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DISTINÇÕES.
1. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais representa
um dos princípios que regem o ensino no país. A educação é um direito de
todos e um dever do Estado e da família, cabendo àquele a adoção de
medidas para sua efetivação, entre as quais, é seu dever garantir a
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. Logo, o acesso ao ensino
obrigatório e gratuito constitui-se direito público subjetivo.
2. A educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental
e ensino médio.
3. O ensino médio, como etapa final da educação básica, deve ser
ofertado pelo Poder Público de forma gratuita e terá como finalidades: I - a
consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação
básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o
aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento
crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de
cada disciplina. Nesse sentido, a formação técnica e profissional poderá,
de acordo com a possibilidade dos sistemas de ensino, compor o ensino
médio.
4 A educação profissional e tecnológica abrange os cursos  de (i) formação
inicial e continuada ou qualificação profissional, (ii) de educação
profissional técnica de nível médio e (iii) de educação profissional
tecnológica de graduação e pós-graduação.
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5. A educação profissional técnica de nível médio pode ser desenvolvida
de forma articulada com o ensino médio ou ser subsequente a ele. A forma
articulada se subdivide em integrada e concomitante.
5. Na forma articulada integrada é manifesta a impossibilidade de
cobrança de mensalidade, uma vez que a formação técnica e profissional
está inserida no currículo do ensino médio, em conformidade com o artigo
36 da LDB, subsumindo ao comando constitucional que determina a oferta
de educação básica, obrigatória e gratuita, em estabelecimentos oficiais.
6. A forma articulada concomitante, por sua vez, é oferecida ao aluno que
ingresse no ensino médio ou que o esteja cursando, seja mediante
aproveitamento de oportunidades disponíveis, na mesma instituição ou em
instituições distintas, com matrículas separadas, ou mediante convênios ou
acordos de intercomplementariedade, permitindo-se, mesmo em
instituições de ensino distintas, a execução de projeto pedagógico
unificado. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio de
modo concomitante na forma (por ser em instituições de ensino distintas),
mas integrado no conteúdo, inserem-se no conceito de ensino regular,
fazendo parte da educação básica, sendo-lhes, assim, igualmente aplicável
o princípio da gratuidade.
7. Por outro lado, com esteio na fundamentação apresentada, sobremodo
considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 597.854, aplicado analogicamente, entende-se possível,
a priori, a oferta, mediante contraprestação (quando inexistir possibilidade
de fornecimento exclusivamente com recursos públicos), de cursos de
educação profissional técnica de nível médio na forma articulada
concomitante, no caso de aproveitamento de oportunidades disponíveis, na
mesma instituição ou em instituições distintas, com matrículas separadas,
e na forma subsequente. Isso porque, embora a conclusão do ensino
médio seja imprescindível para certificação e diplomação do curso de
educação profissional técnica de nível médio, quando executado nessas
duas formas, ele não integra a base curricular do ensino médio, não se
sujeitando ao princípio da gratuidade do ensino público.
8. Conforme entendimento externado pelo STF no julgamento do
RE 597.854,  o princípio da gratuidade incide sobre o ensino
obrigatório (educação básica) e o regular, incluída a graduação e pós
graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), não compreendendo
cursos de especialização. 
9. Não obstante, é preciso ter em mente que a UTRAMIG presta serviços
públicos e, por essa razão, deve garantir os direitos dos usuários, observar
a modicidade tarifária, manter a qualidade do serviços, além do
atendimento às exigências do órgão coordenador da educação. Além
disso, ressalta-se a necessidade de observância do princípio da gestão
democrática do ensino, por meio de ações que permitam a concessão de
gratuidade àqueles que realmente necessitam, sob a perspectiva de
expansão da oferta gratuita de cursos, conforme meta do Plano Nacional
da Educação - PNE.
 

Referências normativas: Constituição da República Federativa do Brasil/1988: arts. 205,
206, IV, 208, 212, 212-A, 213 e 242. Emenda Constitucional nº 59/2009. emenda Constitucional
nº 108/2020. Lei federal nº 9.394/1996 - arts. 3º, VI, 4º, 5º, 10, IV, 21, 35, 36-A, 36-B, 36-C, 36-
D, 39 a 42, 64 e 66. Decreto federal nº 5.154/2004. Resolução CNE/CEB nº 6/2012. Lei
estadual nº 3.588/1965. Lei estadual nº 6.069/1972. Decreto estadual nº 47.876/2020. 
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RELATÓRIO

1. A Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais, por meio do
Ofício UTRAMIG/PRESIDÊNCIA nº 64/2019 (6710401), questiona esta Advocacia-Geral
do Estado acerca da juridicidade da cobrança de mensalidade de alunos matriculados em
cursos de educação profissional técnica de nível médio ministrados pela UTRAMIG.

2. Segundo a consulente, a indagação foi suscitada na Nota Jurídica AGE/NAJ nº
1.871/2019 (6710674), pelo Núcleo de Assessoramento Jurídico, ao analisar a
possibilidade da contratação da UTRAMIG, por município, para realização de curso de
formação de profissionais em nível técnico.

3. Naquela assentada, embora tenha sido concluído que “o fim buscado pela UTRAMIG
abrange o ensino, o que permitiria que ela ministrasse cursos de formação de
profissionais em nível técnico, podendo, inclusive, auferir renda como contraprestação”,
verificada a menção à cobrança de mensalidades de alunos, restou dúvida quanto à
incidência da gratuidade da educação básica sobre tais cursos.

4. Na oportunidade, o NAJ absteve de se manifestar a respeito da questão, ante a ausência
de dados e de informações que permitissem, com segurança, a adoção de
posicionamento jurídico, motivo que o levou a sugerir que nova consulta fosse instruída
para tratar especificamente da temática.

5. Nesse sentido, a UTRAMIG, no expediente em comento, apresentou os seguintes
esclarecimentos, sintetizados pela ilustre Procuradora do Estado Tatiana Mercêdo
Moreira Branco, em Nota Diligência registrada sob o nº 9421748 da qual falaremos à
frente:

a) a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais
(UTRAMIG) é uma entidade estadual sem fins lucrativos, vinculada à
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas
Gerais (SEDESE), tendo sido criada pela Lei Estadual nº 3.588/1965;
b) por intermédio da Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP), ela oferta
cursos de educação profissional técnica de nível médio, a qual é
desenvolvida, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(artigo 36-B da Lei Federal nº 9.394/1996), de forma articulada com o
ensino médio (integrada ou concomitante) e de forma subsequente (em
cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio);
c) o objetivo principal do curso técnico de nível médio ofertado pela
UTRAMIG, realizado de forma “paralela” aos estudos do Ensino Médio,
não seria a formação geral do estudante, mas sim a sua preparação para
o exercício de profissões técnicas (habilitação profissional), constituindo
um plus em relação à educação básica obrigatória prestada pelo Estado;
dessa forma, o aluno só recebe o Certificado de Conclusão do curso
técnico de nível médio da UTRAMIG após haver concluído o Ensino
Médio regular e apresentado as documentações comprobatórias
pertinentes na Secretaria de Ensino da entidade, conforme artigo 7º,
parágrafo único, do Decreto Estadual nº 5.154/2004 e artigo 11, § 6º, da
Resolução nº 06/2012 do Conselho Nacional de Educação; tanto na
forma concomitante, quanto na subsequente, os históricos escolares são
separados do histórico do ensino regular, com frequências e cargas
horárias distintas;
d) na UTRAMIG, há 94 (noventa e quatro) alunos pagantes na
modalidade subsequente e 13 (treze) alunos pagantes na modalidade
concomitante;
e ) na Lei Orçamentária Anual de 2019, o orçamento da UTRAMIG
totalizou R$ 12.276.085,00, sendo: R$ 5.891.836,00 da fonte 10 (recursos
ordinários); R$ 339.432,00 da fonte 25 (Operações de Crédito
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Contratuais); R$ 4.069.600,00 da fonte 36 (Transferências de Recursos
da União vinculados à Educação); e R$ 1.975.217,00 da fonte 60
(Recursos Diretamente Arrecadados);
 f) ao Conselho Estadual de Educação (CEE) competem, nos termos do
artigo 2º, inciso I, alínea “a”, do seu Regulamento, a autorização de
funcionamento, o reconhecimento e a caracterização de estabelecimento
de ensino; todos os cursos técnicos de nível médio são autorizados por
ele e fiscalizados pela Secretaria de Estado de Educação, por meio da
Superintendência Regional de Ensino (artigos 19 e 20 do Decreto
Estadual nº 45.849/2011);
g) segundo a Diretoria de Ensino e Pesquisa, a Superintendência
Regional de Ensino/Metropolitana A, subordinada à SEE, libera o
Cadastro Escolar de Dependência Administrativa Privada, toda vez que o
responsável pela entidade o solicita; já o Cadastro Escolar de
Dependência Administrativa Pública somente é liberado por decreto do
Governador; e
h) o valor da mensalidade atualmente é fixado em contrato, com previsão
de cobrança de multa e juros no caso de atraso, nos termos do
Regimento Escolar da UTRAMIG, aprovado pelo CEE.

6. Ressalta-se que Ofício UTRAMIG/PRESIDÊNCIA nº 64/2019 foi dirigido ao Coordenador-
Geral da NAJ à época, dr. Tércio Lei Drummond, fazendo-se acompanhar da Nota
Jurídica NAJ nº 1871/2019 (6710674), do Regulamento do Conselho Estadual de
Educação (6710857), de Minuta do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais -
Educação Profissional (6710938) e do Regimento Escolar da UTRAMIG (6711033).

7. Os acontecimentos que se sucederam foram lançados na Nota de Diligência da
Procuradora Tatiana Mercêdo Moreira Branco, conforme trecho que novamente pedimos
vênia para transcrever:

“4. Por meio do Ofício AGE/NAJ nº 331/2019 (7627061) e do Ofício
AGE/NAJ nº 334/2019 (7689505), o Coordenador-Geral do Núcleo de
Assessoramento Jurídico da Advocacia Geral do Estado, Tércio Leite
Drummond, encaminhou o expediente ao Presidente do Conselho Estadual
de Educação (CEE) e à Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de
Educação, solicitando maiores informações, tais como: a) fundamentos
técnicos e normativos que autorizaram os cursos da UTRAMIG; b) se a
UTRAMIG é total ou preponderantemente mantida com recursos públicos,
conforme dispõe o artigo 242 da CR/88; e c) esclarecimentos acerca do
significado de, no Cadastro Escolar, constar a classificação da UTRAMIG
como dependência administrativa privada[4]; dentre outras considerações
que julgar pertinentes.
5. Consoante se vê do Memorando.SEE/AJ nº 34/2019 (7729428), do
Memorando.SEE/DIEP nº 286/2019 (7988788), o expediente foi remetido
para a Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos e redirecionado
para a Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica, a qual
deixou de prestar as informações solicitadas, ao argumento de que não
possui atribuição sobre a matéria, a UTRAMIG é fundação vinculada à
SEDESE e as práticas por ela adotadas não são de conhecimento da
SEE, consoante se vê do Memorando SEE/SB nº 347/2019 (8420472)[5].
6. A seu turno, o Presidente do Conselho Estadual de Educação, partindo
da premissa de que a consulta versa sobre a possibilidade da cobrança
pela UTRAMIG de contraprestação pelos serviços educacionais prestados
ao Município de Nova Lima e sobre o instrumento jurídico apto para pactuar
direitos e obrigações de interesse comum[6], teceu,
no Memorando.SEE/CEE – SUP.TÉCNICA nº 2/2019 (8987996),

