
PRINCIPAIS ARTIGOS DA 
LEGISLAÇÃO RELACIONADA À 
EDUCAÇÃO SUPERIOR 



CONSTITUIÇÃO FEDERAL   

 

Art. 212  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.  

 

Art. 206 O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios :  

IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais  

 

Art. 207  As universidades gozam de autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, 
e obedecerão ao principio da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. 

 



LEGISLAÇÃO FEDERAL  

 

Criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF). 

 

Criado pela Emenda Constitucional n. 14 de 1996 e 
regulamentado pela Lei n. 9424 de setembro de 1996.  

 

O Fundef é constituído por 15% ( quinze por cento ) do:  

 

 Fundo de Participação do Estado ( FPE )  

 Fundo de Participação dos Municípios ( FPM )  

 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS )  

 Recursos Financeiros transferidos pela União aos Estados, 
Distrito Federal e aos Municípios conforme disposto pela 
Lei Complementar n. 87 de 13 de setembro de 1996.  
 



Criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB). 

 

Criado pela Emenda Constitucional 53/2006 e regulamentado 
pela Lei 11494 de 20 de junho de 2007.  

 

Os recursos do FUNDEB são compostos por 20% ( vinte por 
cento ) das seguintes fontes de receita: 

 

I. Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de 
quaisquer bens ou direitos; 

II. Imposto sobre operações relativas a circulação de 
mercadorias e sobre prestação de serviços ( ICMS ); 

III. Imposto sobre a propriedade de veículos ( IPVA )  

 



 

 

IV. Parcela do produto da arrecadação do imposto que a 
União eventualmente instituir no exercício; 

 

V. Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a 
propriedade rural, relativamente a imóveis situados nos 
Municípios;  

 

VI. Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a 
renda e proventos de qualquer natureza e do imposto 
sobre produtos industrializados devida ao Fundo de 
Participação dos Estados e Distrito Federal ( FPE )  

 

 

 



VII. Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a 
renda e proventos de qualquer natureza e do imposto 
sobre produtos industrializados devida ao Fundo de 
Participação dos Municípios ( FPM).  

 

VIII. Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos 
previstos no artigo, bem como juros e multas 
eventualmente incidentes;  

 

IX. Montante de recursos financeiros transferidos pela União 
aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios conforme 
disposto pela Lei Complementar n. 87 de 13 de setembro 
de 1996.  

 



CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

Art. 252     O Estado manterá seu próprio sistema de 
ensino superior, articulado com os demais níveis.  

 

Parágrafo Único O sistema de ensino superior do Estado 
de São Paulo incluirá universidades e outros 
estabelecimentos.  

 

Art. 253  A organização do sistema de ensino superior do 
Estado será orientada para ampliação do número de 
vagas oferecidas no ensino público diurno e noturno, 
respeitadas as condições para a manutenção da 
qualidade do ensino e do desenvolvimento da pesquisa.  

 



Art. 254 A autonomia da universidade será exercida, 
respeitando, nos termos de seu estatuto, a necessária 
democratização do ensino e a responsabilidade pública da 
instituição, observados os seguintes princípios:   

 

I . Utilização dos recursos de forma a ampliar o atendimento à 
demanda social, tanto mediante cursos regulares, quanto 
atividades de extensão.  

 

Art. 255 O Estado aplicará, anualmente, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino público, no mínimo, trinta por 
cento da receita resultante de impostos, incluindo recursos 
provenientes de transferências.  

 

Art. 257 A distribuição dos recursos públicos assegurará 
prioridade ao ensino fundamental.  

 



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  

 

Art. 4 – Os valores dos orçamentos das Universidades 
Estaduais serão fixados na proposta orçamentária do Estado 
para 2013, devendo as liberações mensais dos recursos do 
Tesouro respeitar, no mínimo, o percentual global de 9,57% ( 
nove inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento ) da 
arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 
ICMS – Quota –Parte do Estado, no mês de referência.  

 

§ 1° À arrecadação prevista no “caput” deste artigo serão 
adicionados 9,57% ( nove inteiros e cinquenta e sete 
centésimos por cento ) das Transferências Correntes da União, 
decorrentes da compensação financeira pela desoneração do 
ICMS das exportações, da energia elétrica e dos bens de ativos 
fixos, conforme dispõe a Lei complementar federal, n. 87, de 
13 de setembro de 1996, efetivamente realizadas.  

 



 

§ 2° O Poder Executivo poderá dar continuidade ao programa 
de expansão do ensino superior público em parceria com as 
Universidades Estaduais.  

 

§ 3° O Governo do Estado publicará no Diário Oficial, 
trimestralmente, demonstrativo dos repasses para as 
Universidades Estaduais, contendo a receita prevista e a 
realizada a cada mês, disponibilizando-o  por meio eletrônico 
pela Secretaria da Fazenda.  

 

§4° As Universidades Estaduais publicarão no Diário Oficial, 
trimestralmente, relatório detalhado contendo os repasses 
oriundos do Estado e de outras fontes, o número de alunos 
atendidos, bem como as despesas efetuadas para o 
desempenho de suas atividades, incluindo a execução de 
pesquisas.  

 



Demonstrativo da Aplicação dos Recursos de Impostos em Educação no Estado de 
São Paulo – 2007 a 2012  

(R$ bilhões) 
 

Item 2007 2008 2009 2010 2011 2012(1) 

Receita Líquida de 

Impostos 
     55,2       66,3       67,7       79,4       87,6       93,8  

Secretaria Educação      11,9       14,2       14,5       16,9       18,6       20,2  

CEET Paula Souza        0,4         0,7         1,0         1,2         1,3         1,3  

Universidades        4,2         4,9         4,9         5,9         6,4         6,7  

Outras       0,0        0,2         0,2         0,2         0,4         0,2  

Total Educação      16,6       20,0       20,6       24,2       26,7       28,4  

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Regional do Estado de São Paulo 
1) Previsão Inicial 


