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OPINIÃO LEGAL SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA 

PREVISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CUSTO ALUNO-

QUALIDADE INICIAL (CAQi) E DO CUSTO ALUNO-QUALIDADE 

(CAQ), MEDIANTE A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DA UNIÃO, NO 

PROJETO DE LEI DE NOVO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO  

 

Oscar Vilhena Vieira – Professor de direito constitucional da Direito GV, 

mestre pela Universidade de Columbia, doutor pela USP e pós-doutor em 

Oxford. 

Eloisa Machado de Almeida – Advogada constitucionalista e professora do 

Programa de Pós-Graduação da Direito GV. 

Salomão Barros Ximenes – Advogado especialista em direito educacional e 

Coordenador de Programa da Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e 

Informação. 

 

A consulta  

 

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, através de seu coordenador geral, Sr. 

Daniel Cara, nos encaminhou consulta nos seguintes termos: 

 

No processo legislativo de tramitação do novo Plano Nacional de Educação (PNE) no 

Congresso Nacional, uma das principais conquistas incorporadas por Deputados e 

Senadores, seguindo deliberação da 1ª Conferência Nacional de Educação (Conae 2010), foi 

a inclusão dos conceitos de Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e de Custo Aluno-

Qualidade (CAQ) dentre as estratégias a serem adotadas para o cumprimento da Meta 20 do 

PNE, que determina, na versão da Câmara dos Deputados, a ampliação do investimento 

público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por 

cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º (quinto) ano de vigência da Lei e, no 

mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. Na proposta do 

Senado Federal foi extraída a menção ao investimento público para educação pública. 

Considerando que o tema encontra-se em fase final de apreciação em Comissão Especial da 

Câmara dos Deputados (PL n° 8035/2010), em nome da rede da Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação, gostaria de consultá-los sobre a constitucionalidade e a boa técnica 

legislativa relacionada à previsão do CAQi e do CAQ no PNE, bem como da consequente 
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complementação da União para os Estados e Municípios que não atingirem, respectivamente, 

os valores do CAQi e do CAQ. 

 

A matéria em questão 

 

O PL n° 8035/2010, que dispõe sobre o Plano Nacional de Educação, foi aprovada nas 

duas casas legislativas, encontrando-se atualmente em última deliberação na Câmara dos 

Deputados. 

 

A Meta 20 e as estratégias relacionadas ao CAQi e ao CAQ ficaram assim redigidas no 

projeto que a Câmara encaminhou ao Senado: 

 

20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado o Custo Aluno 

Qualidade Inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na 

legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos 

insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente 

reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ; 

20.7) implementar o Custo Aluno Qualidade – CAQ como parâmetro para o financiamento 

da educação de todas etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do 

acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em 

qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação 

pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 

necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte 

escolar; 

20.8) O CAQ será definido no prazo de 3 (três) anos e será continuamente ajustado, com 

base em metodologia formulada pelo Ministério da Educação - MEC, e acompanhado pelo 

Fórum Nacional de Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE e pelas 

Comissões de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e 

Esportes do Senado Federal; 

(...) 

20.10) caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos financeiros a todos os 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não conseguirem atingir o valor do CAQi 

e, posteriormente, do CAQ;  
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Na tramitação do PNE no Senado Federal, já como PLC n° 103/2012, o CAQi e o CAQ 

receberam o seguinte reconhecimento: 

 

20.6) definir o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como indicador prioritário para o 

financiamento de todas as etapas e modalidades da educação básica; 

20.7) formular, no âmbito do MEC e em parceria com a sociedade civil, a 

metodologia de cálculo do CAQ, considerando os investimentos em qualificação e 

remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em 

aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 

necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, de alimentação e 

de transporte escolar, bem como de outros insumos indispensáveis ao processo de 

ensino-aprendizagem, a qual será acompanhada pelo Fundo Nacional de Educação 

(FNE), pelo CNE e pelas Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e de 

Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; 