Parecer Jurídico 16.257 (19697291)         SEI 2280.01.0000307/2019-22 / pg. 4

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=11039185&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000722&infra_hash=6385d04445a8fd44d839a1b9d021bc761335605f2536574d6ec9787dc35992fa#_ftn4
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=11039185&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000722&infra_hash=6385d04445a8fd44d839a1b9d021bc761335605f2536574d6ec9787dc35992fa#_ftn5
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=11039185&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000722&infra_hash=6385d04445a8fd44d839a1b9d021bc761335605f2536574d6ec9787dc35992fa#_ftn6


algumas considerações acerca da UTRAMIG, destacando que: a) ela fora
criada pela Lei Estadual nº 3.588/1965, como entidade autônoma, dotada
de personalidade própria, com sede e foro em Belo Horizonte, tendo por
finalidade formar pessoal para as atividades da indústria e do comércio,
dentro dos objetivos previstos no artigo 2º; b) a UTRAMIG, com fulcro na
Lei Federal nº 4.021/1961, desenvolvia, desde 1967, uma experiência de
Centro Interescolar com a oferta de diversas habilitações profissionais
(parte de formação especial), em nível auxiliar-técnico[7]; c) com a edição a
Lei Federal nº 5.692/1971, foi introduzida, como mecanismo de execução
do currículo pleno (núcleo comum + parte diversificada), a figura da
entrosagem e intercomplementaridade dos estabelecimentos de ensino e
outras instituições sociais, mediante acordo, ajuste, convênio ou
contrato[8]; d) no caso do Sistema Estadual de Ensino, a prescrição da
norma foi concretizada por meio de manifestação do Conselho Estadual de
Educação de Minas Gerais, no Parecer CEE, de 11.12.1972, que autorizou
o funcionamento do CINTER/UTRAMIG, sendo que, para a realização
desse tipo de atividade, objetivando a intercomplementaridade no ensino
de segundo grau (hoje, ensino médio/educação profissional), a UTRAMIG
utilizava, como instrumento, “termo de acordo”, segundo as cláusulas ali
transcritas; e) a partir da Lei Federal nº 9.394/1997, a educação
profissional passou a ser tratada como modalidade especial da educação
básica, não havendo mais previsão da intercomplementaridade entre
estabelecimentos de ensino; com o intuito de aproveitar a experiência
consolidada UTRAMIG, o Conselho Estadual de Educação aprovou
inúmeros cursos implantados em sua sede administrativa ou
descentralizados, mediante convênio, nos Municípios de Ipatinga, Lagoa
Santa, Nova Lima, Uberlândia e Vespasiano; f) o Parecer CEE nº
648/2009 elucidou questões relativas à possibilidade jurídica da UTRAMIG,
à possibilidade da contrapartida pela prestação de serviços educacionais
e ao documento hábil para estabelecer parcerias; g) a lei instituidora
conferiu privilégios específicos para a UTRAMIG e aumentou sua
autonomia, inclusive financeira; a Fundação é dotada de personalidade
jurídica própria e possui regalias de autoadministração, tais como a
contraprestação pelos serviços educacionais prestados; os fundamentos
técnico e normativos que disciplinam as etapas processuais da
autorização de funcionamento e reconhecimento de escolas e cursos de
educação básica e profissional, e respectivas renovações para o Sistema
Estadual de Ensino de Minas Gerais, estão regulamentados na Resolução
nº 449/2002, do Conselho Estadual de Educação, que se aplicam à
UTRAMIG; após a manifestação prévia do CEE, os pleitos da Fundação se
sujeitam à homologação oficial por portarias da SEE, que acata os valores
acordados, para a cobrança pelos serviços educacionais, inclusive dos
alunos; h) por fim, a possibilidade dessa cobrança pelos serviços
educacionais prestados pela UTRAMIG a terceiros nunca fora questionada,
consoante se infere da listagem de pareceres do CEE no que toca aos
pleitos da Fundação, em anexo (8989561).”

8. Com a Nota de Diligência, buscou-se novamente a complementação da instrução do
expediente. Por meio dela, reforçou-se a necessidade de esclarecimentos (i) quanto a ser
a UTRAMIG total ou preponderantemente mantida com recursos públicos, a fim de
verificar eventual incidência do artigo 242 da CR/1988, (ii) quanto ao motivo pelo qual, no
Cadastro Escolar, documento SEI nº 5806782, a UTRAMIG fora classificada como
dependência administrativa privada, bem como (iii) sobre os critérios adotados (e o
respectivo fundamento legal/normativo) para a classificação como dependência
administrativa pública e dependência administrativa privada. Além disso, foi requerida a
juntada, ao expediente, do ato do Secretário de Estado de Educação que homologou as
normas complementares do Conselho Estadual de Educação sobre “autorização de
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funcionamento, reconhecimento e caracterização de estabelecimento de ensino”, e,
também, o apensamento da Resolução nº 449/2002, com relação à qual foi requerida a
apresentação dos fundamentos jurídicos pelos quais se tem permitido à UTRAMIG,
fundação pública de direito público, valer-se de suas diretrizes. Por fim, foi questionado
se, para além da Nota Jurídica nº 449/2002, haveria outra manifestação jurídica da
Procuradoria da UTRAMIG (ou mesmo da Assessoria Jurídica da SEE) favorável à
pretensa cobrança de mensalidade dos alunos de cursos técnicos ministrados pela
entidade em apreço.

9. Após a juntada de novos documentos listados na árvore do processo eletrônico, sobre os
quais, no que for pertinente, trataremos no decorrer da manifestação, o expediente veio
para análise deste Núcleo Central da Consultoria Jurídica.

10. É o relatório.

PARECER

11. A questão posta à consulta gira em torno do alcance da gratuidade do ensino público
prevista no inciso IV do artigo 206 da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988[1], mais especificamente, se esse postulado constitucional proibiria a cobrança de
mensalidades, pela UTRAMIG, dos alunos matriculados em cursos de educação
profissional técnica de nível médio.

I - Princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimento oficiais: abrangência;
Lei de Diretrizes e Bases da Educação: educação escolar. Educação básica: educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação Profissional e Tecnológica:
conceitos e distinções. Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

12. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais representa um dos
princípios[2] que regem o ensino no país.

13. O artigo 205 da Constituição preconiza ser a educação um direito de todos e um dever do
Estado e da família[3], cabendo àquele a adoção de medidas para sua efetivação, nos
termos do artigo 208[4] da Carta Magna. Entre elas, é dever do Estado garantir a
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, bem como a progressiva universalização do ensino médio gratuito[5].

14. Segundo a Lei federal nº 9.394[6], de 20 de dezembro de 1996, comumente chamada de
Lei de Diretrizes e Bases da Educação ou LDB, a educação escolar compõe-se de: I-
educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; e II
- educação superior (art. 21).

15. Por sua vez, a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)
anos de idade, prevista no inciso I do artigo 208 da Constituição, compreende a pré-
escola, o ensino fundamental e o ensino médio, ou seja, toda escolarização que precede o
nível superior. Além disso, é também garantido o acesso público e gratuito aos ensinos
fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria.[7]

16. Tratando-se o acesso ao ensino obrigatório e gratuito de direito público subjetivo, o não-
oferecimento pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da
autoridade competente, conforme enfatizado nos §§ 1º e 2º do artigo 208 da Constituição.
[8]

17. Destaca-se que a obrigatoriedade e a gratuidade, anteriormente, incidiam apenas em
relação ao ensino fundamental. Essa sistemática foi alterada, notadamente, com o
advento da Lei federal nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que adaptou a redação da LDB à
nova redação do artigo 208 da Constituição conferida pela Emenda Constitucional nº
59/2009, a qual previu a progressiva implementação do disposto no inciso I do art. 208 da
Constituição Federal (educação básica obrigatória e gratuita), até 2016, nos termos do
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Plano Nacional de Educação, com apoio técnico e financeiro da União.

18. Logo, o ensino médio, como etapa final da educação básica, deve ser ofertado pelo
Poder Público de forma gratuita e terá como finalidades, com espeque no artigo 35 da
LDB: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o
trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de
se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento
posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV -
a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

19. Com esse intuito, segundo disciplina do artigo 36 da LDB, o currículo do ensino médio
será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos[9], que
deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme
a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, estando
neles inserida a formação técnica e profissional.  

20. Cada sistema de ensino é responsável pelo estabelecimento de critérios de organização
das áreas e das respectiva competências e habilidades, podendo permitir a composição
de itinerário formativo integrado[10], nos termos do artigo 36 da LDB, bem como, a
depender da disponibilidade de vagas, que o aluno concluinte do ensino médio possa
cursar mais de um itinerário formativo.

21. Nesse sentido, a oferta de formação técnica e profissional poderá se dar na própria
instituição ou em parceria com outras instituições, devendo ser aprovada previamente
pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de
Educação e certificada pelos sistemas de ensino.

22. A oferta da formação com ênfase técnica e profissional deverá considerar a inclusão de
vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação,
estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos
pela legislação sobre aprendizagem profissional, assim como a possibilidade de
concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a
formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade.[11] 

23. Logo, no bojo do ensino médio poderá ocorrer a preparação do educando para o
exercício de profissões técnicas.

24. A educação profissional técnica de nível médio pode ser desenvolvida de forma articulada
com o ensino médio ou ser subsequente a ele, em conformidade com os artigos 36-B e
36-C da LDB[12]. A forma articulada pode ocorrer integrada com o ensino médio, para
aqueles estudantes que concluíram o ensino fundamental, ou concomitante com ele, para
estudantes que irão iniciar ou estejam cursando o ensino médio. A oferta pode ser tanto
na mesma escola quanto em instituições de ensino distintas. Pode, ainda, ser
desenvolvida em regime de intercomplementaridade, ou seja, concomitante na forma e
integrado em projeto pedagógico conjunto. A forma subsequente destina-se a quem já
concluiu o ensino médio.[13]

25. Importante aqui abrir um parêntese para esclarecer que a educação profissional técnica
de ensino médio se insere em um conceito mais amplo, da educação profissional e
tecnológica, que está integrada a diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia[14]. A educação profissional e
tecnológica abrange os cursos de ( i ) formação inicial e continuada ou qualificação
profissional, (ii) de educação profissional técnica de nível médio e (iii) de educação
profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.[15]

26. Nesse sentido, a Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, que traz as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
ressalta:
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Art. 2º A Educação Profissional e Tecnológica, nos termos da Lei nº
9.394/96 (LDB), alterada pela Lei nº 11.741/2008, abrange os cursos de:
I - formação inicial e continuada ou qualificação profissional;
II - Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
III - Educação Profissional Tecnológica, de graduação e de pós-graduação.
Parágrafo único. As instituições de Educação Profissional e Tecnológica,
além de seus cursos regulares, oferecerão cursos de formação inicial e
continuada ou qualificação profissional para o trabalho, entre os quais
estão incluídos os cursos especiais, abertos à comunidade,
condicionando-se a matrícula à capacidade de aproveitamento dos
educandos e não necessariamente aos correspondentes níveis de
escolaridade.
Art. 4º A Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no cumprimento
dos objetivos da educação nacional, articula-se com o Ensino Médio e
suas diferentes modalidades, incluindo a Educação de Jovens e Adultos
(EJA), e com as dimensões do trabalho, da tecnologia, da ciência e da
cultura. Parágrafo único. A Educação de Jovens e Adultos deve articular-
se, preferencialmente, com a Educação Profissional e Tecnológica,
propiciando, simultaneamente, a qualificação profissional e a elevação dos
níveis de escolaridade dos trabalhadores.

