, DE 2016

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE, em decisão terminativa, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 525, de 2009, do
Senador Cristovam Buarque, que institui
condições mínimas nacionais para a construção,
adequação e equipamento pedagógico de
estabelecimentos escolares de educação básica.

RELATORA: Senadora MARTA SUPLICY

I – RELATÓRIO
Retorna à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), em
caráter terminativo, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 525, de 2009, de
autoria do Senador Cristovam Buarque, que tem como finalidade instituir a
exigência de comprovação de condições adequadas de construção e de
equipamentos pedagógicos para o funcionamento de escolas de educação
básica do País.
De acordo com a proposta, para que seja autorizado a funcionar,
o estabelecimento deverá obter, junto ao poder público municipal,
documento de comprovação da observância de padrões mínimos de
qualidade estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC).
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PARECER Nº

A desobediência à referida exigência é impeditiva da
candidatura ou da reeleição do Chefe do Poder Executivo, inclusive a cargo
eletivo diverso, enquanto durar a apuração das irregularidades da construção.
A proposição estabelece também que, a cada cinco anos, o MEC
poderá modificar os requisitos de qualidade fixados e que a lei proposta
entrará em vigor na data de sua publicação.
Em sua justificação, o autor destaca que a escola brasileira tem
se apresentado como instrumento de reprodução das desigualdades sociais.
Isso estaria ocorrendo porque municípios com situações financeiras distintas
oferecem padrões educacionais também diferentes, os quais, por sua vez,
concorrem para a formação de seres humanos com oportunidades também
muito diferenciadas: alguns não alcançam sequer a condição de cidadão.
Ainda na visão do autor, a federalização da educação básica de
qualidade requer a uniformização dos padrões de qualidade das escolas
brasileiras, o que, em parte, poderá ser efetivado com a definição de critérios
mínimos nacionais para a construção e adequação das escolas, assim como
para os equipamentos pedagógicos.
O projeto foi arquivado, ao final da legislatura, em 2014.
Contudo, voltou a tramitar mediante a aprovação do Requerimento nº 119,
de 2015, de autoria do Senador Cristovam Buarque e outros senadores. Na
primeira tramitação, a matéria chegou a receber, nesta Comissão, três
relatórios não votados, cujas contribuições são retomadas no presente texto.
Antes de vir à CE, a proposição foi examinada pela Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE), segundo a qual, “sob o ponto de vista
econômico, verifica-se que o projeto não apresenta nenhum impacto sobre
as finanças públicas federais, posto que apenas prevê a fixação de padrões
mínimos de qualidade pelo Ministério da Educação, a serem observados pelo
estados e municípios”.
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II – ANÁLISE
Nos termos do inciso I do art. 102 do Regimento Interno do
Senado Federal, compete à CE opinar sobre proposições que versem a
respeito de normas gerais sobre educação. Dessa maneira, a apreciação do
PLS nº 525, de 2009, respeita a competência regimentalmente atribuída a
esta Comissão.
O projeto trata de diretrizes e bases da educação nacional,
matéria de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22,
inciso XXIV, da Constituição Federal, admitindo-se, no caso, a iniciativa de
membro do Congresso Nacional.
Constava do primeiro Plano Nacional de Educação (PNE) da
atual ordem constitucional, vigente entre 2001 e 2011, a previsão de
elaboração, para todos os níveis da educação básica, de padrões mínimos
nacionais de infraestrutura compatíveis com as realidades regionais,
incluindo, entre outros itens, a edificação, iluminação, insolação e ventilação
apropriadas, espaços para esporte, recreação, biblioteca e serviço de merenda
escolar, além de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos. O PNE
2001-2011 também condicionava a autorização, a construção e o
funcionamento de escolas de educação básica ao cumprimento dos requisitos
de infraestrutura definidos.
Apesar desses preceitos, até hoje muitas escolas de educação
básica funcionam em condições de algum nível de precariedade. Essa
constatação revela que o mencionado preceito do PNE 2001-2011 não foi
adequadamente observado por pelo menos parte dos entes federados
responsáveis pela autorização, credenciamento e supervisão dos
estabelecimentos de seu sistema de ensino, conforme preconizado nos
arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação, conhecida como LDB.

