


Os rumos do financiamento da

Educação no Brasil:

O novo FUNDEB



O FUNDEB VAI ACABAR...

•A Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/2006, que 

criou o Fundeb, estabeleceu o prazo de 14 anos, a 

partir de sua promulgação, para sua vigência. Assim, 

esse prazo será completado no final de 2020.

•Principal diferença entre FUNDEF/FUNDEB.

•O Fundeb é o maior financiador da educação no 

país. Por meio de 156,4 bilhões de reais, ele subsidia 

mais de 40 milhões de matrículas de redes estaduais e 

municipais.



O QUE FAZER?
•Tramitam no Senado a PEC 65/2019 e PEC 33/2019, e na 

Câmara dos Deputados, a PEC 15-A/2015.

•Todas preveem a renovação do fundo e a necessidade de 

torná-lo permanente na Constituição (sem data de validade 

como prevê a lei atual), mas apontam diferentes caminhos 

para o aumento da contribuição da União:

•A PEC 65/19 fala em ampliar dos atuais 10% para 40% a 

complementação da União em 11 anos;

•A PEC 33/2019 aponta uma complementação de 30% em 

três anos;

•Já a PEC 15/15 prevê um salto inicial da complementação 

para 15% e uma progressão até chegar a 40%, em dez 

anos.



A PEC 15/2015 – Principais aspectos

(Relatora: Profª. Dorinha Seabra Rezende)

•Tramitação na Câmara dos Deputados;

•FUNDEB permanente;

•Complementação da União: aumenta para 15% a complementação mínima da 

União no primeiro ano de vigência e aumento progressivo de 2,5% ao ano até o 

teto de 40% em 2031. Hoje a complementação da União é de 10%.

•VAAT: adota o VAAT (Valor Aluno Ano Total) como referência de cálculo para 

distribuição de recursos da complementação da União na faixa acima de 10%. O 

VAAT leva em conta toda a arrecadação do município ou do estado para definir 

quais estão aptos a receber a complementação.

•CAQ: define que o CAQ (Custo Aluno Qualidade) será a referência para o 

padrão de qualidade, preconizado no Artigo 211 da Constituição Federal.

•Remuneração de professores: aumenta de 60% para 70% a proporção do 

fundo destinada ao pagamento de profissionais do magistério. Aposentados não 

entram nesse montante.



O que muda no financiamento da 

educação com o novo pacto federativo?



PEC DA EMERGÊNCIA FISCAL E DO 

PACTO FEDERATIVO PACTO 

FEDERATIVO

- União dos orçamentos da saúde e da 

educação;

- Desvinculação das receitas;

- Extinção de programas do FNDE.

- Propostas de junção das agências de 

fomento CAPES e CNPQ – Coordenação 

direta da Presidência da República – saindo 

do MEC.



O que QUEREMOS?


