


 - A PEC tem a virtude de antecipar o debate, evitando que haja um
processo legislativo apressado ao tratar de tema complexo, às
vésperas do esgotamento do prazo do Fundeb em 2020;

 - Terminar o Fundeb resultaria em caos para as finanças municipais,
significaria o abandono das redes de ensino e desorganizaria o pacto
federativo;

- Os estados transferem para os municípios em torno de R$22 bilhões
na repartição das receitas do Fundo. Essa seria a dimensão do drama
se o Fundeb acabasse hoje, com esses recursos retornando para os
estados e os alunos permanecendo nos municípios;

- Há apoio quase unânime para tornar o Fundeb aprimorado e
permanente.



- Os fundamentos para a implantação do mecanismo de financiamento da
educação denominado Custo Aluno Qualidade (CAQ), formalmente
incluído em nosso ordenamento jurídico pelo Plano Nacional de Educação
(PNE) 2014-2024, encontram-se na Constituição. Redação dada pela
Emenda Constitucional no 59/2009 (art. 212, §3o) estabelece que a
distribuição dos recursos públicos deve assegurar prioridade ao
atendimento das necessidades do ensino obrigatório.

 Foi fixado o prazo de dois anos (até 2016) para a implantação do Custo
Aluno Qualidade Inicial (CAQi), que deveria ser progressivamente
reajustado até substituição pelo Custo Aluno Qualidade (CAQ), nos termos
das Estratégias 20.6 e 20.7













Complementação 
da União

10% 20% 30%

Valor (R$) 11.972,4 23,944,8 35,917,1

Nº de estados c/ 
redes beneficiadas

10 20 25

Estados c/ redes 
beneficiadas

RN, PB, PE, PI, AM, 
AL, CE, BA, PA, MA

MS, GO, SE, ES, RJ, 
AC, RO, PR, MT, 

MG, RN, PB, PE, PI, 
AM, AL, CE, BA, PA, 

MA

RS, SP, DF, SC, TO, 
MS, GO, SE, ES, RJ, 

AC, RO, PR, MT, 
MG, RN, PB, PE, PI, 
AM, AL, CE, BA, PA, 

MA



 A PROPOSTA BASE indica que, mantidas as condições atuais de financiamento do
FUNDEB, com complementação mínima da União em 10%, um auxílio adicional,
equivalente a 5% ou cerca de R$ 6,0 bilhões em 2015, seria suficiente para
equalizar o VAA_total mínimo de 1.917 redes de ensino, de 21 Estados, para R$
3.933. Não se trata de um valor necessário para assegurar padrão mínimo
requerido pelo Custo Aluno Qualidade inicial, porém seria um primeiro passo em
busca da equalização nacional não obtida com o atual mecanismo do FUNDEB.

 Uma vez considerado o grande retorno decorrente de uma aplicação adicional a
partir de R$ 6,0 bilhões, como exercício de busca de recursos, alguns de forma
quase especulativa, vislumbramos, de plano, as seguintes possibilidades de
financiamento. A primeira e mais evidente viria da retomada do crescimento
econômico, com a aplicação de eventuais disponibilidades comprimidos pelo teto
de gastos, a primeira alternativa a se vislumbrar seria o financiamento da
educação básica, autorizado pela EC no 95/2016, por meio do acréscimo da
complementação da União.



 Inicialmente, constata-se a necessidade de perenização do FUNDEB, sem
o qual se compromete a sustentabilidade das redes de ensino existentes.
Essa dependência de recursos advindos do Fundos estaduais decorre das
enormes disparidades existentes, que demandam a necessidade de
redistribuição de parte dos recursos vinculados ao piso constitucional de
aplicações na manutenção e desenvolvimento do ensino.

 O primeiro efeito redistributivo ocorre no âmbito de cada unidade
federativa, momento em que os valores aluno ano, consideradas as
receitas integrantes do FUNDEB (VAA_FUNDEB) são equalizadas de acordo
com o número de matrículas.



 Entretanto, a ótica restrita do FUNDEB promove a equalização de valores
aplicados por aluno considerando somente as receitas que compõem cada
um dos Fundos estaduais, o que corresponde a cerca de 62% das receitas
vinculadas à educação, excluídas as transferências voluntárias, de
natureza discricionária. Considerada a totalidade das receitas vinculadas,
as aplicações por aluno são analisadas em uma perspectiva ampla, o que
resulta no valor aluno ano total (VAA_total), principal parâmetro
comparativo utilizado neste Estudo. Analisamos os efeitos do FUNDEB sob
a perspectiva do VAA_total em cada uma das redes municipais e estaduais
de ensino amostradas.



 SUBSTITUTIVO À PEC 15/2015



























Art. 8º A lei complementar que estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II

do Título VI desta Constituição, disporá sobre a exclusão, no cálculo da 
receita corrente líquida, de parte dos recursos recebidos pelo ente federado 
à conta do disposto no art. 212-A, para efeitos de compatibilizar a obrigação 

de dispêndio mínimo com o pagamento dos profissionais da educação 
previsto no inciso XI desse dispositivo, com o cumprimento dos limites com 

despesa de pessoal estabelecidos na referida lei complementar.

Art. 9º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua 
publicação.



 O FUNDEB é o caminho mais concreto 
que nós temos no Brasil para garantir o 
direito à educação básica de qualidade!

 FIM


