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SALÁRIO EDUCAÇÃO – PREJUÍZOS DA ORDEM 

DE R$ 2,5 BILHÕES AO ESTADO DE SÃO PAULO 

E SEUS MUNICÍPIOS 

RISCO DE COLAPSO NA MERENDA ESCOLAR – 

REDUÇÃO DE 50,65% DO MONTANTE 

PERCEBIDO A TÍTULO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO 

EM 2019 

 

 

 

 

 

   

 O ESTADO DE SÃO PAULO, por sua Procuradora Geral do 

Estado, nos autos da ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL em 

epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência aduzir os argumentos doravante 

assinalados a fim de auxiliar a formação do convencimento dessa C. Suprema Corte pela 

improcedência do pedido deduzido nesta ação. 
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SÍNTESE 

  

   

 Foi aforada a presente arguição de descumprimento de 

preceito fundamental em face de alegado ato de autoridade pública que dá aplicação ao 

conjunto normativo resultante dos dispositivos do artigo 15, §1º, da Lei Federal nº 

9424/1996 e do artigo 2º, da Lei Federal º 9766/1998, invocando-se, como paradigma de 

controle, o disposto no artigo 212, parágrafo 6º, combinado com o artigo 149, ambos da 

Constituição da República. 

 

 Os arguentes pedem, ao final, interpretação conforme à 

Constituição das normas infraconstitucionais acima mencionadas, a fim de determinar 

que as cotas estaduais e municipais cabíveis, a título de salário-educação, sejam 

integralmente distribuídas, observando-se tão-somente a proporcionalidade do número 

de alunos matriculados de forma linear. 

 

 Aos 28 de novembro de 2018, iniciou-se o julgamento desta 

arguição, com a manifestação deste e. Corte pelo conhecimento da ação, seguida de voto 

de Vossa Excelência pela procedência do pedido, após o que o julgamento foi 

interrompido com pedido de vista do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes. 

 

 

    

 I - DA INTERVENÇÃO  

 

 

 

  A intervenção de terceiro tem o escopo de pluralizar e 

legitimar social e democraticamente o debate constitucional, com o aporte de 

informações fáticas e dados técnicos relevantes à melhor solução da controvérsia 

jurídica, de modo a auxiliar na interpretação da Constituição Federal.  
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   No presente caso, a decisão que for tomada, em razão da 

instância, impactará todos os entes federativos – Estados e Municípios – com efeitos 

diretos tanto ao erário como, em especial, ao sistema educacional local. 

 

 Não se ignora que esta c. Corte possui jurisprudência 

sedimentada no sentido da impossibilidade de ingresso na qualidade de amicus curiae 

após a liberação do processo para inclusão em pauta, cabendo mencionar que, no 

presente caso, já houve inclusive o início do julgamento. 

 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA 

QUALIDADE DE AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO 

PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. POSTULAÇÃO 

EXTEMPORÂNEA. MERA REITERAÇÃO DE RAZÕES OFERECIDAS 

POR OUTROS INTERESSADOS. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A 

HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. 

Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na 

qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de 

constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a 

representatividade adequada dos postulantes (artigo 7º, § 2º, da Lei Federal 

9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a 

conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 

5º, LXXVIII, da Constituição Federal). 2. In casu, a agravante postulou o 

ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para 

julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência 

sedimentada desta Corte. A admissão do amicus curiae nas ações de controle 

concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o 

fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do 

processo. 4. A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, 

sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a 

elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de 

amicus curiae. 5. Agravo desprovido. 

(ADPF 449 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 

PUBLIC 13-06-2018) 

 

 Contudo, é igualmente sabido que em circunstâncias 

excepcionais – como a destacada na parte final da ementa supra transcrita –, a 

participação extemporânea do interveniente é admitida por esta Suprema Corte, 
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notadamente quando visa coligir ao processo elementos fáticos não conhecidos até 

então. 

 

 É importante registrar, igualmente, que esta c. Corte tem por 

hábito, em casos que ostentem efeitos federativos – como, exemplificativamente, a ADI 

6257 –, oficiar os entes que podem ser impactados pela decisão a ser firmada. Nesta 

arguição, muito embora se trate de processo objetivo e tenha sido oportunizada a 

juntada de informações por eventuais interessados (cf. decisão publicada no DJe aos 

03.03.2016), é certo que o feito vem tramitando há onze anos à revelia dos demais 

Estados e Municípios, que obrigatoriamente sofrerão o impacto econômico do quanto 

decidido. 