20.8) definir, no âmbito do MEC, no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, o 

conceito de Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), o qual será referenciado no 

conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e terá seu 

financiamento calculado com base nos insumos indispensáveis ao processo de 

ensino-aprendizagem, a ser implementado até o terceiro ano de vigência da Lei, 

devendo o valor correspondente ser progressivamente ajustado até a implementação 

plena do CAQ, no oitavo ano de vigência deste PNE; 

 

Vê-se, resumidamente, que houve relativo acordo entre as casas legislativas quanto ao 

regime de definição e implementação do CAQi e do CAQ. O Custo Aluno-Qualidade 

Inicial deve ser definido e implementado em até 3 (três) anos segundo a emenda do 

Senado, contra o prazo de 2 (dois) anos estabelecido no projeto da Câmara. O Senado 

também referendou a proposta de definição e de implementação do Custo Aluno-

Qualidade, a partir do progressivo ajuste do valor mínimo estabelecido no CAQi, 

estabelecendo que tal implementação deve ocorrer entre o terceiro e o oitavo ano de 

vigência do PNE. 

 

O ponto efetivamente retirado no Senado Federal atribuía à União, na forma da lei, a 

complementação de recursos financeiros a todos os entes federados que não conseguirem 
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atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ. Porém, além de uma exigência 

constitucional, tal previsão é um aspecto central para a viabilização dessas estratégias de 

financiamento da educação básica pública, conforme apontamos neste parecer. 

 

Do parecer 

 

Dessa breve exposição e levando em conta a natureza da matéria em análise, concluímos 

que a principal questão em discussão na atual etapa de tramitação do PL n° 8.035/2010 diz 

respeito à constitucionalidade de se atribuir à União federal a competência de 

complementar os recursos financeiros dos Estados, do Distrito Federal (DF) e dos 

Municípios, na hipótese de não disporem de recursos próprios, de forma a que estes 

atinjam inicialmente o CAQi e, progressivamente, o CAQ. 

 

Analisemos essa questão à luz do regime constitucional de repartição de competências em 

matéria de ensino. 

 

A Emenda Constitucional n° 14, de 1996, promoveu alterações significativas quanto à 

definição das responsabilidades dos entes federados em matéria de direito à educação, 

resolvendo assim uma recorrente situação de indefinição quanto às atribuições materiais de 

Municípios, Estados, DF e União quanto à oferta da educação básica. Com a nova redação 

do artigo 211 da Constituição, esta, além de reconhecer amplamente o direito à educação, 

passou a distribuir as responsabilidades materiais por sua oferta, manutenção e 

financiamento solidário. Caberia expressamente aos Municípios, a partir de então, cuidar 

prioritariamente do ensino fundamental e da educação infantil, enquanto aos Estados 

passou a ser atribuída, prioritariamente, a garantia concorrente do ensino fundamental e do 

ensino médio (CF/88, §§ 2º e 3º, respectivamente). A União federal, por sua vez, ganhou 

papel de destaque na garantia da educação básica, complementarmente às suas atribuições 

ordinárias. Vejamos:    

 

Art. 211. [...] §1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 

financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, 

função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 
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Ou seja, enquanto aos demais entes federados devem oferecer diretamente a educação 

básica, fazendo uso para isso das receitas vinculadas e de outras fontes próprias (CF/88, 

art. 212), à União cabe operar a redistribuição de recursos e suplementá-los, quando 

necessário, com o objetivo constitucional de garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino.  

 

Extrai-se desse dispositivo, portanto, duas funções atribuídas à União em relação à 

educação básica.  

 

No exercício da função redistributiva deve a União regulamentar e operacionalizar 

mecanismos institucionais capazes de redistribuir recursos entre o conjunto dos entes 

federados, como meio de redução das disparidades. Já no exercício da função supletiva 

deve a União, em complemento à redistribuição, complementar os recursos de Estados, DF 

e Municípios de forma a que todos possam alcançar os objetivos de equalização e garantia 

de padrão mínimo de qualidade. A função supletiva é, segundo o regime constitucional, 

complementar à função redistributiva, já que a mera divisão dos recursos já 

disponibilizados pode não ser suficiente para assegurar, em todos os entes federados, o 

padrão mínimo de qualidade aceitável em termos de financiamento.  

