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Resumo: Neste trabalho é avaliado se o Novo Regime Fiscal 
(NRF) atende aos denominados limites aos limites dos direitos 
fundamentais, no que se refere à derrogação da sistemática de 
financiamento do direito fundamental à educação, prevista no 
artigo 212 da CR, pelo disposto no artigo 110 do ADCT, que 
estabeleceu um novo piso constitucional de gastos, além da sub-
missão ao limite individualizado de despesas primárias do Poder 
Executivo (teto). A dimensão objetiva do direito fundamental à 
educação, em seus efeitos e funções de eficácia dirigente, garan-
tia institucional e deveres de proteção, permite questionar a mu-
dança perpetrada pelo NRF, que corresponde a uma autêntica 
restrição a direito fundamental, passível de contraste à luz dos 
limites aos limites de tais direitos. Embora o NRF não desfira 
uma restrição frontal ao núcleo essencial do direito fundamental 
à educação, tal limitação pode ser reputada inconstitucional em 
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razão das consequências negativas que poderá acarretar sua con-
cretização. O NRF reduziu o montante obrigatório a ser despen-
dido com educação pela União. Os gastos realizados pela União, 
até o momento, têm superado os valores mínimos estabelecidos 
tanto na nova regra, como na regra antiga. Nada impede, todavia, 
que doravante esse cenário seja alterado em desfavor do direito 
à educação. O núcleo essencial e o mínimo existencial sempre 
gravitarão em torno da problemática referente aos limites dos 
limites dos direitos fundamentais, quer se análise a questão na 
perspectiva das “cláusulas pétreas”, quer sob o olhar da proibi-
ção de retrocesso. Diante da impossibilidade de se delimitar con-
teúdos a priori no que se refere a direitos fundamentais, a pro-
porcionalidade desponta como ferramenta imprescindível para 
tal análise. A reforma promovida pela EC nº 95/16, que instituiu 
o NRF, não observa os limites aos limites do direito fundamental 
à educação. 
 
Palavras-Chave: Limites aos Limites dos Direitos Fundamen-
tais; Direito Fundamental à Educação; Financiamento; Novo 
Regime Fiscal. 
 
THE RIGHT TO EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE 
NEW FISCAL REGIME: THE LIMITS TO THE LIMITS OF 
FUNDAMENTAL RIGHTS 
 
Abstract: In this paper it is evaluated whether the New Tax Re-
gime (NTR) fills the so-called limits to the limits of fundamental 
rights, regarding the derogation from the system of financing the 
fundamental right to education, provided for in article 212 of the 
Constitution, by the provisions of article 110 of the Transitional 
Constitutional Provisions Act, which established a new consti-
tutional boundary of expenditures, in addition to submitting to 
the individualized limit of the Executive's primary expenditure. 
The objective dimension of the fundamental right to education, 
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in its effects and functions of driving effectiveness, institutional 
guarantee and protection duties, allows to question the change 
perpetrated by the NTR, which corresponds to an authentic re-
striction to fundamental right, which can be contrasted by the 
limits to the limits of such rights. Although the NTR does not 
bring a frontal restriction to the essential core of the fundamental 
right to education, such a limitation may be considered uncon-
stitutional because of the negative consequences it might entail.  
The NTR reduced the mandatory amount to be spent on educa-
tion by the Union. The expenditures made by the Union, so far, 
have exceeded the values defined in both the new rule and the 
old rule. However, nothing prevents this scenario from being al-
tered to the detriment of the right to education. The essential core 
and the existential minimum will always gravitate around the 
problematic concerning the limits of the limits of the fundamen-
tal rights, whether one examines the question from the perspec-
tive of the "immutable rule clause" or under the perspective of 
the prohibition of retrogression. Given the impossibility of de-
limiting content a priori with regard to fundamental rights, pro-
portionality emerges as an essential tool for such analysis. The 
reform promoted by the Constitutional Amendment nº 95/16, 
which established the NTR, does not observe the limits to the 
limits of the fundamental right to education. 
 
