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Introdução 

 

A ameaça de colapso das contas públicas no Brasil, datada a partir de 

2015, levou o Estado brasileiro a implementar um controle rígido dos gastos 

públicos, com o propósito de reequilibrar as finanças do Estado e recompor o 

caminho para o desenvolvimento do país. A medida, por um lado, seria o Novo 

Regime Fiscal (NRF) representado pela Emenda Constitucional (EC) nº 95, de 

15 de dezembro de 2016 (BRASIL, 2016a), que impôs limites aos gastos 

públicos com saúde e educação por vinte exercícios financeiros, a partir de 

2017, com valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) relativo ao ano imediatamente anterior. Por outro lado, reflete o 

emaranhado de acontecimentos de cunho político, econômico e social, que 

engendram a narrativa da crise financeira do Brasil. 

Esta é a síntese do NRF, cujo efeito se expressa na complexidade das 

necessidades da população brasileira, colocando em risco o projeto de 

sociedade previsto na Constituição Brasileira de 1988, solidário ao direito a 

educação de qualidade. O NRF executa política econômica pautada na 

contenção dos gastos e de investimentos públicos como medida fundamental 

para a solução dos problemas históricos e mal resolvidos do Estado.  

Desta maneira, a mecânica da Lei impôs parâmetros para os gastos 

relativos ao ano imediatamente anterior, corrigidos anualmente pela inflação, 
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repercutindo na restrição orçamentária para as despesas da educação. 

Entre as fontes utilizadas, destacam-se a legislação nacional que embasa 

o objeto, principalmente a partir da EC nº 95/2016, a bibliografia que discute a 

repercussão e os principais reflexos para a disposição dos recursos para a 

educação pública, em especial para os programas e projetos educacionais até 

então em andamento.  

O estudo verificou que os gastos com educação tendem à redução ao 

longo dos exercícios financeiros (vigência do NRF), trazendo insegurança e, ao 

mesmo tempo, a certeza do não cumprimento do Plano Nacional de Educação 

(PNE). Embora o Fundeb não seja afetado diretamente, entende-se que o 

racionamento dos impostos no interior dos municípios possa afetar a 

arrecadação e, consequentemente, o financiamento da educação. 

O artigo inicia apresentando o cenário de formulação NRF e os fatores que 

implicaram a sua aprovação e, em seguida, os impactos nos gastos com 

educação decorrentes da aprovação do NRF.  

 

1 Contexto e Configuração do Novo Regime Fiscal 

 

Durante o primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rouseff (2011-

2014), a política econômica e social empregada experimentou o aumento da 

renda e a redução do endividamento das famílias, proporcionando maior 

arrecadação de impostos, que viabilizaram a política de expansão dos 

investimentos e sanearam os gastos públicos. Estes fatores permitiram o 

desenvolvimento das políticas de transferência de renda, de controle 

inflacionário, de valorização salarial e de investimento público, como síntese à 

denominação de Carvalho (2018), que se referiu ao período como “milagrinho 

brasileiro”. 

Contudo, este contexto foi abalado pela crise política e econômica de 

cunho estrutural, culminando na política de austeridade fiscal, calcada no 

controle rígido dos gastos públicos com saúde e educação. Esse controle rígido 

se esbarra nas expectativas dos programas e projetos em educação que vinham 
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sendo executados no cenário da educação brasileira nos últimos anos. 

Alinhado ao diagnóstico da crise fiscal do Estado, o programa “Uma Ponte 

para o Futuro”3 (FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES, 2015) refletiu a crise 

econômica como justificativa para a introdução das medidas que viriam a se 

constituir com NRF, buscando justificar o fim das vinculações constitucionais 

para ajudar na agenda de reformas pretendidas pelo novo governo, pós-

impeachment. 

Dentre as bandeiras da Ponte para o Futuro estava a afirmação de que a 

crise seria de ordem econômica, que trazia aspectos preocupantes decorrentes 

da “guerra” protagonizada entre o Congresso Nacional e o Planalto, com a 

aprovação de orçamento não impositivo e os vetos presidenciais. Para isso, o 

governo precisaria contingenciar as despesas e congelar gastos. 

