
PEC 241 e PLP 257: só a unidade na luta de resistência impedirá a concretização de golpe político. 
05 de setembro de 2016. Gil Vicente Reis de Figueiredo, professor da UFSCar (Diretor do PROIFES-Federação). 

 

O objetivo declarado da PEC 241/2016, também chamada de ‘Novo Regime Fiscal’, é ‘conter o 

crescimento das despesas federais’, em linha com o documento ‘Uma ponte para o futuro’. A proposta 

limita – pelo período de 20 anos (com eventual revisão após 10 anos) – as despesas primárias da União 

aos gastos do ano anterior corrigidos pela inflação oficial (IPCA). Caso aprovada, afetaria fortemente a 

presença do Estado Brasileiro nas áreas da saúde e da educação, ao suspender as vinculações 

constitucionais vigentes, eliminando quase irreversivelmente os avanços conquistados na Constituição 

Federal de 1988. Do ponto de vista do conteúdo, estamos diante de um retrocesso sem precedentes. Do 

ponto de vista da forma, trata-se de um golpe político, posto que é de conhecimento geral que a população 

brasileira aprovou democraticamente em urna, em 2014, o exato contrário das premissas fundantes dessa 

proposta. 

 

O que advirá da aprovação da PEC 241? 

A possível aprovação da PEC 241, combinada com a adoção, nas demais esferas (distrital, 

estadual e municipal), de providências análogas, conforme propostas constantes do PLP 257, produzirá 

uma redução global da destinação de recursos para as áreas sociais, com efeitos devastadores sobre 

setores públicos essenciais, como a saúde e a educação. Daí resultará, em geral, grande prejuízo para a 

população brasileira; e, em particular, a desvalorização e a fragilização dos servidores públicos. 

 

Porque é urgente e prioritário organizar a luta de resistência contra a aprovação da PEC 241? 

Demonstrar e divulgar com clareza a dimensão do desastre que virá com a aprovação dessas 

medidas é, neste momento, tarefa prioritária e urgente para todos aqueles que defendem um País mais 

justo e solidário.  

Prioritária, porque se isso vier a acontecer estará criado o espaço para o aprofundamento da 

privatização da saúde e da educação – que devem ser bens públicos e não mercadorias. Ou seja, é preciso 

que o conjunto dos trabalhadores brasileiros compreenda o que os atingirá: uma maior precarização do 

acesso a serviços públicos de saúde e de educação de qualidade e, portanto, a redução real indireta dos já 

parcos salários recebidos pelos que conseguem emprego. 

Urgente, porque as iniciativas em questão contam com forte apoio da grande mídia, e é necessário 

informar rapidamente a sociedade das consequências reais do que está sendo tramado – para que possa se 

organizar e agir.  

Aqui é preciso abrir um parêntese para explicar que a premência de tempo decorre justamente da 

velocidade com que progride, no Congresso Nacional, a tramitação da PEC 241/16, exatamente para que 

não haja possibilidade de um debate real sobre o que sua eventual aprovação iria acarretar.  

A primeira fase já foi vencida, com a análise da PEC 241 pela CCJC (Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania), tendo o parecer do relator Danilo Forte (PSB-CE), favorável à admissibilidade, 

sido aprovado por 33 votos a favor e 18 contrários, em 9 de agosto.  

Foi a seguir criada Comissão Especial, cujo relator é o deputado Darcídio Perondi (PMDB-RS), da 

base do atual governo, que já em 22 de agosto apresentou um ‘cronograma de trabalho’ prevendo 

audiências públicas com os Ministros Henrique Meirelles (Fazenda), Dyogo Oliveira (Planejamento), 

Ricardo Barros (Saúde) e Mendonça Filho (Educação). Os dois primeiros já foram ouvidos, em 24 de 

agosto. Faltam ainda 7 sessões da Câmara dos Deputados (foram realizadas 4, do total de 11) para que o 

deputado Perondi possa apresentar o seu parecer, após o que a PEC 241 irá ao Plenário, onde tem que ser 

votada em 2 turnos, com intervalo de 5 sessões entre uma e outra votação, necessitando de 308 votos 

(60%) em cada votação. Neste momento, a estimativa mais provável é que essas votações ocorram entre o 

fim de outubro e o início de novembro.  

Terminado o trâmite acima, a PEC 241 segue para o Senado, onde, de novo, é analisada pela 

CCJC daquela Casa, até finalmente ser aí votada, também em 2 turnos.  

Se o Senado aprovar o texto como o recebeu da Câmara, a emenda é promulgada pelas Mesas da 

Câmara e do Senado. Se o texto for alterado, volta para a Câmara, para ser votado outra vez. A proposta 

vai, então, de uma Casa para outra (o chamado pingue-pongue) até que o mesmo texto seja aprovado 



pelas duas Casas e, quando isso acontecer, o processo é encerrado no Congresso Nacional, com a 

promulgação do texto final acordado. Em tese, é possível que isso aconteça até o final deste ano. 

O que acontecerá com as verbas da educação e com as IFE e seus servidores? 