Keywords: Limits to the Limits of Fundamental Rights; Funda-
mental Right to Education; Financing; New Tax Regime. 
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imposta pelo Novo Regime Fiscal com a Constituição. 4.1 A li-
mitação dos limites pelo respeito ao núcleo essencial e as “cláu-
sulas pétreas”. 4.2 A limitação dos limites pela proibição de re-
trocesso. 4.3 A limitação dos limites pelo princípio da proporci-
onalidade. Considerações Finais. Referências Bibliográficas. 
 
INTRODUÇÃO 
 

os últimos anos, o país vem registrando sucessivos 
déficits orçamentários, com grave repercussão no 
equilíbrio das contas públicas. O montante do dé-
ficit primário na esfera federal, previsto nos cinco 
exercícios financeiros anteriores, alcançou a cifra 

de aproximadamente R$ 650 bilhões. A expectativa para este 
ano está consolidada em outro déficit, na ordem de R$ 118 bi-
lhões.1 Nos Estados a situação não é melhor. Informações apu-
radas pela Instituição Fiscal Independente, vinculada ao Senado 
Federal, apontam que dos 27 Estados, dez teriam encerrado o 
exercício de 2016 com déficit primário, totalizando um mon-
tante de R$ 13,7 bilhões (SENADO, 2017, p. 4). Caso fossem 

 
1  Para 2015, a Lei nº 13.080/15 (Lei de Diretrizes Orçamentárias ‒ LDO) pre-
viu um superávit primário de R$ 66.325.000.000,00 (sessenta e seis bilhões, trezentos 
e vinte e cinco milhões de reais). Posteriormente, a Lei nº 13.199/15 transformou a 
expectativa de superávit em um déficit primário de R$ 48.908.400.000,00 (quarenta e 
oito bilhões, novecentos e oito milhões e quatrocentos mil reais). Para 2016, a Lei nº 
13.242/15 (LDO) também previu um superávit primário de R$ 30.554.000.000,00 
(trinta bilhões, quinhentos e cinquenta e quatro milhões de reais), alterado, em se-
guida, para um déficit primário de R$ 163.942.000.000,00 (cento e sessenta e três 
bilhões, novecentos e quarenta e dois milhões de reais), conforme a Lei nº 13.291/16. 
Para 2017, a Lei nº 13.408/16 (LDO) já previu um déficit primário de R$ 
143.100.000.000,00 (cento e quarenta e três bilhões e cem milhões de reais). Para 
2018, a Lei nº 13.473/17 (LDO) previu, inicialmente, um déficit primário de R$ 
131.300.000.000,00 (cento e trinta e um bilhões e trezentos milhões de reais), poste-
riormente revisto, pela Lei nº 13.480/17, para R$ 161.300.000.000,00 (cento e ses-
senta e um bilhões e trezentos milhões de reais). Para 2019, a Lei nº 13.707/18 previu 
um déficit primário de R$ 132.000.000.000,00 (cento e trinta e dois bilhões de reais). 
Já para o exercício de 2020, a Lei nº 13.898/2019 prevê um déficit primário de R$ 
118.910.000.000,00 (cento e dezoito bilhões, novecentos e dez milhões de reais). 
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incluídos os demais Estados, que alcançaram resultado positivo, 
o déficit conjunto seria acrescido em R$ 4,1 bilhões (SENADO, 
2017, p. 4). Ademais, há Estados com situação fiscal ainda mais 
gravosa, em razão do elevado índice de endividamento.2 

Tais números têm servido de justificativa para a condu-
ção de diversas reformas no âmbito do Estado brasileiro, com o 
objetivo de obter um resultado fiscal favorável, seja pela limita-
ção dos gastos públicos, seja pela adoção de medidas que resul-
tariam na retomada do crescimento econômico. Algumas ainda 
estão em discussão no âmbito do Congresso Nacional, enquanto 
outras já lograram obter a aprovação legislativa, como no caso 
do Novo Regime Fiscal (NRF), imposto pela Emenda Constitu-
cional (EC) nº 95, de 2016, do Regime de Recuperação Fiscal 
dos Estados e do Distrito Federal, consubstanciado na Lei com-
plementar nº 159, de 2017, além das reformas previdenciária e 
trabalhista. 