Entre 2014 e 2017 foi um período de alta no IPCA seguido por uma 

determinada estabilidade até 2019. Entretanto, o IPCA é o índice-base de 

cálculo do NRF, a sua variabilidade pode depender dos diversos fenômenos do 

campo econômico, podendo trazer a instabilidade nas contas públicas. O 

Produto Interno Bruto (PIP) reflete esta condição, entre 2014 a 2017 (de 0,5% 

em 2014, chegando a até -3,8% em 2015 e 1,06% em 2017) houve uma leve 

recuperação, seguindo praticamente estável até o último cálculo anual em 2019 

(IBGE, 2020).  

O colapso das contas públicas ameaçou a possibilidade de estabilizar os 

ânimos do corpo político, regados pelo endividamento dos estados e municípios. 

Segundo Martins (2018, p. 32), após a sansão do NRF, alguns estados 

encaminharam seus regimes fiscais próprio, ora estipulando tetos específicos, 

ora trazendo ambiguidade para despesas primárias, ora definindo outros 

parâmetros de análise das contas públicas do estado. Os estados do: Ceará - 

EC88/2016; Piauí - EC47/2016; Santa Catarina - Lei Complementar 

nº156/2016; Mato Grosso do Sul - EC77/2017, Goiás - EC54/2017; e Mato 

Grosso - EC81/2017, foram os pioneiros neste quesito. 

 
3 O programa foi elaborado e difundido pela Fundação Ulysses Guimarães em 29 de outubro de 

2015, no centro da crise política brasileira. A Fundação é de cunho partidário, pertencente ao 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB). 
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A União também laçou pacotes de ajuda o pagamento de dívida pública 

dos estados e municípios por meio da Lei Complementar nº 148/2014, que 

altera a de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e o Plano de Auxílio 

aos Estados/DF, estabelecendo normas de finanças públicas voltadas para os 

contratos de refinanciamento da dívida, tendo como base também o IPCA e 

redefinindo os prazos para o pagamento das dívidas e a maior participação da 

União neste processo. (BRASIL, 2014; 2016b). 

Como condição para o refinanciamento, o governo se dispõe a monitorar 

a situação fiscal daqueles estados e municípios que aderiram, propondo metas 

anuais e elaborando estimativas para os dois anos seguintes. Em troca, as 

despesas educacionais e da saúde deverão racionalizadas, sendo compensadas 

quando excedentes, seja por redução de outra despesa obrigatória4 ou por 

restrições discricionárias5 (BRASIL, 2015; 2019) 

Isto explica a rigidez da NRF, que não permite a expansão de gastos nem 

a sua compensação por novas despesas. Porém, tecnicamente, não há mais 

espaço para mais despesas obrigatórias, a não ser que haja uma compensação 

em virtude da redução de outra despesa obrigatória, o que não seria possível 

(BRASIL, 2018a).   

 

2 Os Impactos nos Gastos com Educação Decorrentes da Aprovação da 

EC N.º 95/2016 

 

A Emenda Constitucional n.º 95/2016 – NRF - repercute no Orçamento 

Fiscal e na Seguridade Social da União, excluindo o Orçamento de Investimento 

das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do 

capital social com direito a voto. Isso implica na indução direta aos projetos e 

programas educacionais. 

No Art. 107 da referida emenda, é fixado o limite das despesas primárias 

para cada poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), dentre as exceções 

 
4  As Despesas Obrigatórias são oriundas de transferências constitucionais. 
5 As despesas Discricionárias são despesas comuns, importantes, mas não são obrigatórias. 
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relacionadas à educação podemos elencar: cotas estaduais e municipais da 

arrecadação do salário-educação (Art. 212 § 6.º), complementação do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), quando o valor por aluno não alcançar o 

mínimo estabelecido (Art. 60, ADCT) e, ainda, os valores estipulados para fins 

de complementação feita pela União na hipótese do inciso V (Art. 60, VII, 

ADCT). 

Ainda no Art. 110, com relação aos gastos com educação, esse estabelece 

que, na vigência do NRF, “[...] as aplicações mínimas em ações e serviços 

públicos de saúde e em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)”, 

portanto, não engloba todos os valores do orçamento da educação.  

No artigo 212 da Constituição Federal, os percentuais constitucionalmente 

fixados (nunca menos de 18% para a União e de 25% para Estados, Distrito 

Federal e Municípios) eram obtidos em face das receitas resultantes de 

impostos, agora com a EC 95/2016, esse encontra-se dependente da aplicação 

mínima do exercício financeiro anterior, corrigido conforme a variação do IPCA. 

As fontes de financiamento, portanto, deixaram de ser percentuais aplicados 

na receita da arrecadação de impostos, para ser uma constante por ano. 