SF/16387.92764-90

Não foram oferecidas emendas à proposição.

O PNE 2014-2024, aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho
2014, voltou ao tema, ao tratar da Meta 7, relacionada à qualidade da
educação básica. A 21ª estratégia estabelecida para se atingir as metas de
qualidade nas escolas de educação infantil, do ensino fundamental e do
ensino médio prevê que
a União, em regime de colaboração com os entes federados
subnacionais, estabelecerá, no prazo de 2 (dois) anos contados da
publicação desta Lei, parâmetros mínimos de qualidade dos serviços
da educação básica, a serem utilizados como referência para
infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros
insumos relevantes, bem como instrumento para adoção de medidas
para a melhoria da qualidade do ensino.

Nesse contexto, julgamos adequada e oportuna a iniciativa do
Senador Cristovam Buarque de fazer constar em lei a comprovação de
condições adequadas de construção e de equipamentos pedagógicos para o
funcionamento das escolas de educação básica. Acreditamos que essa
medida poderá conferir maior grau de efetividade aos esforços de construção
de sistemas de ensino eficientes, capazes de garantir aos estudantes
brasileiros uma educação de qualidade, conforme determina a Constituição
Federal.
Assim, quanto ao mérito, somos favoráveis à iniciativa em
análise.
Reiteramos, todavia, as restrições apontadas nos relatórios não
votados apresentados nesta Comissão, assim como na CAE, no que concerne
às normas de inelegibilidade, à competência privativa do Poder Executivo e
à técnica legislativa.
A atribuição de competência ao MEC – para definir condições
civis mínimas de construção e equipamentos – e os impedimentos de
reeleição e de candidatura previstos no art. 2º da proposição são passíveis de
questionamento quanto à constitucionalidade e à juridicidade.
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Isso porque, de acordo com o art. 84, inciso VI, alínea a, da
Constituição Federal, “compete privativamente ao Presidente da República
dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da
administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação
ou extinção de órgãos”.
No que tange aos casos de inelegibilidade, cabe indicar que a
matéria deve ser tratada por lei complementar. Dessa forma, não procede a
iniciativa de tratar do assunto na proposição em apreço.
Quanto à técnica legislativa, salientamos que a edição de norma
“avulsa” para tratar de temas já abordados em diplomas legais vigentes não
se coaduna com a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que
dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
devendo, por isso mesmo, ser evitada. Matéria como a proposta no PLS em
tela deve ser direcionada à LDB.
Dessa forma, julgamos conveniente apresentar emenda
substitutiva ao projeto em exame, mediante alteração da LDB. Na sugestão
fica preservada a valiosa ideia do Senador Cristovam de condicionar a
autorização de funcionamento de escolas de educação básica ao
cumprimento das condições adequadas de funcionamento, estabelecidas pela
União, reforçando, ainda, sua associação ao princípio do padrão mínimo de
qualidade do ensino, preconizado no art. 211 da Constituição, na LDB e no
PNE 2014-2024.
III – VOTO
Diante do exposto, o voto é pela APROVAÇÃO do Projeto de
Lei do Senado nº 525, de 2009, na forma da seguinte emenda substitutiva:
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-CE (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 525, DE 2009

Altera os arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para condicionar a
criação de escolas de educação básica ao
cumprimento das condições adequadas de
funcionamento definidas pela União.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 1º, transformando-se seu parágrafo
único em § 2º:
“Art. 10. .........................................................................
..................................................................................................
§ 1º A autorização de que trata o inciso IV fica condicionada à
comprovação do cumprimento das condições adequadas de
funcionamento, definidas pela União, relativas à construção e aos
insumos pedagógicos necessários à oferta de padrão mínimo de
qualidade do ensino;
§ 2º.............................................................................. ” (NR)

Art. 2º O art. 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
passa a vigorar acrescido do seguinte §1º, transformando-se seu parágrafo
único em § 2º:
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...............................................................................................
§ 1º A autorização de que trata o inciso IV fica condicionada à
comprovação do cumprimento das condições adequadas de
funcionamento, definidas pela União, relativas à construção e aos
insumos pedagógicos necessários à oferta de padrão mínimo de
qualidade do ensino;
§ 2º................................................................................ ” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relatora
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“Art.11. ..........................................................................

