
Documento da Relatora da PEC nº 15/2015 Fundeb aos Líderes 

 

Srs. Líderes, 

O governo federal encaminhou documento com propostas ao Fundeb agora na reta final, 

o que é positivo no contexto de debate democrático e qualificado. Por esse motivo são 

necessários alguns esclarecimento a partir dos itens levantados: 

1. A alocação de parte dos recursos se dará para um dos públicos mais 

necessitados da educação brasileira, qual seja, o das crianças cuja família se 

encontra em situação de pobreza ou de extrema pobreza, principalmente 

ligadas a primeira infância, onde podemos salvar as gerações futuras. 

COMENTÁRIO: A proposta de substitutivo já se compromete fortemente com a 

destinação de recursos aos mais pobres – a Estados e Municípios mais vulneráveis, a 

partir da complementação da União, com sua ampliação e seus novos critérios de 

distribuição, e com a criação de ponderação referente ao nível socioeconômico dos 

educandos. O Fundeb direciona recurso dentro da política educacional – que pode ser 

complementada por outras fontes nas políticas assistenciais. Desde a aprovação da LDB 

deixou-se muito claro a essencialidade da abordagem educacional e não assistencial nas 

creches e pré-escolas. Esta abordagem que tem impacto positivo na aprendizagem e na 

qualidade. 

A proposta insere, no âmbito do Fundeb, um programa que não é de natureza 

eminentemente educacional e que obedece a outros critérios que não à necessidade de 

equidade de gastos educacionais em função da disponibilidade de recursos dos entes 

federados, consideradas as matrículas nas respectivas redes de ensino. 

2. Uso dos Fundos Constitucionais para custear o acréscimo na 

Complementação do FUNDEB dos atuais 10% para 20%, salvo indicação de 

outra fonte que a relatora julgar mais adequada. 

COMENTÁRIO: Esse assunto apareceu em ofício do ex-ministro Weintruab, mas não 

foi aprofundado, e sempre se considerou que o uso dos fundos constitucionais do Norte, 

Centro-Oeste e Nordeste é um assunto estranho à PEC. É prerrogativa do governo 

apresentar e defender, não cabe ao Congresso definir nessa PEC – o debate tem 

especificidades. As fontes são competência do Executivo. O Legislativo mostrou, nas 



diversas audiências públicas da Comissão Especial, um leque de alternativas – o próprio 

Executivo também apresentou. Cabe a ele defini-las no âmbito de sua discricionariedade 

quando da elaboração de seus orçamentos. 

3. A proporção de utilização do FUNDEB para pagamento com despesas de 

pessoal (pagamento de pessoal da ativa) proposta pela Relatora acarreta em 

impactos fiscais para os entes federados, razão pela qual propomos alteração 

na redação. 

COMENTÁRIO: Em levantamento feito para o ano de 2016, considerando as dotações 

orçamentárias das Secretarias Estaduais de Educação para despesas com pessoal da 

educação (profissionais da educação + demais trabalhadores da educação) e os recursos 

recebidos à conta da Fundeb, verificou-se que aquelas despesas correspondiam, em 

média, a 140% dos recursos do Fundo, com variações entre 80% e 285%. Considerando 

os dados que 19 Estados enviaram ao SIOPE/FNDE/MEC, em 2019 (não informaram 

AL, DF, MG, PE, PI, RJ, RN e RS), essa média já correspondia a 162%, com variações 

entre 100% e 286%. Embora os dados abranjam outros trabalhadores da educação que 

não apenas os profissionais da educação, em senso estrito, eles são significativos, pois, 

estes últimos correspondem a 80% ou mais dos quadros estaduais da educação. 

No caso dos Municípios, a média de despesas com pagamento do magistério se situava 

em 78%, segundo dados divulgados pela CNM, para o ano de 2019, calculados com base 

nas informações do SIOPE/FNDE/MEC. Para esse ano, a CNM informou que mais de 

600 Municípios já destinavam o equivalente a mais de 100% dos recursos do Fundeb para 

essa finalidade.  Essas proporções demonstram que a elevação da subvinculação não 

detém, de fato, potencial para gerar aumentos salariais. É, na realidade, uma garantia de 

que os profissionais da educação não serão subvalorizados, ao longo do tempo. Além 

disso, a ampliação para 70%, incluindo todos os profissionais da educação, permite 

maior eficiência alocativa na gestão do gasto de pessoal. Não há aumento de despesas 

de pessoal, mas mais flexibilidade parta o gestor - o que os líderes podem confirmar 

com os secretários de finanças de seus estados. 

4. O pagamento de inativos com recursos de Manutenção de Ensino (MDE) e 

do Salário-Educação (sic) proposto pela Relatora acarreta em riscos fiscais e 

pode levar à diminuição de professores na ativa além de risco de 

judicialização, razão pela qual propomos retirar da PEC. 



COMENTÁRIO: O texto apresentado pela Relatora veda o uso dos recursos de 

manutenção e desenvolvimento do ensino e do salário-educação para pagamento de 

aposentadorias e pensões.  

Vários Estados vêm contabilizando essas despesas como gasto em MDE, o que tem 

gerado controvérsias com tribunais de contas. Esse entendimento de alguns tribunais 

desrespeita os arts. 70 e 71 da Lei 9.394/1996 e o art. 22 da Lei 11.494/2007 e gera riscos 

na aplicação dos recursos do Fundeb para custeio de despesas que não são enquadradas 

no conceito de MDE e já não são permitidas em lei atualmente.  