 

  É justamente a situação do ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 Atento à magnitude econômica da causa e aos impactos 

nefastos que a decisão aqui tomada poderá ocasionar ao seu sistema educacional e ao 

erário – conforme adiante discorrido –, pugna o ESTADO DE SÃO PAULO por sua 

admissão no feito na qualidade de interveniente, a fim de formalizar suas razões e seu 

material técnico no bojo desta arguição. 

 

 Em não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, 

requer o ESTADO DE SÃO PAULO que este petitório e demais documentos sejam 

aceitos nos autos como memoriais, à luz do disposto no artigo 6º, parágrafo 2º, da Lei 

Federal nº 9.882/1999, em respeito ao contraditório e à ampla defesa neste caso que 

surtirá efeitos concretos ao direito fundamental à educação no território paulista. 

 

 

 

II – DO NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ARGUIÇÃO – DA 

INÉPCIA DA INICIAL E DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRECEITO 

FUNDAMENTAL – INCIDÊNCIA DO ART. 4º, LEI FEDERAL 9882/1999 
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 A despeito de e. Plenário já ter conhecido desta arguição na 

sessão de julgamento iniciada aos 28 de novembro de 2018, o ESTADO DE SÃO 

PAULO, atento aos limites objetivos deste feito previstos na Lei Federal n. 9.882/1999 e 

também ao disposto no artigo 133, do Regimento Interno desta c. Corte – acerca da 

possibilidade de alteração dos votos –, apresenta suas razões pelo não conhecimento 

desta arguição, tomando a liberdade de ecoar o já tecido a esse respeito na manifestação 

do Senado Federal (Petição 125733/2009). 

 

 O pedido veiculado nesta arguição é único, qual seja, o de 

interpretação conforme a Constituição do conjunto normativo compreendido pelo artigo 

15, §1º, da Lei Federal n. 9.424/1996, e do artigo 2º, da Lei Federal nº 9.766/1998. 

 

 Ocorre que, para que haja espaço hermenêutico para que uma 

norma seja interpretada conforme a Constituição, deve existir – antes de mais nada – 

dúvida ou possibilidade de pluralidade de seu significado ou alcance. É o entendimento 

desta c. Corte (ADI 1344 MC – Min. Rel. Moreira Alves): 

 

 
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de medida liminar. 

Par. 1. do artigo 71 da Lei Complementar n. 46, de 31 de janeiro de 1994, do 

artigo 2. da Lei Complementar n. 48, de 19 de abril de 1994, e artigo 1. da 

Lei Complementar n. 50, de 18 de julho de 1994, todas do Estado do Espirito 

Santo. - Vantagens pessoais excluídas do teto de remuneração. Plausibilidade 

jurídica do pedido de liminar com relação as vantagens que as normas 

impugnadas excluem do teto de remuneração e que não são vantagens de 

caráter individual, por serem correspondentes ao exercício do cargo ou 

função, independentemente de quem seja o titular ou do que anteriormente 

ele tenha sido. No caso, são elas: as gratificações pelo exercício de função 

gratificada, pelo exercício de cargo em comissão, de produtividade e de 

representação. - Impossibilidade, na espécie, de se dar interpretação 

conforme a Constituição, pois essa técnica só e utilizável quando a 

norma impugnada admite, dentre as várias interpretações possíveis, 

uma que a compatibilize com a Carta Magna, e não quando o sentido da 

norma e unívoco, como sucede no caso presente. - Quando, pela redação 

do texto no qual se inclui a parte da norma que e atacada como 

inconstitucional, não e possível suprimir dele qualquer expressão para 

alcançar essa parte, impõe-se a utilização da técnica de concessão da liminar 

"para a suspensão da eficácia parcial do texto impugnado sem a redução de 
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sua expressão literal", técnica essa que se inspira na razão de ser da 