 

Além de delimitar tais competências e funções no texto constitucional, a própria Emenda 

n° 14, de 1996, criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério – FUNDEF com o objetivo de, ainda que parcialmente, por 

em marcha o novo regime de corresponsabilidade federativa no financiamento do ensino 

fundamental e de estabelecer um programa de implementação progressiva do padrão 

mínimo de qualidade do ensino no financiamento educacional.  

 

Essa questão fica evidente na estruturação jurídico-constitucional do FUNDEF, quando se 

estabelece, além de um regime de realização imediata que passaria a vigorar em 1998, um 

regime de ajuste progressivo dos valores direcionados ao Fundo, como forma a garantir 

um valor por aluno correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino, definido 

nacionalmente:  
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ADCT. Art. 60. (...) § 1º A distribuição de responsabilidades e recursos entre os Estados e 

seus Municípios a ser concretizada com parte dos recursos definidos neste artigo, na forma 

do disposto no art. 211 da Constituição Federal, é assegurada mediante a criação, no âmbito 

de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, de natureza contábil. (...)  

§ 3º A União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o § 1º, sempre que, em 

cada Estado e no Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido 

nacionalmente.  

§ 4º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ajustarão progressivamente, em 

um prazo de cinco anos, suas contribuições ao Fundo, de forma a garantir um valor por aluno 

correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino, definido nacionalmente. 

(Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

 

Ou seja, além da obrigação imediata de implementar o FUNDEF, segundo o arranjo 

estipulado na própria Constituição e na Lei n° 9.424/1996, o §4º do art. 60 estabeleceu uma 

obrigação de adequação da política de cálculo do valor mínimo por aluno, que deveria 

tomar como referência o padrão mínimo de qualidade do ensino definido nacionalmente.  

 

Como é notório, passaram-se os cinco anos estipulados no §4º do art. 60 do ADCT sem 

que fosse definido e implementado o padrão mínimo de qualidade de ensino na base de 

redistribuição e suplementação do FUNDEF, o que configura evidente omissão do Poder 

Executivo
1
.  

 

Com o advento, através da Emenda Constitucional n° 53, de 2006, do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB, em substituição ao FUNDEF, manteve-se basicamente o mesmo 

regime de repartição de encargos constitucionais, com a diferença que a Constituição 

passou a exigir da União federal uma complementação obrigatória de no mínimo 10% (dez 

por cento) do total dos recursos nacionalmente aportados pelos demais entes federados ao 

novo Fundo (CF/88, ADCT, art. 60, VII,‘d’).  Reforçou-se, assim, a participação de 

recursos diretos do tesouro nacional na função redistributiva que caracteriza o FUNDEB. 

Ainda assim, reconheceu-se que os recursos ordinariamente aportados ao novo Fundo 

seriam insuficientes para o integral cumprimento do §1º do art. 211 da Constituição. 

                                                           
1
 Essa questão é hoje objeto de análise no Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF) n° 71.  
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Por essa razão, no FUNDEB também foi mantida a previsão de substituição progressiva do 

regime de redistribuição e de complementação, agora em benefício de toda a educação 

básica pública, de forma a que o Fundo viesse a assegurar um padrão mínimo de qualidade 

definido nacionalmente. Vejamos a atribuição específica da União nessa matéria:  

 

ADCT. Art. 60 (...) V - a União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o 

inciso II do caput deste artigo sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, o valor por 

aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado em observância ao disposto no 

inciso VII do caput deste artigo, [...];  

VII - a complementação da União de que trata o inciso V do caput deste artigo será de, no 

mínimo: (...) 

d) 10% (dez por cento) do total dos recursos a que se refere o inciso II do caput deste artigo, 

a partir do quarto ano de vigência dos Fundos; (...) 