Para que se tenha a dimensão do que viria a ocorrer com a aprovação da PEC é preciso analisar, 

através de simulações – cujos parâmetros indicaremos a seguir – o que aconteceria nos próximos anos 

com os investimentos em educação e, em particular, com os recursos das IFE (Instituições Federais de 

Ensino) e com os salários de seus servidores. É evidente que, ao admitir hipóteses em relação ao futuro, é 

possível que os indicadores adotados não correspondam com precisão aos dados que se registrarão. 

Contudo, das simulações que faremos emergem fatos qualitativas fundamentais, que apenas 

marginalmente seriam afetados por essas eventuais flutuações. 

Aqui adotaremos as mesmas hipóteses traçadas para o “Cenário de Referência”, conforme assim 

descrito no documento “Impactos do Novo Regime Fiscal – Subsídios à análise da Proposta de Emenda 

Constitucional, PEC 241/2016”, documento esse produzido em agosto de 2016 pela Consultoria de 

Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, no “Estudo Técnico nº 12/2016”.   

Uma das principais tabelas desse documento é a intitulada “Parâmetros e indicadores macroeconômicos 

selecionados, 2001-2025 (Cenário de Referência)”, da qual extraímos e apresentamos os seguintes dados, 

que apontam para previsões do PIB e do IPCA, o que é essencial às simulações aqui pretendidas. 
 

Tabela 1 - Parâmetros e indicadores macroeconômicos selecionados, 2001-2025 (Cenário de Referência), ago/2016.  

Variação % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

PIB real 7,53 3,91 1,92 3,01 0,10 -3,85 -3,44 1,00 2,00 2,00 2,00 2,25 2,25 2,50 2,75 3,00 

IPCA 5,91 6,50 5,84 5,91 6,41 10,67 7,29 5,50 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

É também necessário para a nossa análise explicitar as informações publicadas pelo INEP/MEC, 

conforme constantes do quadro abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T = Investimento Total em Educação. EB = Ensino Básico. EI = Ensino Infantil. EF = Ensino Fundamental. AI = Anos 

Iniciais (1ª – 4ª Séries). AF = Anos Finais (5ª – 8ª Séries). EM = Ensino Médio. ES = Ensino Superior.  
 

Por outro lado, considerando que não estão disponíveis dados oficiais para 2014 e 2015, em 

termos de Investimento Público Total em Educação (as tabelas publicadas pelo INEP/MEC vão apenas 

até 2013), adotamos como parâmetro de expansão desse indicador, nesses anos, a evolução, em igual 

período, do quociente MDE/RLI (MDE=Manutenção do Desenvolvimento do Ensino; RLI=Receita 

Líquida de Impostos), conforme consta do mencionado “Estudo Técnico nº 12/2016”. E, em 2016, 

supusemos que a destinação de recursos para a educação irá seguir a rota prescrita pelo Plano Nacional de 

Ano 

Investimento Público Total (% PIB) 

T 

Níveis de Ensino 

EB EI 
EF 

EM  ES  
AI AF 

2000 4,6 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9 

2001 4,7 3,8 0,4 1,4 1,3 0,7 0,9 

2002 4,7 3,8 0,3 1,6 1,3 0,5 1,0 

2003 4,6 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9 

2004 4,5 3,6 0,4 1,5 1,2 0,5 0,8 

2005 4,5 3,6 0,4 1,5 1,2 0,5 0,9 

2006 4,9 4,1 0,4 1,6 1,5 0,6 0,8 

2007 5,1 4,2 0,4 1,6 1,5 0,7 0,9 

2008 5,3 4,4 0,4 1,7 1,6 0,7 0,8 

2009 5,6 4,7 0,4 1,8 1,7 0,8 0,9 

2010 5,6 4,7 0,4 1,8 1,7 0,8 0,9 

2011 5,8 4,8 0,5 1,7 1,6 1,0 1,0 

2012 6,0 4,9 0,6 1,7 1,5 1,1 1,0 

2013 6,2 5,1 0,6 1,7 1,6 1,1 1,1 



Educação (PNE). Essa hipótese poderá gerar alguma superavaliação desse aporte, nesse ano de 2016; mas 

isso não irá alterar, no cerne, o quadro qualitativo de forte declínio de investimentos apresentado nos 

gráficos abaixo. 

Por último, faremos algumas considerações sobre a tabela que se segue: apresenta duas colunas, e 

se refere ao período 2000 / 2025. A primeira coluna mostra, sob as hipóteses acima, o que aconteceria 

com o Investimento Total em Educação, em termos de percentual do PIB (Produto Interno Bruto), caso o 

PNE (2015/2024) fosse cumprido, alcançando-se 10%, conforme previsto, até 2024. O cálculo dos 

percentuais aí constantes supõe a implementação do PNE de forma gradual e homogênea, até esse ano, 

partindo-se dos valores hipotéticos válidos para 2016. A segunda coluna exibe, sob as mesmas hipóteses, 

os percentuais que vigorariam caso as atuais propostas de governo fossem aprovadas (PEC 241, PLP 

257). Isso, na melhor das hipóteses, ou seja, aquela em que o teto de investimentos previsto para a 

educação fosse atingido. O cálculo dos percentuais respectivos, de 2017 até 2025, foi feito a partir das 

estimativas de evolução do PIB e do IPCA apresentadas na Tabela 1, acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não só o PNE não será cumprido como, na menos pior das hipóteses, o investimento total em 

educação irá declinar em 16% até 2025 – e outros tantos mais, no caso de prorrogação. 

