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HISTÓRICO E NATUREZA DO FUNDEB
• Criado em 2006 (EC 53/2006) – passou a 

vigorar em janeiro de 2007.
• Substituiu o FUNDEF (que só atendia o 

ensino fundamental) e passa a atender toda 
a educação básica (creche ao ensino médio).

• Se constitui em uma subvinculação dos 
recursos vinculados da educação (art.212 da 
CF de 1988).

• Trata-se de um fundo composto por 27 
fundos estaduais, com complementação 
federal.



SOBRE OS RECURSOS DO FUNDEB
• As transferências da União para os Estados e  

Municípios saltaram de 465 milhões de reais em 
2006 para 14,5 bilhões de reais em 2019.

• Os estados transferem para os municípios em torno
de 22 bilhões de reais. O fim do FUNDEB traria uma
grave situação para o financiamento da educação
municipal.

• Ainda que os recursos para a educação básica 
tenham tido um crescimento importante, eles são 
insuficientes e não contemplam a reivindicação 
histórica do Custo Aluno Qualidade – CAQ.



O que acontece com o fim do FUNDEB?

• A maior parte das redes de ensino estaduais e 
principalmente municipais entrará em colapso.

• Hoje, o FUNDEB é responsável  por 63% dos 
investimentos realizados na educação básica 
brasileira (mais de 156 bilhões de reais ou 2,3% PIB).

• Mais de 3.500 municípios recebem receitas do 
FUNDEB (inclusive de SP).

• Não haverá recursos para a manutenção da política 
salarial dos profissionais da educação.



NECESSIDADE DE UM NOVO FUNDEB – PERMANENTE 
E COM MAIOR PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO

• Atualmente, a União participa da complementação 
com apenas 10% do total dos fundos. As PECs no 
Congresso indicam a necessidade de 40%.

• O Governo Federal ainda não se movimentou para 
propor a renovação do Fundo. A esperança vem do 
Congresso Nacional.

• O FUNDEB deve se constituir no verdadeiro pacto 
federativo em torno da educação pública.



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC)

• PEC 65/2019                   De autoria suprapartidária
Do Senado Federal
Relator Senador Flávio Arns (REDE/PR)
FUNDEB permanente
União complementa com 40%
Piso da educação (prof. e func.)

• PEC 15/2015                   De Raquel Muniz (PSC/MG)
Relatora Deputada Dorinha (DEM/TO)
FUNDEB permanente
União complementa com 40%
Piso somente para professor



PEC 15/2015

• Há negociações no Congresso Nacional para priorizar 
a tramitação da PEC 15/2015.

• Ao longo do tempo tem havido uma aproximação 
entre os conteúdos das duas PECs.

• Entidades educacionais diversas, incluindo a CNTE, 
apoiam a PEC 15/2015, com a necessidade de 
ajustes.



PRINCIPAIS PONTOS DA PEC 15/2015

• Torna o FUNDEB permanente.
• Eleva para 40% a complementação da União em 

2031, iniciando em 15% e com acréscimos de 2,5 p.p
por ano.

• Inclui novas receitas no Fundo (1% FPM, 
compensação de desonerações, 7,5% de MDE da 
União para complementação).

• Vincula os recursos do petróleo para a educação nos 
Estados, DF e Municípios, além da União 
(constitucionaliza a Lei 12.858).



PRINCIPAIS PONTOS DA PEC 15/2015

• Assegura 70% dos recursos para valorização dos 
profissionais e Piso apenas para o magistério (a 
CNTE luta pela regulamentação do Piso do artigo 
206, inciso VIII da CF, com subvinculação de 80% 
dos recursos do FUNDEB).

• Fortalece a participação social nos conselhos de 
acompanhamento.

• Impede retrocessos educacionais.
• Cria sistema híbrido de distribuição da 

complementação federal (mais justo e eficaz!).



AMEAÇAS AO NOVO FUNDEB E À EDUCAÇÃO
• Propostas de desvinculação de receitas em tramitação no 

Congresso Nacional (Reforma Tributária).
• Junção das vinculações de educação e saúde em uma só 

rubrica - PEC 188/2019 (Pacto Federativo).
• Fim da cota federal do salário educação e do Fundo Social do 

Pré-sal (PEC 188). 
• Privatização do ensino público através de vouchers (emendas 

à PEC 15).
• Repasse de verbas a Estados e Municípios por meio de 

critérios meritocráticos (PEC 15).
• Ajuste fiscal que compromete o Piso Salarial e outras políticas 

de valorização dos profissionais de educação (PEC 186).
• Necessidade de revisão da LRF (PEC 15).



POR QUE AUMENTAR OS RECURSOS DA UNIÃO 
NO FUNDEB?

• Políticas de investimento:
• CAQ e sistema híbrido de distribuição.
• Piso e carreira para todos os profissionais.
• Maior qualidade e equidade num sistema de matrículas 

altamente municipalizado.
• Atendimento universal das matrículas obrigatórias (4 a 17 

anos).
• Aumento do atendimento em creches e EJA (quase 80 

milhões de jovens e adultos no Brasil ainda não 
concluíram a Educação Básica).

• Combate ao analfabetismo literal e funcional.



NOVO FUNDEB CRIARÁ MAIOR EQUIDADE

• União arrecada mais e investe menos.
• Estados transferem 22 bilhões para a educação dos 

municípios e a União apenas 14,3 bilhões.

Estrutura da arrecadação e distribuição dos tributos no 
Brasil

-------- Arrecadação Partilha

Federal 65,95% 58%

Estadual 28,47% 23%

Municipal 5,58% 19%



NOVO CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO 
COM 40% DA UNIÃO



Novo modelo híbrido de distribuição



Mais recursos para todos os entes