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar, no 

financiamento da educação básica, a melhoria da qualidade de ensino, de forma a garantir 

padrão mínimo definido nacionalmente. (Emenda Constitucional nº 53, de 20066) 

 

Segundo a repartição de competências inscrita no art. 211 do texto Constitucional e nos 

dispositivos transitórios sobre o FUNDEB, ainda que a todos os entes federados caiba 

contribuir financeiramente para assegurar o alcance do padrão mínimo de qualidade do 

ensino nacionalmente definido, à União compete exercer, além da função redistributiva 

que é a base de funcionamento do Fundo, sua função supletiva sempre que o valor por 

aluno não venha a alcançar o mínimo definido nacionalmente. À União federal cabe 

especificamente complementar recursos de forma a possibilitar o exercício desse padrão 

mínimo em todos os entes federados, corrigindo assim as graves disparidades de 

oportunidades educacionais. Uma vez que o padrão mínimo de qualidade do ensino ainda 

não se encontra definido, para efeito de participação solidária se estabeleceu o patamar 

mínimo de 10% (dez por cento) para a complementação da União no FUNDEB, a ser 

elevado conforme a necessidade de assegurar o padrão mínimo de qualidade 

nacionalmente definido.  

 

Portanto, na sistemática jurídico-constitucional atual de financiamento da educação básica 

parte considerável dos recursos necessários para a garantia do padrão mínimo de qualidade 

do ensino adviria de Estados e Municípios, ambos no exercício de suas atribuições 
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precípuas nos termos dos §§2º e 3º do art. 211 da Constituição. À União, por sua vez, 

caberá o papel de suplementação (§1º do art. 211) para que tal padrão mínimo possa ser 

atingido em cada ente federado e em relação a cada estudante da educação básica.  

 

Uma vez que a Constituição determina que o padrão mínimo seja “definido 

nacionalmente”, também compete à União definir tal padrão e os valores financeiros a ele 

correspondentes.  A atribuição de fixá-lo, segundo o regulamento do FUNDEB, é do Poder 

Executivo, nos termos da Lei n° 11.494, de 2007 (artigos 4º e 15, IV). Por isso, esta Lei 

atribui especificamente ao Ministério da Educação (MEC) “a realização de estudos 

técnicos com vistas na definição do valor referencial anual por aluno que assegure padrão 

mínimo de qualidade do ensino” a ser suplementado no âmbito do FUNDEB.  

 

Ressalte-se que o FUNDEB vigorará até o final de 2020 (Lei n° 11.494/2007, art. 48), 

quando necessariamente já se deverá ter definido e implementado integralmente o padrão 

mínimo de qualidade do ensino definido nacionalmente.  

 

Sobre a questão da pertinência de se tratar o planejamento e financiamento da 

implementação do padrão mínimo de qualidade do ensino no PNE, através dos 

mecanismos do Custo Aluno-Qualidade Inicial e do Custo Aluno-Qualidade, mais uma vez 

recorremos ao texto da Constituição.  

 

Desde a redação original de 1988, um objetivo constitucional expresso do Plano Nacional 

de Educação é a melhoria da qualidade do ensino (art. 214, III). Nesse sentido, o PNE foi 

constitucionalmente apontado como o meio de implementação progressiva e de 

maximização do princípio constitucional da garantia do padrão de qualidade do ensino (art. 

206, VI). Portanto, o estabelecimento em tal legislação de mecanismos, inclusive 

financeiros, para a progressiva melhoria da qualidade é uma determinação do constituinte e 

deve ser tomada como aspecto central do PNE. Uma vez que a própria Constituição 

reconhece que sequer o padrão mínimo é assegurado em todo o País, esse é o primeiro 

passo do programa constitucional a ser realizado conforme o PNE, a ser seguido pela 

elevação progressiva da qualidade do ensino.  

 

O vínculo entre PNE, financiamento educacional e garantia de padrão de qualidade ficou 

ainda mais evidente com a Emenda Constitucional n° 59, de 2009, que deu a seguinte nova 
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redação ao §3º do art. 212: “A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao 

atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, 

garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação”.  