27. Segundo o artigo 5º da Resolução CNE/CEB nº 6/2012, a finalidade dos cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio é “proporcionar ao estudante
conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício
profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, socio-
históricos e culturais.”

28. A oferta de curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em instituições
públicas e privadas, em quaisquer das formas, deve ser precedida da devida autorização
pelo órgão competente do respectivo sistema de ensino.

29. Relevante destacar que os cursos de educação profissional técnica de nível médio
conduzem à diplomação após sua conclusão com aproveitamento. Para obtenção do
diploma de técnico de nível médio, entretanto, o aluno deverá tanto concluir seus estudos
de educação profissional técnica quanto de ensino médio[16].

30. Pois bem. Sem a pretensão de esgotamento do tema, até mesmo em razão das diversas
facetas passíveis de abordagem, foram fixados conceitos iniciais, a nosso ver,
necessários para que, adiante, possamos analisar a situação posta à consulta.

II - UTRAMIG: competências e qualificação.

31. No caso, questiona-se a juridicidade de cobrança, pela UTRAMIG, de mensalidades de
alunos em cursos técnicos. A Presidência da UTRAMIG, no ofício que inaugura a consulta,
informa que, do total de alunos pagantes em curso na Fundação, há 94 alunos na
modalidade subsequente e 13 alunos na modalidade concomitante e que em ambas as
modalidades os históricos escolares são separados do histórico escolar regular, com
frequências e cargas horárias distintas.

32. A UTRAMIG foi instituída pela Lei estadual nº 3.588[17], de 25 de novembro de 1965,
denominando-se originariamente Universidade do Trabalho de Minas Gerais, entidade
dotada de personalidade própria, com sede e foro em Belo Horizonte. De acordo com o
artigo 2º da citada Lei, a finalidade da UTRAMIG era formar pessoal para as atividades da
indústria e do comércio dentro dos seguintes objetivos: I - preparar técnicos capazes de
atender à diversificação do mercado de trabalho exigida pelo desenvolvimento do Estado;
II - assegurar ao trabalhador e seus filhos oportunidades de estudo e acesso a cursos de
todos os níveis que visem ao ensino técnico, ao aperfeiçoamento e especialização
profissionais; III - realizar estudos e pesquisas sobre assuntos relacionados com suas
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atividades; IV - organizar documentário referente à matéria de sua competência; V -
divulgar estudos, decisões e experiências.

33. Com o advento da Lei estadual nº 6.069, de 21 de dezembro de 1972, à Universidade do
Trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG foi dada nova denominação, passando a se
chamar Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG. Suas
competências foram, igualmente, redefinidas, nos termos do artigo 3º a seguir transcrito:

Art. 3º – À Fundação de que trata esta lei, compete, especificamente:
I – formar ou aperfeiçoar docentes e especialistas para o desenvolvimento
de habilitações e qualificações profissionais do ensino de 2º grau, nos
setores de agricultura, comércio, indústria e serviços;
II – formar ou aperfeiçoar instrutores de aprendizagem industrial, mestres,
contramestres e gerentes;
III – prestar assistência técnica e supervisão aos centros interescolares de
habilitação profissional que se instalarem no Estado, mantendo uma
unidade, pelo menos, que funcione como núcleo experimental capaz de
difundir métodos e inovações no campo da educação para o trabalho;
IV – desenvolver programas de promoção profissional para trabalhadores,
oferecendo-lhes condições de acesso a estudos de diferentes níveis
mediante o desenvolvimento de cursos de longa ou curta duração, com a
utilização dos instrumentos convenientes de comunicação, e promovendo
os exames supletivos de natureza profissional que se fizerem necessários;
V – prestar serviços de assistência técnica a empresas e outras
instituições no campo da sua especialidade;
VI – realizar estudos e pesquisas sobre assuntos relacionados com suas
atividades;
VII – organizar documentário referente à matéria de sua competência;
VIII – divulgar estudos, experiências e decisões.
Parágrafo único – Para cumprimento das atividades de sua competência,
poderá a Fundação instalar centros de ensino, de pesquisa e de prestação
de serviços, incorporar estabelecimentos educacionais e operar
diretamente ou mediante convênios.

34. Observa-se que desde a sua instituição, a UTRAMIG dedica-se à formação de pessoal,
ofertando ensino técnico, de aperfeiçoamento e de especialização profissional. Com a
nova modelagem conferida pela Lei 6.079/1974, a fundação passou a ofertar também
cursos técnicos de nível médio, sendo credenciada pelo Conselho Estadual de Educação
– CEE, mediante Parecer nº 83/73, recebendo sucessivas autorizações deste para
ministrar cursos técnicos específicos de 2º grau[18].

35. Aliás, a UTRAMIG possui como um de seus objetivos, previstos em Regimento Interno, a
oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma presencial e à distância.
Nesse sentido, o Regimento Interno cuida em capítulo próprio (Capítulo III do Título I) da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

36. No que diz respeito à qualificação como instituição de ensino pública ou privada,
importante trazer à lume as diretrizes fixadas pela LDB (Lei º 9.394/1996):

Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas
seguintes categorias administrativas:       (Regulamento)        (Regulamento)
I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e
administradas pelo Poder Público;
II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas
físicas ou jurídicas de direito privado.
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III - comunitárias, na forma da lei.                (Incluído pela Lei nº 13.868, de
2019)
§ 1º As instituições de ensino a que se referem os incisos II e III
do caput deste artigo podem qualificar-se como confessionais, atendidas
a orientação confessional e a ideologia específicas. (Incluído pela Lei nº
13.868, de 2019)

37. A definição da classificação como instituição de ensino pública ou privada mostra-se
relevante para o deslinde da consulta em razão do caput do artigo 242 da Constituição,
que apresenta hipótese capaz de excepcionar a aplicação do princípio da gratuidade em
estabelecimentos oficiais. Vejamos:

Art. 242. O princípio do art. 206, IV, não se aplica às instituições
educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na
data da promulgação desta Constituição, que não sejam total ou
preponderantemente mantidas com recursos públicos.

38. Nessa toada, aponta-se que é do próprio Estado a incumbência de “autorizar, reconhecer,
credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de
educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.”[19]

39. Por essa razão, esta Advocacia-Geral do Estado insistiu nos questionamentos quanto à
correta classificação da UTRAMIG como instituição de ensino pública ou privada e quanto
a ser ela mantida ou não pelo Estado. Em resposta à indagação, dos documentos
juntados ao expediente, destacam-se os seguintes trechos:

Ofício da UTRAMIG (6710401):  “Com base na Lei Orçamentária Anual de 2019, o
orçamento da Fundação de Educação para o Trabalho totalizou R$ 12.276.085, sendo R$
5.891.836 da fonte 10 – Recursos Ordinários; R$ 339.432 da fonte 25 – Operações de
Crédito Contratuais; R$ 4.069.600 da fonte 36 – Transferências de Recursos da União
vinculados à Educação e R$ 1.975.217 da fonte 60 – Recursos diretamente arrecadados.
(...) segundo informações da Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP) da UTRAMIG, o
Cadastro Escolar que classifica a Fundação como Dependência Administrativa Privada é
fornecido pela Superintendência Regional de Ensino – Metropolitana A, subordinada à
Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, toda vez que o responsável pelo
estabelecimento de ensino o solicita. Além disso, a DEP esclareceu que “apenas é
liberado o Cadastro Escolar de Dependência Administrativa Pública por Decreto do
Governador; qualquer outro pedido de autorização para abertura de escola, que é o caso
da Utramig, só é liberado o Cadastro Escolar de Dependência Administrativa Privada”.

Memorando do CEE (8987996): “os fundamentos técnicos e normativos que disciplinam
as etapas processuais da autorização de funcionamento e reconhecimento de escolas e
cursos de educação básica e de educação profissional e respectivas renovações para o
SISTEMA Estadual de Ensino de Minas Gerais, na atualidade, são regulamentados pela
Resolução nº 449/2002, do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais; -  trata-se
de diretrizes que, embora aplicáveis a estabelecimentos escolares da rede privada de
ensino, norteiam a organização e instrução dos procedimentos processuais de interesse
da UTRAMIG que dessa se vale, em razão do seu perfil, propósitos e finalidades, atributos
a ela conferidos por força de lei;-  posterior a manifestação prévia do CEE em pleitos
oriundos da entidade, esses se sujeitam à homologação oficial por portarias da
Secretaria de Estado da Educação que se inteira e acata os valores acordados, para a
cobrança pelos serviços educacionais, cláusula que esteve presente nos instrumentos
respectivos, desde o ano de 1967, que a tradição consagrou em convênios ou contratos
de prestação de serviços educacionais sempre suscetíveis de cobrança do alunado.”

Relatório da Diretoria Educacional A da SEE (12438132): reproduz trechos do
memorando do CEE e sugere que a consulta seja dirigida à Superintendência de
Organização Escolar e Informações Educacionais/SOIE;
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Relatório da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A - Inspeção Escolar
(12540107): “A UTRAMIG foi credenciada pela Portaria SEE/MG nº 765/2003, entretanto
tal credenciamento não era necessário considerando que esta Instituição de
Ensino, à época, era uma Fundação Pública vinculada à Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SECTES, e Entidade de Direito Público
Interno sem fins lucrativos. Assim, a UTRAMIG enquadra-se no disposto no art. 7º § 2º
da Resolução CEE/MG nº 449/02, sendo, portanto, isenta do recredenciamento, tendo em
vista que a Entidade Mantenedora é o Estado de Minas Gerais.” (g.n.)

40. Da leitura das informações repassadas pela UTRAMIG, pelo Conselho Estadual de
Ensino e pela Secretaria de Estado de Educação (por meio de suas unidades
administrativas competentes), ressai que a fundação, embora criada em data anterior à
CR/1988, possui classificação como instituição de ensino pública, pois mantida
preponderantemente com recursos públicos. Portanto, não se lhe aplica o disposto no
caput do art. 242 da Constituição.

III - Aplicação do Princípio da Gratuidade do Ensino Público em Estabelecimento
Oficiais à Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Distinção. Formas articulada e
subsequente.  

