
 

 

NOTA EM DEFESA DA PEC 15/2015 
 

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) vem a público reiterar seu 

apoio à PEC 15/2015 e ao texto do substitutivo apresentado pela relatora, a Deputada Dorinha Seabra 

Rezende, que tem como objetivo tornar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica (FUNDEB) permanente na Constituição Federal, a ampliação da complementação da União e 

do seu aprimoramento, pois representa a principal fonte de recursos, hoje, para o financiamento da 

educação básica brasileira. 

Para o CONSED, estão surgindo propostas alternativas que ameaçam alguns dos principais 

pontos da PEC 15/2015, dentre as quais a proposta de substitutivo encaminhada aos líderes 

partidários na Câmara dos Deputados pela equipe do Ministério da Economia e do Ministério da 

Educação. Em síntese, são essas as seguintes ameaças presentes na proposta apresentada pelo 

Governo Federal: 

1. O FUNDEB atual tem vigência até o final de 2020, e a proposta do governo federal prevê 

que o novo FUNDEB passe a vigorar somente a partir de janeiro de 2022, criando, assim, 

um “apagão” para o financiamento e um colapso para a educação básica no Brasil no ano 

de 2021. 

 

2. O atual texto proposto para a PEC 15/2015 prevê a ampliação da complementação do 

Governo Federal de 10% para 20% ao longo de seis anos, e com esta proposta o Governo 

Federal propõe que desses 10 pontos percentuais de acréscimo, 5 pontos percentuais 

sejam destinados não à educação pública, mas a programas de transferência de renda, 

o que representa um claro desvirtuamento do propósito do FUNDEB, além de uma perda 

de 50% dos recursos novos a serem complementados pela União no novo FUNDEB. 

 

3. O atual texto da PEC 15/2015 estabelece que no mínimo 70% do FUNDEB sejam gastos 

com a remuneração dos profissionais de educação, quando atualmente o percentual é de 

no mínimo 60% para professores, e o governo federal agora propõe no lugar de um 

percentual mínimo, um limite de 70% com gastos com a remuneração dos profissionais 

da educação com recursos do FUNDEB o que inviabilizaria o pagamento de servidores 

da educação em várias redes estaduais e municipais que já destinam percentual maior 

do que 70% para esse fim. 

 

4. A proposta do governo federal permite que recursos públicos da União, dos estados e 

dos municípios sejam utilizados como um auxílio para pagamentos nas redes privadas.  

Por essas razões, o CONSED reforça seu apoio ao texto da PEC 15/2015 e a proposta da 

relatora, a Deputada Dorinha Seabra Rezende, e conclama as lideranças partidárias do 

Congresso Nacional que aprovem a matéria tal como esta se apresenta hoje, pois representa 

o resultado de mais de cinco anos de amplo debate com estados, municípios e a sociedade 

civil organizada em benefício da Educação no Brasil. 

 

Brasília, 18 de julho de 2020. 

Conselho Nacional de Secretários de Educação. 