declaração de inconstitucionalidade "sem redução do texto" em decorrência 

de este permitir "interpretação conforme a Constituição". - Ocorrência, no 

caso, quer do "periculum in mora", quer da conveniência da suspensão 

requerida. Pedido de cautelar que se defere, em parte, para suspender a 

eficácia do artigo 2. da Lei Complementar n. 48, de 19 de abril de 1994, do 

Estado do Espirito Santo; para suspender, sem redução da letra de seu texto, 

a aplicação do par. 1. do artigo 71 da Lei Complementar n. 46, de 31 de 

janeiro de 1994, do Estado do Espirito Santo, no que concerne a remissão a 

alínea "i" do inciso I do artigo 93 da mesma Lei Complementar, bem como 

para suspender, sem redução de seu texto, a aplicação do artigo 1. da Lei 

Complementar estadual n. 50, de 18 de julho de 1994, do Estado do Espirito 

Santo, no que toca a remissão as alíneas "a", "b" e "i" do inciso I do artigo 93 

da Lei Complementar n. 93/94 do mesmo Estado; e para suspender, também, 

no 1. do artigo 71 da citada Lei Complementar n. 46 e no artigo 1. da referida 

Lei Complementar n. 50, a remissão que ambos fazem ao inciso III do artigo 

93 da também já mencionada Lei Complementar n. 46/94. 

(ADI 1344 MC, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, 

julgado em 18/12/1995, DJ 19-04-1996 PP-12212 EMENT VOL-01824-01 

PP-00137) 

 

 

  Nenhuma destas duas situações existe no conjunto normativo 

mencionado, o qual, conforme se vê abaixo, veicula normas de caráter imperativo e de 

semântica una: 

 

 
Art 15, Lei 9424/1996 – O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5º, da Constituição 

Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é 

calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de 

remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim 

definidos no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.  

§1º - O montante da arrecadação do Salário-Educação, após a dedução de 1% (um 

por cento) em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, calculado sobre 

o valor por ele arrecadado, será distribuído pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, observada, em 90% (noventa por cento) de 

seu valor, a arrecadação realizada em cada Estado e no Distrito Federal, em 

quotas, da seguinte forma: 

I - Quota Federal, correspondente a um terço do montante de recursos, que será 

destinada ao FNDE e aplicada no financiamento de programas e projetos voltados 

para a universalização do ensino fundamental, de forma a propiciar a redução dos 

desníveis sócio-educacionais existentes entre Municípios, Estados, Distrito Federal e 

regiões brasileiras; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
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II – Quota Estadual e Municipal, correspondente a 2/3 (dois terços) do montante de 

recursos, que será creditada mensal e automaticamente em favor das Secretarias de 

Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para financiamento de 

programas, projetos e ações do ensino fundamental. 

 

 

Art. 2º, Lei 9766/1998 – A Quota Estadual e Municipal do Salário-Educação, de que 

trata o § 1º e seu inciso II do art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 

será integralmente redistribuída entre o Estado e seus Municípios de forma 

proporcional ao número de alunos matriculados no ensino fundamental nas 

respectivas redes de ensino, conforme apurado pelo censo educacional realizado 

pelo Ministério da Educação. 

 

 

 De mais a mais, e como decorrência da interpretação 

semântica una que pode ser dada aos preceitos legislativos indicados na peça 

preambular, os autores não se desincumbiram do ônus de demonstrar que este conjunto 

normativo viola preceito fundamental. 

 

 Com efeito, não há indicação de ato lesivo específico ou de 

efeito concreto, a não ser a menção às normas jurídicas gerais e abstratas. Além disso, e 

ao longo dos 11 (onze) anos de tramitação desta arguição, não há menção a controvérsia 

judicial relevante envolvendo a dúvida trazida pelos Estados autores, cabendo destacar 

que este e. Sodalício possui posicionamento já pacificado no sentido de que a ADPF é 

instrumento que se presta ao deslinde de controvérsia jurídica que configure situação 

dotada de concreção suficiente a tornar necessária a intervenção da Suprema Corte 

(ADPF 93, voto-vista Min. Eros Grau). 

 

 Por fim, vale ressaltar que o cotejo da redação do artigo 2º, da 

Lei Federal nº 9.766/1998, com o artigo 212, parágrafo 6º, da Constituição Federal, torna 

até curioso o pedido de interpretação conforme deduzido, uma vez que a redação dos 

dois dispositivos é praticamente idêntica.  

