir a gestão racional dos serviços públicos em crise 

na esfera municipal, a adoção da sistemática de consórcio poderá promover a 

revisão da estrutura federativa brasileira, tão necessária nos dias atuais. 

Quanto à viabilidade de implementação e manutenção destes regimes 

consorciais, cumpre aduzir que, embora o federalismo cooperativo e a gestão 

compartilhada de serviços públicos encontrem respaldo expresso na Constituição e 

em normas infraconstitucionais, há de se destacar a possibilidade de imposição de 

um modelo cooperativo contra a vontade do Município. E, para tanto, há de se 

destacar que, a tutela dos direitos fundamentais faz com que prevaleça a 

salvaguarda dos interesses coletivos sobre uma parcela da autonomia municipal, 

seja para a imposição do ingresso, seja para a manutenção de sua participação 

(proibição de retirada).  

Na primeira hipótese, tanto a Constituição quanto o ordenamento 

infraconstitucional (e respaldados pelo Supremo Tribunal Federal em decisões de 

controle abstrato de constitucionalidade) asseguram aos Estados-membros o direito 
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de criar regiões metropolitanas, microrregiões ou aglomerados urbanos e impor 

atuação consorciada quando tais serviços não estiverem sendo prestados ou o 

forem de forma deficitária. 

Na segunda hipótese, embora inexista previsão constitucional ou legal neste 

sentido, defende-se que a retirada do consórcio, embora um ato de exercício de 

autonomia, deve ser devidamente fundamentado na satisfação do interesse público. 

E, sendo assim, ter-se-ia ilegal o abandono do consórcio sem que se tenha 

garantido uma prestação igual ou superior para o Município retirante e para os 

remanescentes. Ter-se-ia na espécie a aplicação do princípio da vedação do 

retrocesso social, que visa salvaguardar a tutela dos direitos fundamentais. 

Portanto, reconhecendo-se que a prestação pública do serviço de educação 

básica no Brasil apresenta problemas graves, bem como a impossibilidade de 

federalização do ensino, tornam-se necessárias intervenções estatais e modificação 

no seu processo de execução desta política pública, para tanto identifica-se a 

necessidade de fortalecimento do modelo cooperativo constitucionalmente 

disciplinado e maior intervenção junto aos Municípios que apresentam maiores 

dificuldades orçamentárias e, neste sentido, diante da inexistência de vedação legal, 

da possiblidade de racionalização dos recursos públicos (físico, logístico, financeiro, 

pessoal etc.) e das vantagens identificadas para todos os agentes envolvidos no 

ensino público, defende-se a tese do cabimento do modelo consorcial para a 

prestação de serviços público de ensino, especialmente a educação básica, 

incluindo Estado e Municípios dentro de um modelo de gestão compartilhada capaz 

de planejar e executar um modelo regionalizado e de utilizar racionalmente os 

recursos públicos. 
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