
ELEIÇÃO PARA 
DIRETORES ESCOLARES

Aspectos Legais relevantes
LC 14113 /2020

Decreto 10656 /2021
“Nós somos o que repetidamente fazemos. A 

excelência, então, não é um ato, mas um hábito” (Will 
Durant)



Eleição de Diretores

 LC. 14113/2020 Art. 14. A complementação-VAAR será 
distribuída às redes públicas de ensino que cumprirem as 
condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores 
referidos no inciso III do caput do art. 5º desta Lei.

 § 1º As condicionalidades referidas no caput deste artigo 
contemplarão:

 I - provimento do cargo ou função de gestor escolar 
de acordo com critérios técnicos de mérito e 
desempenho ou a partir de escolha realizada com a 
participação da comunidade escolar dentre 
candidatos aprovados previamente em avaliação de 
mérito e desempenho;



Determina que para fazer jus a Complementação -VAAR: 2,5 
(dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais nas redes 
públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de 
gestão,

 Art. 43. As condicionalidades referidas no inciso III do caput do art. 5º 
da Lei nº 14.113, de 2020, serão as seguintes:

 I - provimento do cargo ou da função de gestor escolar de acordo 
com critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir de 
escolha realizada com a participação da comunidade escolar 
entre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito 
e desempenho;

Decreto Nº 10.656, de 22 de Março De 2021 Cujo teor 
regulamenta a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 
2020,



Jurisprudência Solidificada  STF

‘Conforme decisões solidificadas em
jurisprudência do Supremo Tribunal federal
impedem ou desobrigam a eleição de diretores.



SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, (STF) em sete oportunidades 
 (ADIn nº 606-1/PR, 
 Representação nº 1.473/SC,
 ADIn nº 244-9/RJ, 
 ADIn nº 387-9/RO, 
 ADIn nº 573-1/SC, 
 ADIn nº 578-2/RS 
 ADIn nº 640-1/MG), j
 Já DECLAROU INCONSTITUCIONAL artigos de leis estaduais ou de 

Constituições Estaduais que tratavam de eleições para os cargos de 
direção dos estabelecimentos de ensino público.



Tese adotada pelo STF para declarar inconstitucional 
aquelas leis é simples, a saber:

 O cargo de Diretor de Escola Pública é da natureza 
de cargo em comissão, de livre nomeação, algo que 
se choca frontalmente com a ideia de eleição, seja 
por professores ou por alunos. 

 O Executivo, representado neste caso pelo Prefeito, 
deve ter AUTONOMIA e INDEPENDÊNCIA (art. 2º 
da CF/88) para nomeação e preenchimento daquele 
tipo de cargo público, 

 Sua competência a direção superior da 
Administração Pública local (art. 84, II, da CF/88), 



Sendo certo, também, que lhe cabe o poder discricionário 
de nomeação e designação para cargos em comissão e 

funções de confiança (art. 37, II, da CF/88).

Especialmente na forma do inciso II, artigo 37. No caso, o 
cargo de diretor de unidade escolar classifica-se como 
cargo em comissão, cujo provimento é de competência 

exclusiva do chefe do Executivo.



 Todavia
 Art. 206. da CF reforça os princípios da gestão:
 O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
 […]
 VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
 Lei de Diretrizes e Base da Educação 1996 
 Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com suas possibilidades e conforme os seguintes 
princípios:

 I- Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola;

 II- Participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares
 equivalentes. (LDB, art.14,, 1996).
 Em relação ao PME /PNE - Meta 19 devemos lembrar que os municípios na edição de 

seus planos asseguraram o cumprimento desta meta: 
 “Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 
consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 
recursos e apoio técnico da União para tanto” E PMES 



 Meta 7 
 7.3) constituir, em colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, um 

conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do 
corpo de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos 
pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões relevantes, 
considerando as especificidades das modalidades de ensino

 7.4) induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por 
meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a 
serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a 
melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) 
profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática;

 Meta 19 

 Estratégia 19-8
19.8) desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, 

bem como aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de 
critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser 
utilizados por adesão.



RECOMENDAÇÕES 

 Conforme decisões solidificadas em jurisprudência do
Supremo Tribunal federal impedem ou desobrigam a
eleição de diretores. Entretanto “a definição de
critérios objetivos para o provimento dos
cargos,(estratégia 19.8) possibilita que a
comunidade faça a eleição de Planos de Gestão .
Onde os candidatos indicam metas e ações a
serem estabelecidas . Outrossim a existência dos
conselhos escolares garante a participação da
comunidade escolar no planejamento pedagógico da
escola



RECOMENDAÇÕES 

 Assim ao estabelecer indicativos indiretos e 
com base nas legislações vigentes propõe-se 
que a conceituação de gestão democrática da 
Escola esteja vinculada entre outros fatores, 
à forma de provimento dos diretores, 
sendo a partir de critérios técnicos de 
mérito e desempenho associados à 
participação da comunidade escolar.



RECOMENDAÇÕES 
 Existência/ORGANIZAÇÃO dos conselhos escolares caracteriza 

uma gestão democrática, com participação de todos os atores. 
 O Conselho é responsável por zelar pela manutenção e por 

participar da gestão administrativa, pedagógica e financeira da 
escola. 

 Além disso, tem um papel fundamental na democratização da 
Educação. A meta 19 do Plano Nacional de Educação (PNE) 
propõe estratégias para assegurar condições a gestão 
democrática da educação. Uma dessas estratégias é justamente a 
formação e o fortalecimento dos Conselhos Escolares. 