Esse risco está claramente demonstrado no Acórdão 734/2020, do Tribunal de Contas 

da União (TCU), acerca do Fundeb. Segundo o TCU, “o entendimento do FNDE é o de 

que as despesas que envolvam gastos com inativos e pensionistas não podem ser 

realizadas com recursos do Fundeb. Na mesma linha de entendimento, a STN descreve 

no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) argumentação para o não enquadramento 

dessa categoria de despesa como de MDE. O FNDE e a STN se embasam na interpretação 

conjunta dos arts. 37 e 40 da Constituição Federal, dos arts. 70 e 71 da Lei 9.394/1996, e 

do art. 22 da Lei 11.494/2007, concluindo que: (...) para fins do limite constitucional com 

manutenção e desenvolvimento do ensino, devem-se considerar apenas as despesas 

destinadas à remuneração e ao aperfeiçoamento dos profissionais em educação e que 

exerçam cargo, emprego ou função na atividade de ensino, excluindo-se, por conseguinte, 

as despesas que envolvam gastos com inativos e pensionistas, pois a lei faz distinção entre 

as espécies de rendimento: remuneração, proventos e pensões. As despesas com inativos 

e pensionistas devem ser classificadas como despesas de Previdência Social.  

A própria corte de contas tem jurisprudência no sentido de não considerar professores 

inativos para recebimentos de pagamentos com recursos do Fundeb, manifestada no 

Acórdão 4.241/2009.  

Também o SIOPE- Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, 

que é um sistema do FNDE/MEC não admite que inativos sejam considerados nas 

despesas da educação. 

5. O piso para gastos com MDE e FUNDEB (média aritmética dos três últimos 

exercícios) proposto pela Relatora acarreta em riscos fiscais para os entes 

federados, razão pela qual propomos retirar da PEC. 



O objetivo do dispositivo é o de assegurar que uma eventual reforma tributária não 

implicará redução dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. O 

texto acolhe a preocupação e propostas de diversos parlamentares e entidades 

educacionais que procuram minimizar o risco de eventuais perdas de recursos para a 

educação. 

6. Propomos também a postergação dos efeitos financeiros da PEC para 1º de 

janeiro de 2022 a fim de que as normas de regulamentação possam tramitar 

no Congresso Nacional em tempo hábil. 

O atual Fundeb foi aprovado em dezembro e gerou medida provisória. Votado agora, o 

novo Fundeb será aprovado antes, com mais tempo que na situação anterior. Já há 

discussões na própria Câmara e no Executivo, que conta com equipe técnica competente 

no Inep, FNDE e MEC já com cronograma de trabalho para elaboração de proposta 

conjunta com o Legislativo. O substitutivo proposto permite que a lei flexibilize prazos 

para a definição e implantação de novos indicadores e ponderações que demandem maior 

discussão. A relatoria se coloca contra proposta protelatórias. 

7. Outras propostas do governo contidas em quadro comparativo encaminhado 

Além desses itens, cabem observações acerca de propostas contidas em quadro 

comparativo elaborado pelo governo: 

▪ propõe cinco por cento – metade do acréscimo da complementação da União para 

política assistencial (transferência de renda) – importante, sem dúvida, mas em 

outro local que não o Fundeb. Desde a aprovação da LDB deixou-se muito claro 

a essencialidade da abordagem educacional e não assistencial nas creches e pré-

escolas. Esta abordagem que tem impacto positivo na aprendizagem e na 

qualidade. Não cabe transformar a PEC do Fundeb em hospedeira de proposta de 

outra natureza, por mais relevante que seja, porque perde-se em termos de desenho 

de política educacional. Além disso, a referência a estudos internacionais que não 

consideram a situação específica do Brasil onde o abandono escolar significativo 

é no sexto ano do ensino fundamental é problemática; 

▪ reduz o critério distributivo do VAAT de 7,5% para 2,5%: perder-se-ia assim – o 

com o intuito de abrigar os 5% propostos para transferência de renda – a parcela 

específica destinada às redes de ensino de maior vulnerabilidade, 

independentemente do Estado onde se encontrem; 



▪ altera o gradualismo para patamar que preocupa face as perdas de arrecadação dos 

impostos da cesta Fundeb  - amplamente divulgadas em boletins do Confaz, diante 

de aumento de gasto já nesse momento em decorrência da pandemia, como 

demonstram estudos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e do Todos 

pela Educação em conjunto com o Instituto Unibanco. E, a volta às aulas, quando 

acontecer exigirá gastos adicionais para preservar a saúde dos estudantes e 

professores e demais trabalhadores da educação – com produtos de assepsia, 

equipamentos, redistribuição de espaços, de turnos de aula e de trabalho, dentre 

outras medidas. 

▪ A autorização, ainda que por três anos, para o cômputo das matrículas de pré-

escola e creches em instituições educacionais privadas, não conveniadas com o 

Poder Público, contraria o direcionamento dos recursos públicos para o ensino 

público e não se coaduna com o disposto no art. 213 da Constituição Federal, 

segundo o qual “os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, 

podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 

definidas em lei”. 

 