41. Uma vez classificada como instituição de ensino pública, à UTRAMIG, a rigor, impõe-se a
observância do princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
Resta, contudo, averiguar se este princípio é aplicável também aos cursos técnicos no
âmbito da Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

42. Nesse sentido, consta da Nota Jurídica nº 1871/2019 do NAJ menção à Nota Jurídica nº
29/2019, na qual a Procuradoria da UTRAMIG manifestara no sentido de que: “em se
tratando de cursos técnicos ministrados na modalidade integrada e concomitante com o
ensino médio, impõe-se a gratuidade do ensino nos estabelecimentos oficiais; por outro
lado, os cursos técnicos ministrados na modalidade subsequente ao ensino médio, que
constituem um plus ensino obrigatório já prestado pelo Estado, não se enquadram no
conceito de ensino regular básico, para fins do artigo 208, inciso I, da CR/1988”. Para
embasar tais conclusões, a Procuradoria escorou-se em julgados do STF: “embora o STF
tenha, no RE 500.171, firmado a tese de que a gratuidade do ensino em
estabelecimentos oficiais seja um princípio que não encontra limitação no tocante aos
distintos graus de formação acadêmica, o próprio STF, no RE 597.854, apreciando tema
de repercussão geral, fixou a tese de que “a garantia constitucional da gratuidade de
ensino não obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de
especialização”, e, na ADI 5.082, julgou o pedido improcedente, ao argumento de que
as contribuições a que estão sujeitos os alunos dos colégios militares não representam
ofensa à gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, uma vez que possuem
peculiaridades que os diferenciam dos estabelecimentos oficiais de ensino e os
qualificam juridicamente como instituições educacionais sui generis”.[20]

43. De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
nº 597.854, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, com repercussão geral
reconhecida (Tema 535), posicionou-se no sentido de afastar o princípio da “gratuidade
de ensino em estabelecimento oficial” a cursos de especialização, reconhecendo a
possibilidade de cobrança, pelas universidades, de mensalidades em curso de pós-
graduação lato sensu. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. COBRANÇA DE
MENSALIDADE EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU POR
INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA GRATUIDADE DO
ENSINO EM ESTABELECIMENTOS OFICIAIS. INOCORRÊNCIA. 1. A
garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança, por
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universidades públicas, de mensalidade em curso de especialização. 2.
Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 597854, Relator(a):
EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 20-
09-2017 PUBLIC 21-09-2017)

44. Na ocasião, fixou a seguinte tese: A garantia constitucional da gratuidade de ensino não
obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de
especialização.

45. Não se deve olvidar, entretanto, que o próprio STF, anteriormente, no RE nº 500.171, de
relatoria do Ministro Ricardo Lewandoski, firmara tese no sentido de “a cobrança de
matrícula como requisito para que o estudante possa cursar universidade federal viola o
art. 206, IV, da Constituição”. Tese que deu origem à Sumula Vinculante nº 12[21].

46. A diferenciação entre os precedentes, conforme esclarece o Min. Edson Fachin, no voto
do RE 597.854, reside nas diferentes atividades realizadas pelas Universidades. Nesse
sentido, a Sumula Vinculante nº 12 não seria aplicável a qualquer curso realizado pelas
universidades públicas, mas apenas aos cursos de ensino superior.

“Estender a aplicação da Súmula Vinculante 12 para os cursos de
extensão seria, assim, no liminar entender do e. Ministro Gilmar Mendes,
interpretação equivocada do verbete sumular. O argumento trazido pelo
Ministro Gilmar Mendes tem respaldo nos arts. 207 e 212 da CRFB, in
verbis:
‘Art. 207. As universidades gozam de autonomia didáticocientífica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas
estrangeiros, na forma da lei.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica
e tecnológica. (…)
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas,
podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou
filantrópicas, definidas em lei, que:
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes
financeiros em educação;
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária,
filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento
de suas atividades.
§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas
de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que
demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e
cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando,
ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão
de sua rede na localidade.
§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à
inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de educação
profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder
Público.’
Com efeito, há no texto constitucional uma diferenciação entre ‘ensino’,
‘pesquisa’ e ‘extensão’, cujo tripé harmônico é essencial para a educação
de qualidade. Nos termos do art. 206, IV, da CRFB, a gratuidade do ensino
é um princípio aplicável a todos os estabelecimentos oficiais. Para tanto,
conforme exige o art. 212, caput, da CRFB, um percentual da receita
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pública deve ser destinado à ‘manutenção e desenvolvimento do ensino’.
O próprio texto constitucional, no art. 213, § 2º, autoriza, argumentum a
contrario, a captação de recursos destinados à pesquisa e à extensão.
Isso porque os recursos públicos, a que se refere o art. 212, caput, da
CRFB, têm destinação precípua às escolas públicas. Já as atividades
descritas no art. 213, § 2º, do texto constitucional não necessariamente
contam com recursos públicos. Seria incorreto, porém, concluir,
açodadamente, que a Constituição não exige financiamento público para a
pesquisa e extensão.
A indissolubilidade entre ‘ensino, pesquisa e extensão’, princípio previsto
no caput do art. 207 da CRFB, está a exigir que o financiamento público
não se destine exclusivamente ao ensino. Isso porque para a ‘manutenção
e desenvolvimento do ensino’ são necessários, nos termos do art. 207,
pesquisa e extensão.
Há, no entanto, um espaço de conformação no texto constitucional para a
definição de quais atividades integram a manutenção e o desenvolvimento
do ensino. (...)
A tarefa de disciplinar quais características determinado curso assumirá
compete ao legislador. Caso a atividade preponderante refira-se à
manutenção e desenvolvimento do ensino, a gratuidade deverá ser
observada, nos termos do art. 206, IV, da CRFB.”

47. Dos fundamentos apresentados, releva observar que o Ministro Edson Fachin escorou seu
voto na distinção entre ensino, pesquisa e extensão e na caracterização das atividades
como, preponderantemente, de manutenção e desenvolvimento de ensino. Segundo ele, a
Lei de Diretrizes e Bases (Lei federal nº 9.394/1996) “exemplifica o fato de que ao legislador
é possível descrever atividades que, por não relacionarem com a manutenção e o
desenvolvimento do ensino, não dependem de recursos exclusivamente públicos, sendo
lícito, pois, às universidades, perceber remuneração pelo respectivo desempenho”. Continua
ele:

“Da Lei de Diretrizes e Bases é possível depreender, ainda, que os cursos
de pós-graduação destinam-se à preparação para o exercício do
magistério superior (arts. 64 e 66) e, por isso, são indispensáveis para a
manutenção e desenvolvimento das instituições de ensino (art. 55).
É preciso observar, porém, que apenas os cursos de pós-graduação
que se destinam à manutenção e desenvolvimento do ensino é que
são financiados pelo poder público.”

48. Com esse raciocínio, fez-se a distinção entre cursos de pós-graduação lato sensu,
voltados à especialização, atualização e aperfeiçoamento, e de pós-graduação stricto
sensu - mestrado e doutorado -, que se inserem nas atividades regulares das
universidades, estes últimos vinculados ao princípio da gratuidade do ensino uma vez que
destinados ao exercício do magistério superior.

49. De se ressaltar que, nos termos do artigo 212 da Constituição, a União aplicará,
anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

50. Além disso, consoante novel artigo 212-A[22] da Carta Magna, acrescentado pela
Emenda Constitucional nº 108/2020, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus
profissionais, mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de
um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil.
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Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil.

51. Conforme preceitua o artigo 213, os recursos públicos se destinam, a rigor, a escolas
públicas, podendo ser, todavia, dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou
filantrópicas, definidas em lei, atendimentos os requisitos legais.

52. O § 2º do mesmo artigo dispõe que as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo
e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de educação
profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder Público, o que
significa dizer, conforme bem apontado pelo Min. Fachin (RE 597.854), a contrario sensu,
que essas atividades, em tese, poderiam ser prestadas mediante contraprestação.

53. Nessa toada, cabe relembrar que a educação profissional e tecnológica é gênero, sendo
a educação profissional técnica de nível médio espécie.

54. É certo que a educação profissional técnica de nível médio está atrelada à escolaridade,
uma vez que o diploma de técnico exige conclusão do ensino médio. Contudo, imperioso
relembrar que pode ela integrar ou não o currículo de ensino médio.[23]

55. A educação profissional técnica de nível médio, como visto anteriormente, pode ser
desenvolvida na forma articulada e na subsequente. A forma articulada se subdivide em
integrada e concomitante.

56. Como o próprio nome diz, na forma articulada integrada, o curso é planejado de modo a
conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de
ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno.

57. Na forma articulada integrada é manifesta, pois, a impossibilidade de cobrança de
mensalidade, uma vez que a formação técnica e profissional está inserida no
currículo do ensino médio, em conformidade com o artigo 36 da LDB, subsumindo ao
comando constitucional que determina a oferta de educação básica, obrigatória e gratuita,
em estabelecimentos oficiais.

58. A forma articulada concomitante, por sua vez,  é oferecida a aluno que ingresse no
ensino médio ou que o esteja cursando, seja mediante aproveitamento de oportunidades
disponíveis, na mesma instituição ou em instituições distintas, com matrículas separadas,
ou mediante convênios ou acordos de intercomplementariedade, permitindo-se, mesmo
em instituições de ensino distintas, a execução de projeto pedagógico unificado. É o que
dispõe a Resolução CNE/CEB nº 6/2012:

Art. 7º A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é desenvolvida nas
formas articulada e subsequente ao Ensino Médio:
I - a articulada, por sua vez, é desenvolvida nas seguintes formas:
a) integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino
Fundamental, com matrícula única na mesma instituição, de modo a
conduzir o estudante à habilitação profissional técnica de nível médio ao
mesmo tempo em que conclue a última etapa da Educação Básica;
b) concomitante, ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o esteja
cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, aproveitando
oportunidades educacionais disponíveis, seja em unidades de ensino da
mesma instituição ou em distintas instituições de ensino;
c) concomitante na forma, uma vez que é desenvolvida simultaneamente
em distintas instituições educacionais, mas integrada no conteúdo,
mediante a ação de convênio ou acordo de intercomplementaridade, para
a execução de projeto pedagógico unificado;
II - a subsequente, desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a
quem já tenha concluído o Ensino Médio.

59. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio desenvolvidos na forma da
alínea “c” do inciso do artigo 7º da Resolução CNE/CEB nº 6/2012, ou seja, concomitante
na forma (por ser em instituições de ensino distintas), mas integrado no conteúdo,
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inserem-se no conceito de ensino regular, fazendo parte da educação básica. O que, por
seu turno, torna indiscutível a aplicação do princípio da gratuidade à forma articulada
concomitante, desenvolvida simultaneamente em distintas instituições
educacionais, mas integrada no conteúdo, mediante a ação de convênio ou acordo de
intercomplementaridade, para a execução de projeto pedagógico unificado.

60. Corroborando essa assertiva, o artigo 8º da Resolução dispõe:

Art. 8º Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio podem
ser desenvolvidos nas formas articulada integrada na mesma instituição
de ensino, ou articulada concomitante em instituições de ensino
distintas, mas com projeto pedagógico unificado, mediante convênios
ou acordos de intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao
desenvolvimento desse projeto pedagógico unificado na forma integrada.
§ 1º Os cursos assim desenvolvidos, com projetos pedagógicos unificados,
devem visar simultaneamente aos objetivos da Educação Básica e,
especificamente, do Ensino Médio e também da Educação
Profissional e Tecnológica, atendendo tanto a estas Diretrizes, quanto
às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, assim
como às Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica e às diretrizes complementares definidas pelos respectivos
sistemas de ensino.
§ 2º Estes cursos devem atender às diretrizes e normas nacionais
definidas para a modalidade específica, tais como Educação de Jovens e
Adultos, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação
Escolar Quilombola, educação de pessoas em regime de acolhimento ou
internação e em regime de privação de liberdade, Educação Especial e
Educação a Distância. (g.n.)

61. Assinala-se que a inserção da formação técnica e profissional no currículo do ensino
médio, nos termos do artigo 36 da LDB, deve se dar de acordo com as possibilidades
dos sistemas de ensino.