(BRASIL, 1988). 

Observa-se, ainda, que mesmo diante da possibilidade do orçamento 

poder destinar algum recurso para a educação, esse terá que abrir mão de 

outras despesas, chamadas de discricionárias, desprezando as taxas de 

crescimento econômico e demográficas, o que poderá proporcionar o 

sucateamento das políticas educacionais. 

Para Tanno (2017, p. 4): 

 

Ocorre que, dada a sua importância estratégica e considerado o atraso 

histórico em sua oferta pelo Estado, o atual paradigma das políticas 

educacionais pressupõe a expansão contínua dos gastos em educação, 

com maior participação da União em seu financiamento, no exercício de 

sua função redistributiva e supletiva. As demandas educacionais para um 

período de dez anos foram equacionadas no Plano Nacional de Educação 

2014-2024, cujas 19 metas são respaldadas pela Meta 20, de ampliação 

dos investimentos públicos em educação em 7% do PIB até o quinto ano 

de sua vigência e em 10% do PIB até o final do decênio em referência. 
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Como mecanismo de financiamento foi criado o Custo Aluno-Qualidade 

(CAQ) da educação básica, que quantifica os insumos necessários para 

garantir padrão mínimo de qualidade do ensino, cujo financiamento será 

complementado com recursos financeiros da União a todos os Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios que não conseguirem atingir o seu 

valor mínimo.  

 

Naturalmente, as políticas públicas educacionais conjecturam a expansão 

dos gastos, todavia, aumentar em um ambiente de contenção de despesas e 

de teto de gastos deixa a deriva programas importantes, como a Lei 13.005, 

de 25 de junho de 2014, do Plano Nacional de Educação (PNE), (2014-2024), 

em que foram traçadas diretrizes para a melhoria e qualidade do ensino, 

formação para o trabalho e cidadania e valorização dos profissionais da 

educação. A meta de maior contradição à aplicação do NRF é a meta 20, que 

pretende ampliar o investimento público com a educação pública, atrelando ao 

PIB até alcançar 10% do PIB ao final do decênio. (BRASIL, 2014). 

Em relatório emitido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em relação 

ao acompanhamento do PNE (2014-2024), o órgão relata risco de não 

cumprimento das metas, demonstrando preocupação com os efeitos da EC 

95/2016 (NRF), que poderá afetar o próprio dispositivo constitucional, que 

garante o mínimo de investimento público em educação. Conforme o Relatório 

de Acompanhamento do PNE (2014-2024), caso o NRF não tivesse entrado em 

vigor, o total destinado à educação pública resultaria na ordem de 45,5 bilhões. 

(BRASIL, 2018). 

 

Considerações 

 

O estudo indicou que NRF possui o caráter contraditório, na medida em 

que é apontado como solução imediata para crise fiscal do Estado brasileiro, 

pois ao mesmo tempo em que o regime fomenta o controle, exacerba a 

precarização da educação, permitindo o avanço privatista, descaracterizando 

as políticas educacionais em vigor.  

Neste sentido, entende-se que o Estado negligencia o poder 

transformador da educação, que não deixa de dialogar com a política econômica 
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e social, perdendo oportunidades de conduzir a sociedade para o patamar de 

desenvolvimento.  

Entende-se que o Estado não pode prescindir de articulações contábeis, 

violando o nexo histórico do direito à educação, muito menos limitar os 

investimentos públicos por 20 anos sem considerar que a demanda por escola, 

por professor, por material didático cresce proporcionalmente ao número de 

criança que entra na faixa escolar.  

Vale salientar que o FUNDEB, mesmo que não seja passível de afetações 

diretas, não está isento dos efeitos do NRF, devido aos impostos coletados no 

interior dos estados e municípios.  O Novo Fundeb de caráter permanente prevê 

participação com 23% da União, o que deve minimizar os efeitos da escassez 

de recursos. Mas, mesmo sabendo disso, a luta por sua aprovação parece uma 

saga, o que mostra o verdadeiro recado que o Estado brasileiro tenta passar. 

Contraditoriamente, o NRF traz a insegurança e, ao mesmo tempo, a 

certeza do não cumprimento do Plano Nacional de Educação (PNE) com vigência 

até 2024. No mais, em tempos difíceis em termos de sustentação financeira e 

de crise de saúde pública, o orçamento da ciência vem sendo atacado, 

impedindo a possibilidade de tirar o país da crise de natureza diversa. 
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