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PONTOS SUSTENTADOS PELO GOVERNO FEDERAL: 

 

1. Renda Brasil: desvio de parte dos recursos da complementação da União 

destinado às redes estaduais, municipais e distrital para programa de renda 

familiar: (212-A, inciso V, alínea “b” e “d”): 

 

2. Reduz, no aumento gradual da complementação da União, o percentual dos 

primeiros anos (Art. 60, §1º) – o mesmo para a Renda Brasil (art. 60, §3º) 

 

3.  Suprimiu o CAQ (art. 211, §7º) 

 

4. Exclui a complementação da União da alocação de 70% destinados aos 

profissionais da educação Art. 212-A, inciso XI.  

 

5. Suprime a vedação de destinar recursos do fundeb ao pagamento de 

aposentadorias e pensões. Art. 212, §7º  

 

6. Suprime da cesta do Fundeb 20% dos recursos repassados pela União aos Estados 

como compensação pela perda do ICMS sobre produtos exportados (Lei Kandir  

- ICMS) – art. 212-A, inciso II. 

 

7. Vigência do novo Fundeb apenas em 2022 (art. 13 PEC) 

 

8. Voucher temporário (3 anos) para pré-escola e creche: destinar recursos do fundeb 

para matrículas em instituições privadas, para crianças não atendidas na rede 

pública. (art. 60-B ADCT) 

 

 

PONTOS SUSTENTADOS PELOS ESTADOS:  

 

1. Críticas ao modelo de fundo em si: “Estados perdem recursos por causa do 

modelo de redistribuição do Fundeb” 

 

Confrontar a posição individual dos entes federativos subnacionais entre si, neste caso, é 

um atentado ao propósito político do pacto federativo. Ignora  que o direito à educação é 

uma responsabilidade do Estado brasileiro e que todos os entes federativos trabalham em 

cooperação, não em disputa. Tomar a redistribuição dos recursos vinculados -  que 

caracteriza o modelo dos fundos regionais - como “perda” é um argumento primário numa 

política implantada com a EC 14/1996. 

 
 

2. Lei de Responsabilidade Fiscal: (o argumento custo e a perspectiva de gasto) 

 

• aumento de despesa acima do volume de Receita Corrente Líquida por 

causa do CAQ 

• Vinculação do salário dos professores ao crescimento das receitas 



• Gastos crescentes com “despesas de pessoal” 

• Recursos exclusivos para profissionais em efetivo exercício e vedação 

ao pagamento de aposentadorias e pensões  

• O valor do CAQ é indefinido 

. 
 
 

 

PONTOS SUSTENTADOS PELO TPE:  

 

1. Vigência do novo Fundeb possivelmente só em 2022: tempo para regulamentar 

 

2. O CAQ:  

• Depende da pactuação no ambito do Sistema Nacional de Educação 

• Aumenta o risco de judicialização e penalização aos gestores municipais 

e estaduais por eventual descumprimento do dispositivo 

• Não possui definição legal, conceitual ou operacional pacificada. 

 

3. Aumento de gastos com pessoal: vinculação entre o Piso Nacional do Magistério 

e o valor mínimo aluno/ano do Fundeb pode ampliar o gasto com pessoal nos 

governos estaduais e municipais. 

 

4. Aumento de despesas previdenciárias: piso salarial do magistério vinculado à 

variação do valor mínimo aluno/ano do Fundeb impacta diretamente o gasto 

previdenciário.  (art. 212, §7º):  