62. Não se pode olvidar, porém, que constitui uma das metas propostas no Plano Nacional da
Educação - PNE 2014-2024, aprovado pela Lei federal nº 13.005, de 25 de junho de
2014, a expansão da oferta de vagas para o ensino médio integrado à educação
profissional [Meta 11 - triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível
médio assegurando a qualidade da oferta em pelo menos 50% (cinquenta por cento) da
expansão no segmento público].

63. Impende destacar, nesse ponto, dados apresentados no artigo “A educação profissional
técnica de nível médio no Brasil: transição para um novo modelo?”, de Carlos Roberto
Winckler e Salvatore Santagada[24], segundo o qual, em que pese a relativa precariedade
da aprendizagem dos alunos egressos do ensino médio regular, que  tem dificultado o seu
ingresso no mundo do trabalho, “os estudantes egressos dos IFETs têm alcançado bom
retorno quanto à sua inserção no mercado de trabalho, pois a pesquisa nacional de
egressos dos cursos técnicos da rede federal de educação profissional constatou que
72% dos egressos, entre 2003 e 2007, estão empregados”.

64. Os bons resultados indicam que a melhoria do ensino e da qualificação para o trabalho
pode ser alcançada mediante gradativa expansão da oferta gratuita de vagas do ensino
médio integrado à educação profissional, o que exige, inobstante, a conjugação de
esforços entre União, Estados e Municípios.

65. Com vistas à expansão da oferta de educação profissional pública, foram criados
diversos programas federais ao longo dos anos, a citar, o Programa de Expansão da
Rede Federal de Educação Profissional, iniciado em 2005, que definiu a expansão da
Rede Federal de Educação Profissional em todo o País, o Programa Brasil
Profissionalizado, lançado em 2007, visando fortalecer as redes estaduais de Educação
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Profissional e Tecnológica e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (PRONATEC), lançado em 2011, para ser executado pela União, com a
finalidade de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de
programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira, envolvendo uma série de
iniciativas: expansão da rede federal, Brasil profissionalizado, gratuidade dos cursos
promovidos pelo Sistema S, Rede e-Tec Brasil, FIES Técnico e Empresa, e Bolsa
Formação.

66. O PRONATEC, instituído pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, tem entre seus
objetivos a democratização da oferta de cursos de educação profissional técnica de nível
médio presencial e a distância, constituindo-se uma das diretrizes do programa o
atendimento prioritário de estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da
educação de jovens e adultos. 

67. A respeito do Programa, A Presidência da UTRAMIG, em seu ofício, informa que:

“Assim, a UTRAMIG tem seu funcionamento estruturado em contratos e
convênios e recebimento de mensalidades dos alunos desde a sua origem,
passando a receber recurso federal do Pronatec em 2013 para subsidiar
os cursos técnicos. Nesse momento a UTRAMIG passa a trabalhar com
foco nessas três modalidades: alunos mensalistas, alunos atendidos por
meio do contrato com Prefeitura de Nova Lima e alunos atendidos por
meio do Pronatec.”

68. Por óbvio, que a garantia da gratuidade depende de aporte de recursos públicos.
Contudo, com o cenário econômico-financeiro desfavorável e considerando a prevalência
da democratização da educação básica como interesse primário do ensino no País, a
educação profissional fica renegada a um segundo plano, na dependência de programas
específicos. Os recursos do Fundeb a ela não são destinados.

69. Portanto, o cenário econômico-financeiro contemporâneo não é favorável.

70. Não é inverdade afirmar que a ausência de investimentos públicos tem acarretado o
sucateamento de instituições de educação profissional e tecnológica, que, devido a uma
interpretação retrógrada da legislação, receiam promover ações visando parcerias,
financiamentos da iniciativa privada, doações, e outros meios de subvencionamento
privado. Não seria o caso de um inflexão sobre o assunto.

71. Essa questão não passou ao largo da discussão travada no julgamento do RE 597.854
pelos eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

Ministro Gilmar Mendes: “Acredito que o tema do financiamento das
universidades públicas nesses tempos apenas agudizou-se (...) Acredito
que, em alguns momentos, já tivemos essa incursão ao tema do que
significa o ensino gratuito universitário e, ainda há pouco, conversava com
o ministro Toffoli e dizia que, talvez, seja chegada a hora, o momento de
assentar isso e avançar para dizer que o ensino gratuito é o de graduação
e que o de pós-graduação pode ser, sim, alvo de taxas. Claro, garantindo-
se às pessoas pobres o direito, de fato, de não pagar. Há pouco, participei
dessa Brazil Conference, em Harvard, lá se falava que um LLM custa
sessenta mil dólares e está cheio de brasileiros pagando, ou tendo bolsas,
ou coisas do tipo. E doações que são feitas a universidades, inclusive, de
muitos empresários brasileiros. Por outro lado, não se tem essa tradição,
entre nós, e quando se engendra alguma fórmula, como se fez na USP, na
São Francisco, há um quiproquó, uma confusão geral. (...) O quadro de
miséria geral, de abandono, lixo por toda a universidade... (...) Nos debates
que tivemos no passado, inclusive no RE citado, que deu ensejo à Súmula,
apontou-se a distorção que se faz presente na universidade pública.
Porque, em geral, fora aqueles que se beneficiam de tratamento de cotas e
coisas do tipo, o acesso dá-se a partir dos colégios elitistas, daqueles que
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formam os filhos da classe média-alta ou da classe alta. Portanto,
produzimos uma esquizofrenia institucional: os pobres estudam nas
escolas privadas e os ricos, os mais abastados, nas escolas públicas, isso
no ensino público universitário. E essa distorção avança aos cursos de
pós-graduação: mestrado e doutorado, que com as exigências de horário,
sobrecarga de trabalho e tudo mais, torna ainda mais aflitiva a situação
daquele que não tem recurso. De modo que, me parece, considerando
todos esses aspectos, e a abertura que o eminente Relator nos dá, era de
refletir, acho que em Plenário, sobre a possibilidade de darmos um passo
no sentido de admitir, também, a cobrança, como legítima, nos cursos de
pós-graduação em sentido amplo.”
 
Ministro Luiz Fux[25]: “Na verdade, essa limitação que se impõe hoje às
universidades públicas, que estão absolutamente sucateadas, demonstra
que uma interpretação literal em contraposição a uma interpretação da
razoabilidade à luz da proteção ineficiente consagra exatamente a
necessidade de se atingir teleologicamente um alcance maior, não só dos
dispositivos, mas também, eventualmente, da tese que se está debatendo.
Porque a grande premissa seria romper isso que Vossa Excelência já
rompeu e se manteve no tema básico. Vossa Excelência entendeu que
essa expressão ‘ensino’ não tem essa amplitude. Tanto que a própria
Constituição, quando ela quer se referir a ensino, ela fala ‘ensino gratuito
de crianças de 2 a 17 anos’. Agora, lá diante, em outros dispositivos, fala
em ‘atividade de ensino’, ‘atividade de extensão’ e há uma outra ‘atividade
de pesquisa’. Se isso fosse igual, não haveria necessidade de se distinguir
no texto constitucional. (...) Quem pode pagar pós-graduação do nível de
uma universidade pública, paga. Quanto a quem não pode pagar, o próprio
Ministro Fachin estabeleceu, no decorrer de seu voto, que pode haver a
gratuidade, porque uma coisa é a destinação do recurso público, outra é
saber se esses recursos podem advir de outras fontes. São coisas
completamente diferentes. (...) É que uma coisa não exclui a outra. No meu
modo de ver, pode-se oferecer, gratuitamente, a quem pode pagar, porque
é uma blasfêmia dizer isso: "vai prejudicar; se tiver que ser gratuito, vai
prejudicar". Não vai prejudicar, quem pode pagar, paga. E há um detalhe
muito importante, Senhora Presidente, nós que temos a oportunidade de
frequentarmos, às vezes, até universidades de alhures, o que é mais
expressivo é que as grandes universidades mundiais, vamos escolher a
que é melhor ranquiada, Harvard é toda subsidiada. E o que é pior? Com o
dinheiro brasileiro. Ela é toda subsidiada não pelo poder público, por
empresários que se dedicam. Então, os empresários aqui do Brasil que
teriam interesse de subsidiar as universidades públicas, estariam
impedidos por essa blasfêmia, porque isso aí é uma heresia. É a mesma
coisa que dizer "eu não vou dar esmola, porque senão, chega na hora do
almoço, você não come, vai ficar com a barriga cheia". Só acho que uma
coisa não exclui a outra: quem pode pagar, paga e quem não pode não
paga. (...) Quando a Constituição pretendeu esclarecer que o ensino
tem que ser gratuito, ela o fez no dispositivo próprio, que eu aqui cito
no voto, que é o dispositivo referente à educação infantil, quando
então ela assenta no art. 208, inciso I: "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 (...)"
Então, no meu modo de ver, as demais formas de educação, como a
pós-graduação, podem receber, digamos assim, um regime de
financiamento misto. Por essa razão, eu entendo que esse subsídio
cruzado equaliza as oportunidades.(...) Eu sou o decano, hoje, da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a Universidade do Estado do
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Rio de Janeiro está em petição de miséria. Nós conseguimos, agora, um
prédio, do Fórum antigo, que pode transformar a Universidade em uma
bela universidade, porque tem salas suficientes. Com subsídios. Eu citei
aqui o exemplo: os grandes centros de ensino foram instituídos pelas
grandes riquezas, Rockefeller. Harvard recebe um volume expressivo de
investidores brasileiros que lá estão. (...) Uma interpretação dessas que
diga que o ensino público tem que ser totalmente custeado pelo poder
público. O poder público não tem dinheiro para nada.” (g.n.)
 
Ministro Alexandre de Moraes: “Nós temos esses dois auditórios
moderníssimos e ainda temos as salas de aula - eu e o Ministro TOFFOLI
somos da mesma turma de 90 -, nas mesmas cadeiras, provavelmente de
quem fez vinte anos atrás, senta meu filho, que hoje está no terceiro ano,
ele senta na mesma cadeira de madeira, com giz na lousa, ou seja, porque
se criou um discurso ideológico de que qualquer aproximação da
universidade pública com a cobrança de cursos ou aproximação da
iniciativa privada é a privatização do ensino público. (...) É por isso que, em
complemento aqui, se me permite o Ministro FACHIN, às afirmações feitas,
e u gostaria de afastar duas afirmações que foram reiteradas da
tribuna, na sessão passada, de que não há a necessidade de
cobrança, pois é obrigação do Poder Público ampliar o orçamento
das universidades para que as universidades públicas possam
oferecer todos os cursos. Ora, isso seria um mundo ideal, onde o
Poder Público tem orçamento excedente, e as universidades já
teriam a sua própria graduação absolutamente bem fornecida de
equipamento, material, infraestrutura. Na realidade é diferente. Falta
dinheiro nas universidades para o básico. Se falta dinheiro para o
básico, vamos dar mais dinheiro para a universidade, também no mundo
ideal. A Ministra CÁRMEN LÚCIA lembrou, na sessão anterior, que fora
feito um estudo segundo o qual as universidades consumiam mais dinheiro
que o ensino básico. Não há país do mundo que gaste mais dinheiro
com a universidade do que com o ensino básico. Por isso todos os
países desenvolvidos aproximaram a universidade da iniciativa
privada, aproximaram a universidade da possibilidade de cobrança,
sem embargo do oferecimento de bolsas, sem embargo da
possibilidade de aqueles que não tenham condições de fazer uma
pós-graduação - e eu estenderia aqui a discussão também
mestrado/doutorado -, de aqueles que comprovarem não ter
condições terem a gratuidade. Nós temos que analisar a realidade.”
(g.n.)
 