 

Nada mais pertinente, nesse contexto normativo, que o PNE, na meta específica que dedica 

à elevação dos investimentos em educação em relação ao produto interno bruto (CF/88, art. 

214, VI), venha a detalhar um regime de implementação do CAQi e, posteriormente, do 

CAQ, enquanto expressões financeiras, respectivamente, do padrão mínimo e do padrão de 

qualidade do ensino. Trata-se de boa técnica legislativa e de valorização dos princípios 

constitucionais da eficiência e da transparência no financiamento da educação pública, já 

que vincula esse à garantia de determinados padrões básicos tecnicamente definidos e 

progressivamente implementados após amplo processo de participação e consulta à 

comunidade educacional.  

 

Quanto à atribuição específica da União de garantir o CAQi e, posteriormente, o CAQ, no 

exercício de sua função supletiva para a garantia de padrão mínimo de qualidade do ensino 

em termos de financiamento, esta é justamente atribuição expressa do artigo 211, §1º da 

Constituição, bem como nas previsões constitucionais e regulamentos do FUNDEB.  

Como vimos, há tempos esse padrão mínimo de financiamento deveria ter sido definido e 

realizado pelo Poder Executivo federal, nos termos das sucessivas reformas 

constitucionais.  

 

O Plano Nacional de Educação, tanto na Meta 20 relativa ao financiamento quanto nas 

demais, estabelece diretrizes vinculantes para as políticas públicas. Sua operação prática 

exigirá a edição de regulamentos e políticas públicas nas diferentes esferas de governo. No 

caso específico do reconhecimento da obrigação da União quanto à suplementação de 

recursos financeiros com base no CAQi, no entanto, entendemos que tal obrigação jurídica 

já vem definida e regulamentada na Constituição (art. 211, §1º e ADCT, art. 60, VII, ‘d’, 

§1º) e na legislação específica do FUNDEB. Portanto, preexistem condições legais para a 

implementação desse mandamento, na forma estipulada na estratégia 20.10 do PL n° 

8.035/2010, conforme versão da Câmara dos Deputados.  

 

O regime jurídico-constitucional do FUNDEB, conforme apresentado, é compatível com a 

implementação progressiva do CAQi e do CAQ na forma estipulada no projeto de lei de 
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novo PNE. Não há qualquer entrave jurídico-constitucional à imediata adoção do CAQi 

como padrão mínimo de qualidade do ensino definido nacionalmente. Basta, para isso, em 

termos estritamente jurídicos, a edição de normas administrativas que reconheçam tais 

referenciais e os adotem como valor mínimo anual por aluno.  

 

Conclusão 

 

Do exposto, concluímos que o regime de implementação progressiva do Custo Aluno-

Qualidade (Estratégias 2.6, 2.7 e 2.8 do PL n° 8.035/2010, da Câmara dos Deputados) e a 

distribuição de competências e atribuições quanto à sua definição e ao seu financiamento, 

com o reconhecimento expresso da função supletiva da União federal (Estratégia 2.10 do 

PL n° 8.035/2010, da Câmara dos Deputados), têm amplo fundamento constitucional e 

legal e são da mais alta relevância para a realização eficaz, transparente e equitativa da 

meta de elevação progressiva do financiamento educacional com relação ao PIB. A 

aprovação e aplicação da Estratégia 2.10 da versão de PNE aprovada na Câmara dos 

Deputados não apenas está de acordo com os dispositivos constitucionais como é uma 

exigência para que tais dispositivos possam realizar suas expectativas normativas. 

 

É o nosso parecer. 

 

São Paulo, 27 de fevereiro de 2014 

 

 

Oscar Vilhena Vieira 

Professor de direito constitucional da DIREITO GV 

 

Eloisa Machado de Almeida  

Professora do Programa de Pós-Graduação da DIREITO GV 

 

Salomão Barros Ximenes  

Advogado da Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação 
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