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Artigo publicado em coautoria com Dr. Valdecir Pascoal, presidente da Atricon e disponível no
endereço:
http://www.conjur.com.br/2015-jun-25/gasto-minimo-educacao-planejadocumprido-luz-pne:

“[...] a Constituição de 1988 impõe, como conteúdo material das atividades de
manutenção e desenvolvimento do ensino para fins do art. 212, um conjunto
de obrigações normativas de fazer fixadas temporalmente por meio dos
princípios substantivos do art. 206 e das metas inscritas no Plano Nacional da
Educação de que trata o art. 214.
Esta é a razão pela qual sustentamos que não se trata de mera aferição
contábil-matemática a análise acerca do dever de aplicação dos patamares
mínimos de gasto em MDE previstos no art. 212 da Constituição de 1988,
bem como da aplicação dos recursos do fundo de manutenção e
desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da
educação – FUNDEB, a que se refere o art. 60 do ADCT. [...]
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Em busca da ampliação conceitual dos tradicionais enfoques
dados aos arts. 198 e 212 da nossa Carta Constitucional,
sustenta-se que gasto mínimo não é só um percentual de
receita, mas também um conjunto de obrigações legais de
fazer a serem contidas † material e substantivamente †
no conjunto de ações normativamente irrefutáveis.
O gasto matemático (gasto mínimo formal) é referido a ações
vinculadas (gasto mínimo material), ou seja, não há ampla
discricionariedade na eleição de como dar consecução ao
mínimo, porque também integra o núcleo mínimo intangível do
direito à educação e à saúde o cumprimento das obrigações
legais de fazer.
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Diferentemente do usualmente alegado pelos gestores públicos — a
pretexto de reserva do possível ou discricionariedade
administrativa — as prescrições legais de obrigações de fazer em
saúde e educação são muitas, criam vinculações substantivas
inafastáveis para o conteúdo do gasto mínimo e reclamam
eficácia imediata, nos moldes do art. 5º, §1º da CR/1988.
Os desafios abertos pela noção substantiva de gasto mínimo
passam, obviamente, pela avaliação de se as despesas
empreendidas naquele porcentual vinculado foram capazes
de assegurar o cumprimento das obrigações legais de fazer,
assim como pelo controle de se os resultados obtidos não se
revelaram imotivadamente regressivos ao longo do tempo.
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“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na
idade própria;
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino;
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo
a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular,
importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes
a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.”