 O Texto ressalta a necessidade da articulação do Conselho Escolar 
com os outros órgãos colegiados, de forma que ele seja o 
aglutinador das demandas da unidade escolar.



RECOMENDAÇÕES 
 Conforme Lima (2012), a emergência de gestão 

educacional voltada a preceitos gerenciais, com 
direcionamentos a produção de resultados, 
transparência e responsabilização compartilhada 
de gestores, ressalta mecanismos mais 
complexos de escolha de gestores nas escolas 
públicas, como a modalidade de provimento 
mista, em que certificações, entrevistas, planos 
estratégicos de gestão e cursos de especialização 
para gestores são relevantes e necessárias.



RECOMENDAÇÕES 
 É fundamental Salientar  no que refere-se Aos critérios para o 

recebimento da complementação do Complementação Do Valor 
Anual

 Por Aluno (VAAR):Composta por 2,5% da receita total dos 
recursos que compõem o Fundeb. É destinada às redes públicas 
de ensino que apresentarem melhoria nos indicadores de 
atendimento e

 de aprendizagem, considerando a redução das desigualdades 
determina o cumprimento das seguintes condicionalidades entre 
elas forma de provisão do cargo de gestor escolar. Estes 
recursos são fundamentais para garantir investimentos 
para qualificação da oferta da educação . Cabe lembrar que 
os órgão de controle vem exigindo o cumprimento dos 
dispostos nos Planos Municipais de Educação.



DECRETO 10656 /2021

Art. 16. A disponibilização de recursos ao Fundeb será realizada pelas 
unidades transferidoras a que se refere o art. 20 da Lei nº 14.113, de 2020, 
ao Banco do Brasil S.A. ou à Caixa Econômica Federal, que realizará a 
distribuição dos valores devidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios.
Art. 17. As contas únicas e específicas dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, destinadas à movimentação dos recursos do Fundeb, serão
abertas e mantidas no Banco do Brasil S.A. ou na Caixa Econômica Federal,
nos termos do disposto no art. 21 da Lei nº 14.113, de 2020, a critério do
Chefe do Poder Executivo ou deste em conjunto com o Secretário de
Educação ou do dirigente máximo do órgão equivalente, gestor dos recursos
da educação no ente federativo

Ressalta-se que o Dirigente é gestor dos recursos da Educação



DECRETO 10656 /2021

§ 1º Os recursos do Fundeb serão automaticamente repassados para 

as contas únicas e específicas de cada ente federativo 
beneficiário, e movimentados exclusivamente em uma das 
instituições financeiras referidas no caput , em conformidade com o 
disposto no art. 21 da Lei nº 14.113 de 2020.

Art. 21.  Os recursos dos Fundos, provenientes da União, dos Estados e do Distrito 
Federal, serão repassados automaticamente para contas únicas e específicas dos 
governos estaduais, do Distrito Federal e municipais, vinculadas ao respectivo Fundo, 
instituídas para esse fim, e serão nelas executados, vedada a 
transferência para outras contas, sendo mantidas na instituição financeira de 
que trata o art. 20 desta Lei



DECRETO 10656 /2021

§ 4º Fica vedada a transferência de recursos do Fundeb provenientes da

União, dos Estados e do Distrito Federal para contas-correntes
diversas das contas únicas e específicas do Fundeb,
abertas na forma prevista no caput .

Art. 19. As instituições financeiras responsáveis pela manutenção das contas 
únicas e específicas disponibilizarão, permanentemente, em sítio eletrônico 
disponível ao público e em formato aberto e legível, os extratos bancários 
referentes às contas do Fundeb nela domiciliadas, incluídas informações 
atualizadas sobre:
- movimentação;- responsável legal; III - data de abertura; e
IV - agência e número da conta bancária.



DECRETO 10656 /2021

Art. 12. Somente serão computadas matrículas apuradas pelo Censo Escolar 
da Educação Básica realizado pelo Inep.
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela 
exatidão e fidedignidade das informações prestadas ao Censo Escolar da 
Educação Básica.



DECRETO 10656 /2021

DO CÔMPUTO DAS MATRÍCULAS E DO CÁLCULO DOS PARÂMETROS 
OPERACIONAIS
Art. 22. Para fins da distribuição dos recursos do Fundeb, será admitida a 
dupla matrícula dos estudantes:
- da educação regular da rede pública de ensino que recebem atendimento 
educacional especializado; e
-[...]
§ 1º O atendimento educacional especializado aos estudantes da rede 
pública de ensino regular poderá ser oferecido pelos sistemas públicos de 
ensino ou por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos, com atuação exclusiva na educação especial, 
conveniadas com o Poder Público.



DECRETO 10656 /2021

DO CÔMPUTO DAS MATRÍCULAS E DO CÁLCULO DOS PARÂMETROS 
OPERACIONAIS
Art. 22. Para fins da distribuição dos recursos do Fundeb, será admitida a 
dupla matrícula dos estudantes:
- da educação regular da rede pública de ensino que recebem atendimento 
educacional especializado; e
-[...]
§ 1º O atendimento educacional especializado aos estudantes da rede 
pública de ensino regular poderá ser oferecido pelos sistemas públicos 
de ensino ou por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos, com atuação exclusiva na educação especial, 
conveniadas com o Poder Público.

Salas de AEE Atendimento educacional especializado?É aquele 
destinado aos alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação



Obrigado !!!


