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Olhar atento para a Equidade

Na perspectiva da série histórica, as desigualdades educacionais estão crescendo

Nosso sistema está ampliando o abismo social e nos afastando da igualdade de oportunidades

Precisamos  de políticas para induzir a Equidade do sistema, rompendo o ciclo de reprodução das 
desigualdades

Estamos oferecendo insumos mais precários justamente para aqueles estudantes que mais precisam

Oportunidade de novo paradigma de 
indução de maior Equidade e Qualidade 
no sistema educacional básico brasileiro: 

Essa é a oportunidade do Fundeb



Olhar atento para a Equidade

Fundeb atual

Objetivos regulatórios:
Universalização da Educação Básica

Responsabilidade pública
Descentralização

Objetivos regulatórios:
Equidade
Qualidade

Universalização da Educação Básica
Responsabilidade pública

Descentralização qualificada

Racionalidade econômica:
- Competição por matrículas entre entes
- Equalização parcial de menores valores por aluno

Mecanismos:
- Complementação da União aos fundos estaduais
- Redistribuição igualitária por matrículas dentro 
dos fundos

Racionalidade econômica:
- Pactuação federativa de 
responsabilidades
- Dar mais para quem tem 
menos recursos

Mecanismos:
- Complementação da União aos entes mais vulneráveis
- Redistribuição por matrículas dentro dos fundos, com multiplicador de vulnerabilidade
- Indução de práticas de gestão para qualidade e equidade (PNE)

Oportunidade 
de Fundeb
Fundeb+ (Binho Marques)

Fundeb Equidade (Paulo de Sena) 



Processo da PEC nº 015/2015

• Mérito da PEC: Salvaguarda da continuidade de uma exitosa 
política nacional

Perpetua o Fundeb como política redistributiva de Estado na seção permanente da Constituição Federal.

• Ponderação: Qual é o melhor nível de detalhamento para a PEC?
Uma Emenda Constitucional que torne o Fundeb perene não precisa especificar os detalhes de funcionamento 
redistributivo. 

– Cesar Callegari (CNE), José Francisco  Soares (CNE) e José Roberto Afonso (FGV)
Ponto fundamental para uma 

regulação que possa ser 
continuamente aprimorada



A estrutura da PEC

Incorpora ao Art. 212 (212-A) da seção permanente da Constituição Federal 
grande parte do que estabelece hoje, na seção transitória da Constituição, o Art. 
60 do ADCT – com modificações importantes, algumas das quais analisadas a 
seguir.

Com a PEC, o Art. 60 do ADCT fica revogado, de forma que a existência do 
Fundeb passa a não ter prazo de extinção.  

Além disso, a PEC introduz 2 princípios de atuação do Estado brasileiro em 
relação ao desenvolvimento de políticas sociais, em particular as educacionais.



Texto legal da PEC

Art. 1º. É inserido o seguinte parágrafo único no art. 193 da Constituição 
Federal: 

“Art. 193............................................................................... Parágrafo único. O 
Estado exercerá, na forma da lei, o planejamento das políticas sociais, 
assegurada a participação da sociedade em sua formulação, acompanhamento 
contínuo, monitoramento e avaliação periódica.”

Comentário: Reforça o princípio, previsto no artigo 174 da Ordem Econômica e 
Financeira, que enuncia que o planejamento é determinante para o setor 
público, e garante, na perspectiva da Ordem Social, que a função de 
planejamento deve abrir espaço à participação da sociedade nas etapas de 
formulação e avaliação das políticas. O TPE entende que sua inserção é 
positiva.



Texto legal da PEC

Art. 3º. É inserido o art. 212-A na Constituição Federal com a seguinte redação:

"Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos 
recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna 
dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:

Comentário: Fica estabelecido pela Constituição que o Fundeb não é o todo do 
financiamento educacional brasileiro. Além disso, estabelece-se que seus 
recursos serão destinados às atividades de MDE (art. 70 e 71 da LDB) 
especificamente na Educação Básica, além de que uma das preocupações de seu 
funcionamento será observar a remuneração dos trabalhadores da Educação. 
O TPE entende que sua redação está apropriada.



Texto legal da PEC

Inciso II - os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos 
por 20% (vinte por cento) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do 
art. 155; o inciso II do caput do art. 157; os incisos II, III e IV do caput do art. 
158; e as alíneas a e b do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da 
Constituição Federal, e distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, 
proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da 
educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes, nos respectivos 
âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 211 da 
Constituição Federal;

Comentário: O TPE entende que a redação do inciso poderia ser dividida em 
“cesta tributária” e “distribuição” (dois incisos).