No caso em que os projetos do governo atual sejam aprovados, o não cumprimento do PNE é a 

boa notícia. A má notícia é que, além disso, em termos de percentuais do PIB, o investimento total em 

educação, em vez de subir, irá declinar em (cerca de) 16%, até 2025 – invertendo a tendência de 

crescimento atual. Chega-se a essa cifra comparando o percentual a ser destinado em 2025 (na segunda 

Ano 

 

Investimento Total em Educação (% do PIB) 

T (PNE) T (PEC 241 + PLP 257) 

2000 4,6%  

2001 4,7%  

2002 4,7%  

2003 4,6%  

2004 4,5%  

2005 4,5%  

2006 4,9%  

2007 5,1%  

2008 5,3%  

2009 5,6%  

2010 5,6%  

2011 5,8%  

2012 6,0%  

2013 6,2%  

2014 6,4%  

2015 6,4%  

2016 6,5%  

2017 6,7% 6,5% 

2018 6,8% 6,5% 

2019 7,0% 6,4% 

2020 7,6% 6,3% 

2021 8,2% 6,1% 

2022 8,8% 6,0% 

2023 9,4% 5,8% 

2024 10,0% 5,7% 

2025 10,0% 5,5% 



coluna) com o relativo a 2016 (na primeira coluna). Ressalve-se que esse desastre ocorre no cenário 

menos pior, isto é, aquele em que o teto previsto (PEC 241 e PLP 257) seja alcançado; caso contrário, o 

declínio será ainda maior. 

O gráfico a seguir ilustra bem essa situação. 
 

 
 

 

Vê-se também que, se houver continuidade da ‘Ponte para o futuro’, ou seja, se a PEC 241 for 

renovada por mais 10 anos, até o prazo total de 20 anos, haverá o retorno dos investimentos em educação 

ao patamar 4% / 5%, precisamente onde estava no governo Fernando Henrique Cardoso.  

Saúde, educação e áreas sociais retornarão, assim, ao ponto em que estavam no início dos anos 

2000. Constatação essa da maior gravidade: está sendo rompido o Estado Democrático de Direito, posto 

que o processo em curso leva ao oposto do que foi votado em 2014, violando a vontade da maioria dos 

cidadãos brasileiros; mas, para além disso, está não apenas aberto o caminho para o impedimento 

constitucional de que esse voto seja honrado, como também já se prevê o aprofundamento de sua violação 

daqui a 10 anos.  

 

Salários, verbas para pesquisa e condições de trabalho nas IFE seguirão igual trajetória. 

Não resta qualquer dúvida que, nesse cenário, os salários irão cair, em termos reais.  

Os acordos assinados pelo PROIFES (10,8% de reajustes lineares e mais 8,2%, em média, por 

conta da reestruturação da carreira, até agosto de 2019) garantiram que os salários dos docentes venham a 

se manter, nesse período, seu melhor poder aquisitivo dos últimos 20 anos. A partir daí, contudo, não 

tenhamos ilusões: será inevitável a queda das remunerações dos docentes – e de todos os servidores que, 

inclusive, já perderam muito mais nos últimos anos –, caso entrem em vigor os projetos do atual governo.  

Como os salários representam, aproximadamente, cerca de 70% do orçamento das IFE (dados de 

2014 – fonte MEC), a queda de 16%, no mínimo, na massa global de recursos a serem destinados às 

Universidades e Institutos Federais, irá necessariamente se refletir na queda de poder aquisitivo de 

professores e funcionários, em percentual similar. Queda essa que irá se aprofundar, em dimensão 

semelhante, caso os projetos de lei em questão sejam reafirmados e prorrogados daqui a 10 anos: nossos 

salários, nessa hipótese sombria, irão retornar ao que eram no início dos anos 2000.  

Assim como escassearão, de igual maneira, recursos para pesquisa, para laboratórios, para bolsas, 

para contratações, para projetos; em consequência, nossas condições de trabalho serão 

incomparavelmente piores. 
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Só a forte mobilização e a luta de resistência de docentes, funcionários, alunos e de toda a sociedade 

civil organizada poderá impedir retrocesso brutal em todas as áreas sociais pelos próximos 20 anos. 

Este é um momento singular na história deste País. Só sairemos dele sem derrotas de enormes 

proporções se formos capazes de compreender a dimensão da trama que está em curso, e se conseguirmos 

construir com unidade e junto com a sociedade civil organizada uma dura e intransigente luta de 

resistência.  