Ministra Cármen Lúcia: “Se o Ministro Alexandre, que já teve aparte, me
permitir: apenas para pegar o gancho do que acaba de dizer o Ministro, eu
mesma posso dizer que fui beneficiada por um curso de extensão da
UFMG, que era pago, o curso de literatura italiana, e foi uma das línguas
que optei quando fiz o concurso, na USP, para doutorado, no qual, afinal,
não fiz a tese, por isso, não sou doutora lá. E isto me valeu, claro, porque
não é o pagamento como se tivesse cursado esse mesmo curso numa
instituição privada. Porque, mesmo cobrando, ele cobra menos do que os
outros.”
 
Ministra Rosa Weber: “Aliás, foi uma decisão do Ministro Gilmar Mendes,
numa reclamação que tramita hoje sob a minha relatoria, que me fez iniciar
uma maior reflexão sobre o tema. Trata-se da Reclamação 8.295, que
apresenta algumas peculiaridades. Foi ajuizada pela Universidade Federal
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do Rio Grande do Sul contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da
4ª Região, que dera provimento ao recurso interposto pelo Ministério
Público Federal, determinando que a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul se abstivesse de cobrar taxas, matrículas ou mensalidades
diretamente dos alunos nos cursos de pós graduação lato sensu. Nessa
reclamação, eu colhi – é interessante – das informações da UFRGS – e aí,
Ministro Fux, Vossa Excelência diz que as universidades não fazem esses
cursos de extensão, pelo menos com essa intensidade –, que, diante da
decisão do Tribunal Regional Federal, ela teria simplesmente de
suspender cerca de oitenta cursos. São expressivos esses dados, e nessa
petição diz a UFRGS que a decisão impugnada estaria a inviabilizar o
oferecimento de cento e quarenta cursos no segundo semestre letivo, que
se estava a iniciar à época. E foram juntadas ainda informações do pró-
reitor de pós-graduação da UFRGS comprovando a existência de sessenta
cursos de especialização suspensos e de oitenta cursos em andamento,
com conclusão prevista para aquele primeiro semestre. E anotava o pró-
reitor, na oportunidade, que a não oferta desses cursos traria prejuízo
considerável à sociedade, pois, além de haver grande procura pelas vagas
do curso, ou seja, presente o interesse social, muitos deles ofereciam à
comunidade, de forma gratuita, ou praticamente a preço de custo,
atendimento pelos alunos, especialmente na área da saúde.”
 
Ministro Luís Roberto Barroso: “Nós estamos aqui falando do ensino
superior, mas a verdade é que o grande papel do Estado, o papel
prioritário do Estado, na minha visão, é a educação que hoje se
chama básica - que são os nossos antigos primário, ginásio e
colegial. Depois virou ensino médio. Mas hoje em dia é o que se
chama de educação básica, que tem ensino fundamental e o
segundo grau. Esta é a grande obrigação do Estado. Eu acho que a
melhor coisa que um Estado pode fazer pelos seus filhos, pelos seus
cidadãos, é dar ensino público de qualidade da pré-escola - na verdade,
começando lá atrás - até o final do ensino médio. A partir daí se pode
sofisticar mais, ou sofisticar menos, mas isso é o mínimo que um Estado
deve fazer para que as pessoas possam, na vida, fazer escolhas
esclarecidas e ter conhecimentos básicos que permitam uma vida melhor,
uma vida com informação, com leitura, com escolhas esclarecidas. A
universidade é outra situação. Eu acho que a universidade,
diferentemente do ensino básico, pode encontrar mecanismos de
complementar as suas receitas, mecanismos legítimos de
complementar as suas receitas. Portanto, se o País tem as suas
limitações e se a preferência deve ser o ensino básico, eu acho que a
universidade tem que usar... Primeiro, a universidade deve ter o
máximo de recursos públicos que o Estado seja capaz de prover,
questão número um. Serão sempre insuficientes. O conhecimento é
ilimitado, portanto, recursos para o conhecimento são sempre
insuficientes. De modo que a universidade tem que ter mecanismos
de autossustentação, de autofinanciamento. O País é pobre, tem gente
com malária, tem gente com tuberculose... O País faz escolhas e a
universidade, na medida em que ela tenha condições de buscar recursos,
eu acho que ela tem o dever de buscar recursos.” (g.n.)
 
Ministro Dias Toffoli: “Esse é um debate, Ministro Edson Fachin,
cumprimento Vossa Excelência pela felicidade de ter trazido esse tema,
que, penso que está fazendo esta Corte superar talvez aquilo que seria
uma outra decisão, uma outra forma de se discutir, porque realmente
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Vossa Excelência soube trazer um voto primoroso que vai ficar registrado
para a história deste Supremo Tribunal Federal e será uma linha de
orientação para que as universidades percam esse preconceito, para que
superem esse drama que ocorreu na Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, o Largo de São Francisco, em que doadores
para aquela instituição foram condenados por terem feito uma doação,
sendo que, no mundo inteiro, a filantropia é que formou as universidades.
Harvard chama-se Harvard porque foi o pastor John Harvard quem doou
para a instituição. Dentro de Harvard tem um prédio inteiro que foi aquilo
que seria a herança de um filho morto no naufrágio do Titanic. Ele era
bibliófilo e egresso de Harvard. Trata-se da Biblioteca Harry Widener
doada por sua mãe – sobrevivente do naufrágio. Entre as histórias
decorrentes de tal doação consta que ela teria exigido em troca que todos
os alunos que entrassem em Harvard aprendessem – obrigatoriamente – a
nadar. Outra de que um Bíblia fosse folheada diariamente, como seu filho
permanecesse a lê-la... (...) É um problema de preconceito. Muito orgulho.
Temos que ter tudo gratuito, tudo do Estado, sem retorno para a sociedade
e com muito preconceito. ”
 
Ministro Ricardo Lewandowsky: “Eu sei que a universidade pública é
deficitária. (...) Muitas vezes temos que nos valer de auxílios privados ou
mesmo contribuirmos com verbas de nosso próprio bolso. (...) A Lei de
Diretrizes e Bases, o parecer do Conselho Nacional da Educação
364/2002, apesar de já ser um texto um tanto quanto antigo, esclarece a
distinção importante que existe entre os cursos de graduação, de pós-
graduação stricto sensu e os de extensão, chamados de lato sensu. Os
dois primeiros inserem-se naquelas atividades que a Constituição comete
às universidades públicas, os cursos de graduação e pós-graduação lato
sensu, de forma obrigatória. Conferem um grau acadêmico àqueles que
frequentam os graus de bacharel, de mestre ou de doutor, atendendo
àquilo que se contém no artigo 205, caput, da Carta Magna, fazer com que
a educação seja um direito de todos os brasileiros. Os cursos de extensão,
os cursos lato sensu , não conferem um grau acadêmico, mas
simplesmente um diploma, um certificado. E, nesse sentido, constituem um
serviço extraordinário das universidades, refogem àquela carga horária
obrigatória a qual as universidades devem atender. E são prestados - é o
fundamento constitucional que eu invoco - com base na autonomia didática,
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das
universidades públicas, previstas na Constituição, no art. 207.”

72. Verifica-se que os eminentes Ministro do STF comungam o entendimento, com exceção
do Ministro Marco Aurélio, no sentido de que o princípio da gratuidade de ensino não
induz à afirmação de que a educação, de forma geral, tenha que ser financiada
exclusivamente com recursos públicos, o que se reserva à educação básica e à educação
superior, graduação e pós graduação stricto sensu.  

73. Diante disso, o precedente do STF (RE 597.854), e mormente as posições assentadas
pela maioria dos ministros, acenam uma linha de entendimento passível de possibilitar
que a UTRAMIG dê seguimento à oferta, no modelo de financiamento participativo, de
cursos de educação profissional técnica de nível médio que não estejam atrelados ao
currículo do ensino médio regular.

74. Seguindo a linha de raciocínio, mostram-se, em princípio, passíveis de serem ministrados
na forma contraprestacional e mediante cobrança de mensalidades os cursos de
educação profissional técnica de nível médio na forma articulada, aproveitando
oportunidades disponíveis, com matrículas distintas, e na forma subsequente. 

75. Nesse sentido, o Estatuto da UTRAMIG, recém aprovado pelo Decreto estadual nº 47.876,
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de 3 de março de 2020, dispõe que a fundação goza de autonomia administrativa e
financeira, sendo seu orçamento constituído, entre outras receitas, por aquelas auferidas
do exercício de suas atividades:

Art . 1o – A Fundação de Educação para o trabalho de Minas Gerais –
UTRAMIG, criada pela Lei no 3.588, de 25 de novembro de 1965, instituída
pelo Decreto no 9 .219, de 23 de dezembro de 1965, com denominação
dada pela Lei no 6.069, de 21 de dezembro de 1972, rege-se por este
decreto e pela legislação aplicável.
Parágrafo único – A Utramig tem autonomia administrativa e financeira,
personalidade jurídica de direito público, prazo de duração indeterminado,
sede e foro na capital do Estado e vincula-se à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social – Sedese.

Art. 2o – A Utramig tem como competência promover a educação
profissional por meio da oferta de cursos técnicos de nível médio, da
formação inicial e continuada ou qualificação profissional e da formação e
aperfeiçoamento de profissionais, na modalidade presencial e a distância,
observada a política formulada pela Sedese, com atribuições de:
(...)
Parágrafo único – Para cumprimento das atividades de sua
competência, poderá a Utramig instalar centros de ensino, de
pesquisa e de prestação de serviços, incorporar estabelecimentos
educacionais e operar diretamente ou mediante convênios,
contratos, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres.
(...)
Art . 23 – Constituem receitas da Utramig:
I – dotação orçamentária consignada no orçamento do Estado;
II – auxílios, subvenções ou quaisquer outras ajudas financeiras de órgão ou
entidade pública ou privada, nacional ou internacional;
III – bens, rendas e direitos que obtenha por aquisição direta;
IV – outras receitas que resultem de suas atividades. (...). (g.n.).

76. Em que pese a conclusão do ensino médio seja obrigatória para certificação e
diplomação de cursos de educação profissional técnica de nível médio, na forma
articulada concomitante, aproveitando oportunidades disponíveis, e na forma
subsequente, inexiste vinculação com grade curricular do ensino regular e, por
conseguinte, inaplicável a garantia da gratuidade de ensino.

77. Cabe, entretanto, como bem observado pelo Min. Fachin (RE 597.854), obtemperar que a
instituição de educação profissional não pode se desvencilhar de seu escopo, que é a
prestação de serviço público, e, portanto, deve garantir os direitos dos usuários, observar
a modicidade tarifária, manter a qualidade do serviços, além do atendimento às
exigências do órgão coordenador da educação.

78. Outrossim, ressalta-se a necessidade de observância do princípio da gestão democrática
do ensino, por meio de ações que permitam a concessão de gratuidade àqueles que
realmente necessitam, sob a perspectiva de expansão da oferta gratuita de cursos,
conforme meta do PDE.