 

 Considerando a impossibilidade de se acatar o pedido de 

interpretação conforme a Constituição, considerando também a proibição constante no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9424.htm#art15%C2%A71ii
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artigo 492, do Código de Processo Civil1, e a ausência de requisitos processuais para o 

processamento desta arguição, a petição inicial há de ser considerada inepta e, por 

conseguinte, indeferida. 

 

 

 

 III – DA HIGIDEZ E DA CONFORMIDADE CONSTITUCIONAL DOS 

ATUAIS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SALÁRIO-

EDUCAÇÃO 

 

 

 

 Os autores buscam, por meio desta arguição, que a mais alta 

Corte do País pronuncie-se sobre tema que já foi exaustivamente debatido nas Casas 

Legislativas, cientes ainda de que a mens legis tanto da Lei Federal nº 10.832/2003 (que 

alterou os dispositivos normativos citados na petição inicial) como da Emenda 

Constitucional nº 53/2006 não contempla a interpretação que almejam por esta via. 

 

 Com efeito, e na esteira do bem salientado na manifestação 

do Senado Federal, a finalidade do Projeto de Lei do Senado nº 53/2001 – que se 

converteu na Lei Federal nº 10.832/2003 – era apenas a de estabelecer critério 

equânime de distribuição interno entre Estados e seus Municípios, nada tratando 

sobre a utilização do número de alunos matriculados como critério único de 

distribuição destes recursos.  

 

 Tal circunstância fica ainda mais clara ao verificarmos que as 

duas emendas parlamentares apresentadas ao supracitado PLS 53/2001 tratavam 

justamente do objeto desta ADPF, isto é, supressão da distribuição por arrecadação 

(Emenda nº 01-CE) e redução progressiva da distribuição segundo arrecadação (Emenda 

nº 02-CE). E ambas as emendas foram rejeitadas, com a sanção do PLS nº 53/2001 tal 

como aprovado pelas duas Casas Parlamentares. 

 

 
1 Art. 492, CPC – É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em 

quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 
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 Não bastasse isso, durante a tramitação da Proposta de 

Emeda à Constituição nº 09, de 2006 – que resultou na EC 53/2006 – ficou expressamente 

consignado que o critério geral de distribuição do salário-educação já estava disposto 

em lei (qual seja, nos dispositivos ora impugnados) e que seria, então, 

constitucionalizado. 

 

 Em outras palavras, e reiterando o quanto dito inicialmente, 

a via aberta nesta Suprema Corte pelos Estados autores nada mais representa do que 

insatisfação com o quanto já debatido e decidido nas Casas Parlamentares, e objetiva 

fazer valer, a qualquer custo, uma interpretação que – sob o epíteto de respeitar o 

pacto federativo – na verdade causará danos à autonomia orçamentária dos entes 

envolvidos e ao seu sistema educacional. 

 

  Como bem salientado na manifestação do Procurador Federal 

Chefe do FNDE (Petição nº 117799/2009), se o objetivo da EC 53/2009 fosse, de fato, 

alterar a metodologia da distribuição dos recursos do salário educação, haveria a 

necessidade de edição de lei para tanto. 

 

 Oportuno destacar, por derradeiro, que a redação do artigo 

212, parágrafo 6º, da Constituição da República, é de clareza solar no sentido de que as 

cotas do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos 

matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Ao se valer 

deste critério – número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes 

públicas de ensino – está implícita a referência à respectiva arrecadação do salário 

educação, uma vez que é impossível conciliar a arrecadação nacional do salário 

educação com a utilização do número de alunos matriculados no respectivo ente 

federativo. 

 

 

 

 IV – DOS EFEITOS DA DECISÃO AO ESTADO DE SÃO PAULO E 

SEUS MUNICÍPIOS 
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 Por meio do anexo Ofício GS 108/2020, oriundo da Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo, noticiam-se os efeitos ao erário e à educação 

paulista decorrentes de eventual alteração de critério na distribuição das cotas do salário 

educação. 

 

 A perda estimada é da ordem de R$ 2.5 bilhões: o ESTADO 

DE SÃO PAULO deixaria de perceber R$ 1.2 bilhão e os Municípios paulistas, R$ 1.3 

bilhão. 

