
 

 

OF. Nº 062/PR-2020         

Brasília, 9 de março de 2020 

 

 

Aos(Às) 

Excelentíssimos(as) Senhores(as) Deputados(as) 

Câmara Federal 

 

 

 

Assunto: PEC 15/2015 – Fundeb permanente e com mais recursos para a educação pública 

 

 

 

 

Nobres parlamentares, 

 

Ao cumprimentá-los(as), cordialmente, dirigimo-nos novamente a Vossas Excelências para 

manifestar as posições da CNTE sobre a nova versão de substitutivo da PEC 15/2015, 

disponibilizada pela relatora para debate e votação na Comissão Especial no dia 10 de março. 

 

Para a CNTE, o substitutivo ainda carece de três alterações de grande relevância, além de outros 

pontos. As questões centrais são as seguintes: 

 

i. garantir mais recursos para um FUNDEB que já se encontra agonizante, mantendo o 

Salário-Educação integralmente fora da complementação da União;  

ii. suprimir a distribuição meritocrática de parcela da complementação da União (2,5%), 

pois a medida fere o objetivo do FUNDEB de universalizar as matrículas com qualidade 

em todo país, sendo que a região Nordeste, que concentra as maiores defasagens de 

atendimento e eficiência das redes, será a mais afetada com essa medida; e  

iii. garantir a valorização de todos os profissionais da educação, prevendo na PEC 

dispositivo para regulamentar o piso salarial profissional nacional previsto no art. 206, 

VIII da Constituição, elevando-se, também, o percentual de subvinculação para 80%. As 

redes públicas de educação básica possuem cerca de 2,2 milhões de professores e 2,3 

milhões de funcionários administrativos, e será impossível valorizar toda a categoria 

aumentando em apenas 10% a atual subvinculação para a folha de salários, hoje restrita 

ao magistério. 

 

As outras questões que merecem reparos no substitutivo são: 

 

1. Retorno da proposta de vinculação constitucional de 75% dos recursos oriundos da 

exploração de petróleo e gás para a educação pública, dos quais 80% seriam incorporados à 

cesta do FUNDEB. 

2. Reintrodução do princípio constitucional da proibição do retrocesso socioeducacional. 

3. Excluir o mecanismo que autoriza os entes públicos a repassarem a totalidade dos recursos 

do FUNDEB diretamente para as unidades escolares, tornando-as gestoras administrativas e 

orçamentárias da educação. Além de enfraquecer a política educacional do ente federativo 

(Secretaria de Educação), essa proposta impõe dificuldades para o controle social das verbas 



 

 

públicas. A autonomia escolar defendida pela sociedade organizada poderá dar lugar a uma 

independência quase total das escolas em relação aos órgãos de gestão da educação. 

4. Estabelecer a regulamentação do Custo Aluno Qualidade, mecanismo de equalização da 

oferta escolar no país, na lei de regulamentação do FUNDEB. 

5. Manter em menor percentual (7,5%) a trava que impede a utilização dos recursos de 

manutenção e desenvolvimento do ensino do MEC para financiar a complementação da 

União ao FUNDEB. O objetivo consiste em resguardar o financiamento das Universidades e 

Institutos Federais de Educação, além de outras políticas do MEC. 

6. Assegurar percentual maior para a complementação da União ao FUNDEB (o substitutivo 

de 2019 previa 40%), possibilitado atender de fato as metas do Plano Nacional de Educação 

2014-24. 

 

Cientes de que as alterações acima propostas necessitam de amplo consenso no Congresso 

Nacional, a CNTE requer a V. Exas. amplo debate sobre esse tema de grande importância e 

repercussão na vida de 40 milhões de estudantes que acessam a escola pública, diariamente, e dos 

4,5 milhões de trabalhadores em educação. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 
Heleno Araújo 

Presidente da CNTE 