79. Diferentemente da iniciativa privada, os estabelecimentos oficiais de educação
profissional não almejam o lucro, mas a melhoria da qualidade de ensino, a preparação
para vida profissional, a qualificação para o trabalho. Somente por meio de uma
educação de qualidade que um país se desenvolve, contudo, é utópica a pretensão de
que o Poder Público possa subsidiar integralmente a educação, em todos os seus níveis,
inclusive profissional e técnico. O aporte financeiro é uma necessidade, sendo dever das
instituições buscá-lo, seja público ou privado, visando à manutenção de suas atividades e
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à oferta de serviços de qualidade.

80. Por derradeiro, cumpre asseverar que o entendimento quanto à possibilidade de
cobrança de mensalidades, por parte da UTRAMIG, de cursos técnicos nas duas formas,
articulada concomitante (não integrado ao projeto pedagógico) e subsequente, embora
juridicamente sustentável, não é indene de interpelações, sobremodo tratando-se de tema
bastante sensível, que resulta calorosas discussões. A matéria ainda não foi tratada em
termos específicos pelas altas cortes. A jurisprudência citada no corpo da manifestação
serve de parâmetro, por analogia, mas não define concretamente como a questão será
enfrentada e decidida.

81. Por essa razão, recomenda-se ao gestor que apresente, na motivação para abertura
de curso no qual serão cobradas mensalidades, justificativas no sentido, não apenas de
comprovar o interesse público perseguido e a necessidade local, como também a
impossibilidade de fornecê-lo exclusivamente com recursos públicos, demonstrando ainda
que os valores cobrados se referem tão somente aos custos projetados para o curso.
Além disso, sempre que possível, indique eventual forma de democratização, reservando-
se, por exemplo, percentual de bolsas para aqueles que comprovem a impossibilidade de
arcar com a mensalidade.

 

CONCLUSÃO

82. Ante o exposto, com as ressalvas acima,  é possível condensar as conclusões nos
seguintes termos: 

a)  A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais representa
um dos princípios que regem o ensino no país. A educação é um direito de
todos e um dever do Estado e da família, cabendo àquele a adoção de
medidas para sua efetivação, entre as quais, é seu dever garantir a
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. Logo, o acesso ao ensino
obrigatório e gratuito constitui-se direito público subjetivo.
b) A educação básica é formada pela educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio.
c) O ensino médio, como etapa final da educação básica, deve ser
ofertado pelo Poder Público de forma gratuita e terá como finalidades: I - a
consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação
básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o
aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento
crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de
cada disciplina. Nesse sentido, a formação técnica e profissional poderá,
de acordo com a possibilidade dos sistemas de ensino, compor o ensino
médio.
d) A educação profissional e tecnológica abrange os cursos  de (i)
formação inicial e continuada ou qualificação profissional, (ii) de educação
profissional técnica de nível médio e (iii) de educação profissional
tecnológica de graduação e pós-graduação.
e) A educação profissional técnica de nível médio pode ser desenvolvida
de forma articulada com o ensino médio ou ser subsequente a ele. A forma

Parecer Jurídico 16.257 (19697291)         SEI 2280.01.0000307/2019-22 / pg. 22



articulada se subdivide em integrada e concomitante.
Na forma articulada integrada é manifesta a impossibilidade de cobrança
de mensalidade, uma vez que a formação técnica e profissional está
inserida no currículo do ensino médio, em conformidade com o artigo 36 da
LDB, subsumindo ao comando constitucional que determina a oferta de
educação básica, obrigatória e gratuita, em estabelecimentos oficiais.
f) A forma articulada concomitante, por sua vez, é oferecida ao aluno que
ingresse no ensino médio ou que o esteja cursando, seja mediante
aproveitamento de oportunidades disponíveis, na mesma instituição ou em
instituições distintas, com matrículas separadas, ou mediante convênios ou
acordos de intercomplementariedade, permitindo-se, mesmo em
instituições de ensino distintas, a execução de projeto pedagógico
unificado. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio de
modo concomitante na forma (por ser em instituições de ensino distintas),
mas integrado no conteúdo, inserem-se no conceito de ensino regular,
fazendo parte da educação básica, sendo-lhes, assim, igualmente aplicável
o princípio da gratuidade.
g) Por outro lado, com esteio na fundamentação apresentada, sobremodo
considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 597.854, aplicado analogicamente, entende-se possível,
a priori, a oferta, mediante contraprestação (quando inexistir possibilidade
de fornecimento exclusivamente com recursos públicos), de cursos de
educação profissional técnica de nível médio na forma articulada
concomitante, no caso de aproveitamento de oportunidades disponíveis, na
mesma instituição ou em instituições distintas, com matrículas separadas,
e na forma subsequente. Isso porque, embora a conclusão do ensino
médio seja imprescindível para certificação e diplomação do curso de
educação profissional técnica de nível médio, quando executado nessas
duas formas, ele não integra a base curricular do ensino médio, não se
sujeitando ao princípio da gratuidade do ensino público.
h) Conforme entendimento externado pelo STF no julgamento do
RE 597.854,  o princípio da gratuidade incide sobre o ensino
obrigatório (educação básica) e o regular, incluída a graduação e pós
graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), não compreendendo
cursos de especialização. 
i) Não obstante, é preciso ter em mente que a UTRAMIG presta serviços
públicos e, por essa razão, deve garantir os direitos dos usuários, observar
a modicidade tarifária, manter a qualidade do serviços, além do
atendimento às exigências do órgão coordenador da educação. Além
disso, ressalta-se a necessidade de observância do princípio da gestão
democrática do ensino, por meio de ações que permitam a concessão de
gratuidade àqueles que realmente necessitam, sob a perspectiva de
expansão da oferta gratuita de cursos, conforme meta do Plano Nacional
da Educação - PNE.

83. Sem mais, é o parecer que ora submetemos à superior consideração.

 

Belo Horizonte, data supra.
 
 
 

Carolina Borges Monteiro
Procuradora do Estado

OAB/MG 104.259 - MASP 1211251-2
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[1] CF/88. Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) IV -
gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.

[2] O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, quando do julgamento do RE 500.171, Rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 24.10.2008, a natureza princípiológia da gratuidade
de ensino. No voto condutor da maioria, o Ministro Ricardo Lewandowski expôs o sentido que
se deve dar aos dispositivos constitucionais relativos à gratuidade do ensino: “Além disso, a
gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, conforme se lê no caput do art. 206,
IV, configura um princípio. Um princípio que não encontra qualquer limitação, no tocante aos
distintos graus de formação acadêmica. A sua exegese, pois, deve amoldar-se ao vetusto
brocardo latino ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet, ou seja, onde a lei não
distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo. Esse princípio, ademais, deve ser conjugado com
aquele abrigado no inciso I do mesmo artigo, que expressa a igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola. E o acesso à educação, em condições igualitárias, nas
palavras do Ministro Celso de Mello, proferidas em sede doutrinária, é uma das formas de
realização concreta do ideal democrático. (…) O art. 206 da Carta Magna, como ressaltado
acima, reveste-se de um caráter eminentemente principiológico, eis que enuncia os postulados
que devem nortear o ensino no País. A propósito, convém recordar a sempre válida lição de
Celso Antonio Bandeira de Mello segundo a qual princípio é, por definição, mandamento nuclear
de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes
normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e
inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe
confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.”

[3] CF/88. 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.

[4] CF/88. 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;     (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de
2009)         (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009) II - progressiva universalização do
ensino médio gratuito;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 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;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 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
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suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) § 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 freqüência à escola. (g.n.)

[5] O artigo 208 passou por sensíveis alterações. Para o estudo em comento, releva destacar a
redação do inciso II do artigo 208 que vigorou até a Emenda Constitucional nº 14, de 1996, que
previa a “progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio”.

[6] Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

[7] Lei federal 9.394/1996. 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; (...) IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e
médio para todos os que não os concluíram na idade própria; (...).

[8] Nesse sentido, o artigo 5º da LDB legitima qualquer cidadão, grupo de cidadãos,
associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente
constituída e, ainda, o Ministério Público, a acionar o poder público para exigi-lo (direito ao
acesso à educação básica obrigatória), imputando crime de responsabilidade à autoridade
competente que comprovadamente negligenciar o oferecimento desse direito.

[9] Conforme § 2º do artigo 1º do Decreto federal nº 5.154/2004, consideram-se itinerários
formativos ou trajetórias de formação as unidades curriculares de cursos e programas da
educação profissional, em uma determinada área, que possibilitem o aproveitamento contínuo e
articulado dos estudos. O § 3º da artigo 3º da Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de
2012, complementa ao dispor que entende-se por itinerário formativo o conjunto das etapas que
compõem a organização da oferta da Educação Profissional pela instituição de Educação
Profissional e Tecnológica, no âmbito de um determinado eixo tecnológico, possibilitando
contínuo e articulado aproveitamento de estudos e de experiências profissionais devidamente
certificadas por instituições educacionais legalizadas.

[10] O itinerário formativo integrado traduz-se na composição de componentes curriculares da
Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, considerando os incisos I
a V do art. 36 (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).

[11] Conforme § 1º do artigo 6º do Decreto federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004, considera-
se etapa com terminalidade a conclusão intermediária de cursos de educação profissional
técnica de nível médio que caracterize uma qualificação para o trabalho, claramente definida e
com identidade própria.

[12] Lei federal 9.394/1996. Art. 36-B.  A educação profissional técnica de nível médio será
desenvolvida nas seguintes formas: I - articulada com o ensino médio; II - subseqüente, em
cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Parágrafo único.  A educação
profissional técnica de nível médio deverá observar I - os objetivos e definições contidos nas
diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação; II - as
normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; III - as exigências de cada
instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico. Art. 36-C.  A educação
profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso I do caput do art. 36-B desta
Lei, será desenvolvida de forma: I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o
ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação
profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula
única para cada aluno; II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o
esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo ocorrer: a) na
mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; b)
em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis;
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c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando
ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado.

[13] Informações disponíveis no sítio eletrônico do Ministério da Educação:
http://portal.mec.gov.br/cursos-da-ept/cursos-da-educacao-profissional-tecnica-de-nivel-medio.
Acesso em 14/9/2020.

[14] A LDB cuida da educação profissional e tecnológica em capítulo próprio (Capítulo III),
dispondo: “Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. § 1º Os cursos de educação profissional e
tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de
diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino.
§ 2º A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: I – de formação
inicial e continuada ou qualificação profissional; II – de educação profissional técnica de nível
médio; III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. § 3º Os
cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão,
no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares
nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Art. 40. A educação profissional
será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de
educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Art. 41.  O
conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá
ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de
estudos. Art. 42.  As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos
regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à
capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade.”