 

 A perda de R$ 1.2 bilhão para o ESTADO DE SÃO PAULO 

pode ser traduzida, em termos práticos e ilustrativos, no seguinte cenário: 

 

a) Redução de 50,65% do valor do salário educação de 2019; 

b) É o equivalente ao dobro do previsto em investimentos para 2020; 

c) 3,8% do orçamento total da Secretaria da Educação para 2020; 

d) Perda de 50% da arrecadação advinda da distribuição do salário 

educação; e o mais grave 

e) 230 (duzentos e trinta) dias letivos sem merenda para todos os 3.1 

milhões de alunos regulares da rede estadual = mais de um ano 

letivo sem alimentação. 

 

O cenário, como se vê, é catastrófico. 

 

 Em relação à merenda, é importante consignar que as 

restrições legais e orçamentárias inviabilizam que esta finalidade seja atendida com 

outras dotações orçamentárias características da educação, como o Fundeb. Ou seja, 

este rombo de R$ 1.2 bilhão terá que ser necessariamente suportado pelo Tesouro, ano 

após ano, em momento de notória crise econômica, agravada pela queda constante da 

arrecadação e por decisões que vêm impondo outros ônus ao erário paulista, como se 

vê no caso da ADI 6257. É dizer: é possível que não haja esta verba no Tesouro para 

ser destinada à alimentação escolar. 
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 As tabelas anexas também deixam estreme de dúvidas os 

nefastos impactos aos Municípios paulistas: apenas São Paulo deixaria de perceber 

quase R$ 260 milhões. 

 

 
REDE UNIDADE ARRECADAÇÃO 2018 ADPF 188 DIFERENÇA 

Rede 

Estadual 
Rede Estadual R$ 2.487.612.789,16 R$ 1.227.611.360,88 - R$ 1.260.001.428,28 

Rede 

Municipal 
Rede Municipal R$ 2.658.152.309,95 R$ 1.311.770.862,72 - R$ 1.346.381.447,23 

Rede 

Municipal 

Município de São 

Paulo 
R$ 506.546.323,56 R$ 249.975.407,88 - R$ 256.570.915,68 

 

 

 Sobre a pertinência do pedido deduzido nesta ADPF, é 

importante destacar – como bem faz a anexa nota técnica – que 10% (dez por cento) do 

salário educação que não integra as cotas federal, estadual ou municipal, é distribuído 

diretamente por meio de Comitê Específico (CONSED) e pela União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), contribuindo com a educação pública 

de todo o país – e não apenas com a unidade federativa de origem da arrecadação. 

 

 Ainda, da cota federal, há investimento e custeio de 

programas universais, como o Programa Nacional do Livro Didático, Programa 

Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar. Além disso, há apoio a Estados e Municípios que recebem complementação do 

Fundeb por não alcançarem o valor aluno-ano na proporção de 20% (vinte por cento) da 

complementação anular. É dizer: já se contempla os Estados que arrecadam menos. 

 

 Assim sendo, à vista do dano real e comprovado ao erário 

paulista e à sua rede pública de ensino, o ESTADO DE SÃO PAULO traz estes dados 

ao conhecimento desta e. Corte, rogando por sua análise na formação do convencimento 

pelo não conhecimento ou pela improcedência desta arguição. 
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 PEDIDOS 

 

    

 De todo o exposto, requer o ESTADO DE SÃO PAULO: 

 

a) sua admissão na qualidade de interveniente, definindo-se sua atuação nos 

termos do artigo 138, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil; 

b) caso não seja admitido como interveniente, que estas razões sejam juntadas aos 

autos como memorial, ex vi artigo 6º, parágrafo 2º, Lei Federal nº 9882/1999; 

c) o acolhimento dos fundamentos aqui inscritos, com o conseguinte não 

conhecimento desta arguição ou, subsidiariamente, a improcedência de seu 

pedido. 

   

  

N. Termos, 

P. Deferimento. 

 

 

São Paulo, 27 de fevereiro de 2020. 

 

 

MARIA LIA PORTO CORONA 
PROCURADORA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

CAMILA KÜHL PINTARELLI 
PROCURADORA DO ESTADO ASSESSORA 
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