Texto legal da PEC

Comentário (cont.): A PEC mantém a cesta tributária do Fundeb inalterada. 
Muitas das propostas apresentadas nas audiências sugerem um acréscimo de 
impostos próprios municipais (IPTU, ISS e ITBI) na cesta do Fundeb e/ou um 
aumento na alíquota incidente. Embora aumente o potencial redistributivo do 
Fundeb, a inclusão de impostos próprios municipais pode trazer inviabilidade 
operacional por sua insegurança contábil. Vale destacar que alterações na 
estrutura tributária brasileira – por uma reforma tributária que altere a 
Constituição – deverão também observar os efeitos sobre o Fundeb. No 
fragmento sobre cesta tributária, valeria incluir “a serem revistos, com regra 
de transição, na ocorrência de alterações nos artigos referidos”, como ocorre 
no art. 81, §1º e seguintes do ADCT, relativo ao Fundo de Combate e Erradicação 
da Pobreza. 



Texto legal da PEC

Comentário (cont.): A PEC também mantém que a proporcionalidade 
redistributiva será baseada nas matrículas da Educação Básica nos âmbitos de 
atuação prioritária das redes. Isso não proíbe que camadas adicionais de 
redistribuição sejam definidas por Lei infraconstitucional, embora sempre a base 
de cálculo tenha que considerar a proporcionalidade de matrículas – algo 
importante para que a distribuição tenha relação com os custos das redes e para 
que se perpetue o estímulo ao avanço da taxa de atendimento escolar. O TPE 
entende que a redação do fragmento sobre distribuição está apropriada, 
podendo haver adições no item na alínea a) do inciso III deste artigo.



Texto legal da PEC

Inciso III - observadas as garantias estabelecidas no § 1º e nos incisos I, II, III e IV 
do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da 
educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos e 
ampliação da oferta para as crianças de até quatro anos de idade, estabelecidas 
no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

Comentário: Esse inciso estabelece como norte da redação da Lei 
infraconstitucional de regulamentação do Fundeb a perspectiva de 
universalização da Educação Básica obrigatória e gratuita.



Texto legal da PEC

Comentário (cont.): Embora isso seja abordado adiante no § 1º do Art. 212-A, 
vale mencionar também a garantia prevista no inciso VII do Art. 206 da CF 
(padrão de qualidade) e os princípios de distribuição dos recursos públicos do §
3º do Art. 212 da CF (prioridade ao atendimento das necessidades do ensino 
obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de padrão de qualidade 
e equidade, nos termos do plano nacional de educação).



Texto legal da PEC

Inciso III – [a lei disporá sobre:]
a) a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, as 
diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, 
modalidades e jornada da educação básica e tipos de estabelecimento de 
ensino; 
b) a forma de cálculo do valor anual mínimo por aluno; 
c) a fiscalização e o controle interno, externo e social dos Fundos; 
d) o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público 
da educação básica; 

Comentário: As alíneas indicam os temas sobre os quais a Lei de regulamentação 
do Fundeb deverá versar, sem alterações em relação atual. Nesse sentido, vale 
algumas inclusões para não limitar as possibilidades de desenho do Fundeb. 



Texto legal da PEC

Comentário (cont.): Na alínea a), é positivo incorporar a possibilidade de 
ponderações por capacidade fiscal e condições socioeconômicas dos entes, 
permitindo que a Lei traga novidades na linha do que se tem defendido nas 
audiências públicas: “dar mais para quem tem menos”, em consonância com o 
inciso III do Art. 3º da Constituição Federal.

Na alínea d), há a possibilidade de que a Lei possa fortalecer a política de 
valorização do magistério. A sugestão é que a alínea tenha uma redação na 
seguinte configuração: “a forma de efetivar a valorização do magistério público 
da educação básica, incluindo o piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica”.



Texto legal da PEC

Comentário (cont.): É positiva também a inclusão de uma alínea e), com o teor 
de “o ambiente de pactuação federativa em que se realizará o conjunto de 
decisões operacionais do Fundeb não estabelecidos pela Lei”, como 
atualmente ocorre com as ponderações das matrículas.



Texto legal da PEC

Inciso IV - os recursos recebidos à conta dos Fundos instituídos nos termos do 
inciso I do caput deste artigo serão aplicados pelos Estados e Municípios 
exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme 
estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal; 

Comentário: Esse inciso versa sobre a aplicação de recursos recebidos via 
Fundeb, mantendo o texto atual. Ao especificar a utilização de recursos para os 
âmbitos de atuação prioritária, há uma melhor definição do regime de 
colaboração entre Estados e Municípios a respeito de responsabilidade de 
etapas de atendimento escolar.



Texto legal da PEC

Comentário (cont.): É importante tornar explícito que a aplicação é exclusiva em 
atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino, além de incluir que 
os Estados e Municípios deverão ter como princípios a ação redistributiva 
interna às redes para redução de desigualdades de oportunidades 
educacionais, observando o inciso I do Art. 206 da CF (“igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola”).