[15] “Os cursos destinados à formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação profissional são
organizados para o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social. Abrangem
cursos de capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização dos cidadãos. Em sua
maioria, são cursos de livre oferta, sem exigência de nível de escolaridade, condicionada sua
matrícula à capacidade de aproveitamento, sem carga horária preestabelecida, podendo
apresentar características diversificadas em termos de preparação para o exercício profissional
em ocupações básicas do mundo do trabalho ou então estejam relacionadas ao exercício
pessoal de atividades geradoras de trabalho e renda. A educação profissional técnica de nível
médio inclui os denominados Cursos Técnicos destinados a proporcionar ao estudante
conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício profissional e
da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, socio-históricos e culturais.
Destina-se a candidatos que tenham concluído o ensino fundamental, estejam cursando ou
tenham concluído o ensino médio. Mediante diferentes arranjos curriculares, a trajetória da
formação pode contemplar saídas intermediárias de qualificação profissional técnica,
antecipando a correspondente habilitação profissional como técnico de nível médio. No âmbito
da formação continuada, pode contemplar cursos de especialização técnica. No nível da
educação superior, a trajetória da graduação em educação tecnológica, conhecida por curso
superior de tecnologia ou Curso de Tecnólogo, pode contemplar saídas intermediárias de
qualificação profissional tecnológica. A trajetória da pós-graduação, por sua vez, pode
contemplar desde cursos de especialização até os programas de mestrado e de doutorado
profissional e tecnológico. Podem acessar o Curso de Tecnólogo os concluintes do ensino
médio, enquanto acessam a pós-graduação os concluintes de graduações.”  (Ministério da
Educação, http://portal.mec.gov.br/cursos-da-ept)

[16] Art. 7º, parágrafo único, do Decreto federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004.

[17]  Institui a Universidade do Trabalho de Minas Gerais, nome inicialmente dado à UTRAMIG.

[18] Consoante a Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012: Art. 10. A oferta de
curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em instituições públicas e privadas, em
quaisquer das formas, deve ser precedida da devida autorização pelo órgão competente do
respectivo sistema de ensino.
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[19] Art. 10, inciso IV, da LDB.

[20] Transcrevemos trechos da Nota Jurídica do NAJ que resumem fundamentos e conclusões
da manifestação da Procuradoria da UTRAMIG, a qual, por não integrar o presente processo,
não tivemos acesso.

[21] Súmula Vinculante 12: A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola
o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.

[22] CF/88. Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos
recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus
profissionais, respeitadas as seguintes disposições: I - a distribuição dos recursos e de
responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada
mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb), de natureza contábil; II - os fundos referidos no inciso I do caput deste
artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento) dos recursos a que se referem os incisos I, II
e III do caput do art. 155, o inciso II do caput do art. 157, os incisos II, III e IV do caput do art. 158
e as alíneas "a" e "b" do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 desta Constituição; III - os
recursos referidos no inciso II do caput deste artigo serão distribuídos entre cada Estado e seus
Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da
educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação
prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 desta Constituição, observadas as
ponderações referidas na alínea "a" do inciso X do caput e no § 2º deste artigo; IV - a União
complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso II do caput deste artigo; V - a
complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% (vinte e três por cento) do total
de recursos a que se refere o inciso II do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma: a) 10
(dez) pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor
anual por aluno (VAAF), nos termos do inciso III do caput deste artigo, não alcançar o mínimo
definido nacionalmente; b) no mínimo, 10,5 (dez inteiros e cinco décimos) pontos percentuais
em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total
por aluno (VAAT), referido no inciso VI do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido
nacionalmente; c) 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais nas redes públicas
que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução
de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução
das desigualdades, nos termos do sistema nacional de avaliação da educação básica; VI - o
VAAT será calculado, na forma da lei de que trata o inciso X do caput deste artigo, com base
nos recursos a que se refere o inciso II do caput deste artigo, acrescidos de outras receitas e de
transferências vinculadas à educação, observado o disposto no § 1º e consideradas as
matrículas nos termos do inciso III do caput deste artigo; VII - os recursos de que tratam os
incisos II e IV do caput deste artigo serão aplicados pelos Estados e pelos Municípios
exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º
e 3º do art. 211 desta Constituição; VIII - a vinculação de recursos à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino estabelecida no art. 212 desta Constituição suportará, no máximo,
30% (trinta por cento) da complementação da União, considerados para os fins deste inciso os
valores previstos no inciso V do caput deste artigo; IX - o disposto no caput do art. 160 desta
Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos II e IV do caput deste artigo, e seu
descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade; X - a lei
disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput e no § 1º do art.
208 e as metas pertinentes do plano nacional de educação, nos termos previstos no art. 214
desta Constituição, sobre: a) a organização dos fundos referidos no inciso I do caput deste
artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto
ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de
estabelecimento de ensino, observados as respectivas especificidades e os insumos
necessários para a garantia de sua qualidade; b) a forma de cálculo do VAAF decorrente do
inciso III do caput deste artigo e do VAAT referido no inciso VI do caput deste artigo; c) a forma
de cálculo para distribuição prevista na alínea "c" do inciso V do caput deste artigo; d) a
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transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos
referidos no inciso I do caput deste artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e
a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração
aos conselhos de educação; e) o conteúdo e a periodicidade da avaliação, por parte do órgão
responsável, dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da
ampliação do atendimento; XI4 - proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a alínea "c"
do inciso V do caput deste artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da educação
básica em efetivo exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea "b" do
inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze por cento) para despesas
de capital; XII - lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério da educação básica pública; XIII - a utilização dos recursos a que se
refere o § 5º do art. 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb,
referida no inciso V do caput deste artigo, é vedada. § 1º O cálculo do VAAT, referido no inciso
VI do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso II
do caput deste artigo, pelo menos, as seguintes disponibilidades: I - receitas de Estados, do
Distrito Federal e de Municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não
integrantes dos fundos referidos no inciso I do caput deste artigo; II - cotas estaduais e
municipais da arrecadação do salário-educação de que trata o § 6º do art. 212 desta
Constituição; III - complementação da União transferida a Estados, ao Distrito Federal e a
Municípios nos termos da alínea "a" do inciso V do caput deste artigo. § 2º Além das
ponderações previstas na alínea "a" do inciso X do caput deste artigo, a lei definirá outras
relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de
recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente
federado, bem como seus prazos de implementação. § 3º Será destinada à educação infantil a
proporção de 50% (cinquenta por cento) dos recursos globais a que se refere a alínea "b" do
inciso V do caput deste artigo, nos termos da lei."

[23] Por meio da Lei nº 5.962, de 1971, tentou-se impor um modelo de segundo grau com
formação obrigatória profissionalizante, com vistas a suportar, no ciclo desenvolvimentista, a
necessidade de mão de obra qualificada no mercado de trabalho. Entretanto, o modelo não
prosperou face a incapacidade econômico-política dessa versão democrática do
desenvolvimentismo. Na década de 90 teve início processo inverso, buscou-se a valorização da
educação básica (fundamental e média). Foi instituído o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF, 1996),
entendido como essencial à universalização do ensino fundamental e importante instrumento de
redistribuição de recursos entre estados e municípios. À época, o ensino médio não era
obrigatório, mas se considerava a sua progressiva obrigatoriedade e gratuidade. O ensino
profissional visava atender necessidades pontuais e imediatas o mundo de trabalho. Com o
Decreto 2.208/1997, houve a separação do ensino profissional técnico de nível médio do ensino
médio regular. Com a retomada do desenvolvimento e conjuntura econômica favorável, houve o
resgate do Estado como protagonista do desenvolvimento e não mais como mero coadjuvante
do mercado, segundo a ótica liberal. Criou-se o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que aperfeiçoa o
fundo anterior, incluindo a educação infantil e o ensino médio, a educação de jovens e adultos,
as modalidades de ensino especial, além do ensino para indígenas e quilombolas. Com o
Decreto 5.154 retomou-se a possibilidade de integração entre ensino médio e ensino técnico.
Nesse sentido, desde 2006, vem se buscando a expansão da educação da rede profissional e
tecnológica, especialmente na rede pública. Fato corroborado pela criação, em 2011, do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), com vistas à
formação de mão de obra qualificada por meio de capacitação técnica e profissional de alunos
do ensino médio. 

[24] WINCKLER, Carlos Roberto; SANTAGADA, Salvatore. A educação profissional técnica de
nível médio no Brasil: transição para um novo modelo?. Indicadores Econômicos FEE, v. 39,
n. 3, 2011.

[25] Confira-se a ementa do voto do Min. Luiz Fux, que propõe a extensão do entendimento do
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Min. Edson Fachin inclusive aos cursos de pós-graduação stricto sensu: “CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
COBRANÇA DE MENSALIDADE EM CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO LATO SENSU POR
INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DO ARTIGO 206, IV, DA CRFB. MÁXIMA EFETIVIDADE DO
DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCIPIO DA VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE.
RECURSO PROVIDO. 1. Os cursos de pós-graduações de instituições públicas mantidos com
recursos privados não encerram prática violadora da garantia constitucional de “gratuidade do
ensino público” (art. 206, IV, CRFB). É que nem todas as atividades desenvolvidas na
universidade pública são de ensino, sendo certo que apenas estas restam cobertas pelo
princípio da gratuidade. 2. O conceito de ensino, por expressa previsão constitucional,
distingue-se de educação, pesquisa e extensão (art. 207, CRFB). Na pós-graduação lato sensu
predominam as características de “extensão” e “pesquisa”. O núcleo essencial da gratuidade de
ensino é composto por ensino fundamental, ensino médio e ensino superior de graduação. 3. A
gratuidade ampla e geral a qualquer forma de educação é exegese que não se coaduna com a
Constituição Federal. 4. A superinclusão de previsões constitucionais engessa o representante
eleito e captura a decisão por interesses ideológicos do intérprete. Ressalvadas as
determinações já fixadas pelo constituinte , como a gratuidade do ensino público e da educação
básica, cabendo ao poder público, democraticamente, definir com máxima eficiência os
instrumentos necessários para viabilizar o atingimento dessas metas, dentre os quais se
inserem as formas de financiamento. 5. A concessão de bolsas, isenções ou empréstimos
atende o dever estatal de assegurar a equalização de oportunidades educacionais (art. 211,
§1º, CRFB), o acesso aos níveis mais elevados de educação (art. 208, V, CRFB) e formação
para o trabalho (art. 214, IV, CRFB), consistindo em meio menos prejudicial ao direito à
educação que a vedação a qualquer forma de financiamento privado. 6. A exegese dos
dispositivos constitucionais que versam o direito à educação não pode conduzir ao
sucateamento da prestação do serviço público, com o evidente e imediato prejuízo do alunado e
da sociedade, por isso que o direito social à educação pública deve ser interpretado de forma a
atender à sua máxima efetividade. 7. A interpretação que, sob as vestes de uma pretensa
proteção ao alunado, impõe a exclusividade de recursos públicos ao financiamento de cursos
de pós-graduação em universidades públicas, em um contexto notório de escassez e
sucateamento da educação em todos os níveis, é financeiramente irresponsável e nociva à
prestação do próprio direito. Por tal razão, macularia também o princípio da proporcionalidade,
especialmente na sua vertente da proibição de proteção deficiente (Untermassverbot), na
medida em que se encaminharia para o esvaziamento da proteção constitucionalmente prevista
ao direito à educação. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”

 

 

 

        

 

 

Documento assinado eletronicamente por Carolina Borges Monteiro, Procurador(a)
do Estado, em 24/09/2020, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wallace Alves dos Santos, Procurador(a) do
Estado, em 24/09/2020, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Sergio Pessoa de Paula Castro, Advogado
Geral do Estado, em 24/09/2020, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
19697291 e o código CRC C165EC23.

Referência: Processo nº 2280.01.0000307/2019-22 SEI nº 19697291
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