Texto legal da PEC

Inciso V - a União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o 
inciso II do caput deste artigo sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, 
o valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado em 
observância ao disposto no inciso VII do caput deste artigo, vedada a utilização 
dos recursos a que se refere o § 5º do art. 212 da Constituição Federal;

Comentário: Com base nas discussões realizadas nas audiências públicas e no §
3º do Art. 212 da CF, de que é preciso ampliar o potencial de equidade do 
aporte de recursos da União, o Todos Pela Educação defende que a distribuição 
da complementação da União se dê aos entes federativos – e não aos fundos 
estaduais – observando a equalização de recursos totais disponíveis para 
aplicação na Educação Básica pública (e não apenas aqueles que compõem a 
cesta tributária do Fundeb).

Sugestão que altera a estrutura do Fundo



Texto legal da PEC

Inciso VI - a complementação da União de que trata o inciso V do caput deste 
artigo será de, no mínimo 10% (dez por cento) do total dos recursos a que se 
refere o inciso II do caput deste artigo; 

Comentário: Uma das propostas mais recorrentemente apresentadas nas 
audiências públicas diz respeito à ampliação da alíquota mínima de 
complementação da União. Foram apresentados diversos números – 15%, 20%, 
25%, 33% e 50%. O TPE manifesta que qualquer alteração nesse sentido deve 
estar baseada em regra de transição e observar tanto as possibilidades fiscais 
quanto as possíveis fontes de recursos, como faz o Estudo Técnico nº 24/2017 
da Conof/CD.



Texto legal da PEC

Inciso X - proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo 
referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos 
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

Comentário: Mantém-se o mecanismo atual que destina parcela mínima de 
destinação dos recursos do Fundeb à remuneração do magistério em exercício 
da docência. Participações nas audiências públicas indicaram que essa regra 
teve efeito positivo na valorização do magistério sem comprometimento dos 
entes no escopo da LRF, de modo que retirar tal mecanismo seria ação adversa à 
manutenção e desenvolvimento do ensino. O TPE entende que sua redação 
deve ser mantida, mas pode incluir-se que a regra serve também para a 
aplicação de sobras de recursos de exercícios anteriores. 



Texto legal da PEC

§ 1º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar, 
no financiamento da educação básica, a equidade e melhoria da qualidade de 
ensino, de forma a garantir padrão mínimo definido nacionalmente.

Comentário: A redação inclui como princípio do financiamento da Educação 
Básica a equidade, o que vai na linha do consenso que vem sendo construído 
nas audiências pública. Para garantir que isso será compreendido como um 
passo na concretização da Estratégia 20.6 do PNE e com um entendimento 
amplo de equidade, o TPE sugere que o último trecho do parágrafo seja 
substituído por “de forma a garantir padrão mínimo nacional de qualidade da 
oferta de ensino e a redução de desigualdades de oportunidades 
educacionais”.



Texto legal da PEC

§ 3º - Poderão ser integrados, na forma de lei de cada ente federativo, como 
recursos adicionais, às contas únicas e específicas do Fundeb, os recursos 
provenientes da participação no resultado ou da compensação financeira pela 
exploração de petróleo e gás natural”.

Comentário: A integração dos recursos de royalties de petróleo e gás natural 
pode ampliar o efeito redistributivo do Fundeb, permitindo ampliar a equidade 
gerada pelo Fundo. O caráter opcional do mandamento legal, contudo, deve 
levar os entes a não aderirem. É importante avaliar a possibilidade de integração 
obrigatória dos royalties ao Fundeb, tanto do ponto de vista de efeito financeiro 
quanto da constitucionalidade da ação.



Texto legal da PEC

§ 4º - A União atua com função supletiva, redistributiva e de apoio técnico, 
tanto através da complementação ao Fundeb quanto de outras transferências 
federais para a Educação Básica.

§ 5º - Observando o disposto pelo parágrafo único do Art. 193 [Art. 1º da PEC 
015/2015], o Fundeb terá seus dados de distribuição e utilização dos recursos 
por ente federativo amplamente divulgados, de forma aberta e acessível para a 
sociedade, conjuntamente com os dados de aplicação total de recursos na 
Educação Básica pública dos entes federativos, possibilitando a efetiva 
fiscalização e controle interno, externo e social dos Fundos.

Sugestão de inclusão de parágrafos:



Texto legal da PEC

Art. 4º. É revogado o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Comentário: Para garantir que a União possa se preparar técnica (ex: 
mensuração de recursos totais para a educação em cada município e estado) e 
financeiramente para as mudanças previstas e para que entes complementados 
também possam se ajustar às mudanças potenciais na complementação da 
União, além de possibilitar que haja uma Lei infraconstitucional de 
regulamentação correspondente, pode ser uma alternativa que a Emenda 
Constitucional (se votada em 2018 ou antes) entre em vigor em data posterior a 
sua publicação.

Art. 5º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação.



Obrigado!
Caio Callegari – Coordenador de Projetos
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caio@todospelaeducacao.org.br
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