Todas essas medidas adotadas ou em via de adoção sus-
citam importantes questionamentos relacionados à possibilidade 
de limitação de direitos fundamentais. Não é de hoje que se re-
conhece que todos os direitos têm custos, sejam os assim deno-
minados direitos negativos ou de primeira geração, sejam aque-
les de índole prestacional, comumente atrelados aos direitos so-
ciais (HOLMES; SUNSTEIN, 1999, p. 48). É justamente em pe-
ríodos de crise econômica que os direitos fundamentais correm 
maior risco de comprometimento quanto à sua eficácia, em es-
pecial aqueles que demandam uma atuação positiva (prestacio-
nal) do Estado. Em momentos de agravamento da escassez de 
recursos, há uma tendência a se reduzir o papel do Estado, de 
modo mais forte naquelas searas que demandam a entrega de 
prestações, do que propriamente na redução das estruturas e do 

 
2  O Senado Federal fixou o limite máximo possível da dívida consolidada líquida 
(DCL) em 200% da receita corrente líquida (RCL). Em 2016, três Estados alcançaram 
patamar de endividamento superior ao referido limite. Nos Estados do Rio Grande do 
Sul (RS), Minas Gerais (MG) e Rio de Janeiro (RJ), a DCL corresponde, respectiva-
mente, a 212,9%, 203,1% e 201,9% da RCL (SENADO, 2017, p. 5. Tabela 8). 
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aparato necessário a assegurar os direitos de cunho negativo. 
Neste cenário de reformas, chama atenção a mudança 

promovida no histórico regime de financiamento de áreas soci-
almente sensíveis. Desde 1934, o Constituinte reservou montan-
tes mínimos de recursos a serem destinados à educação, com ex-
ceção apenas nos textos de 1937 e de 1967/1969, marcadamente 
não democráticos (PINTO, 2015, p. 48). Na Constituição da Re-
pública de 1988 (CR), procurou-se não apenas assegurar o di-
reito à educação de forma abrangente, mas delimitar o quantita-
tivo mínimo de recursos a serem destinados a tais áreas. Com a 
adoção do NRF pela União, a sistemática de financiamento do 
direito fundamental à educação restou severamente modificada 
e o tratamento privilegiado, aparentemente, suprimido ou, ao 
menos, agudamente limitado. 

Além do fato de ter conferido maior relevância a diversos 
tipos de despesas como ao pagamento da dívida pública, au-
mento de capital de empresas estatais e com a Justiça Eleitoral 
em detrimento das escolhas formuladas pelo próprio Constitu-
inte, que elevou os gastos com educação3 a um patamar privile-
giado, questiona-se a possibilidade de haver a redução dos re-
cursos públicos destinados à referida área, impondo-lhe um teto 
e reduzindo-lhe o montante mínimo de gastos (piso), quando 
ainda não se logrou alcançar patamares adequados de concreti-
zação de tais direitos. Com a redução dos recursos públicos a 
serem investidos daqui por diante, surge a fundada preocupação 
com a estagnação ou até mesmo o retrocesso em conquistas so-
ciais já alcançadas e que ainda se encontram em patamar insufi-
ciente de satisfação. Como é cediço, o Brasil encontra-se dis-
tante dos patamares mínimos esperados no que se refere ao de-
senvolvimento da educação.4 

 
3  Não se desconhece o tratamento privilegiado concedido pelo Constituinte também 
ao direito à saúde, de modo que grande parte das observações aqui apontadas poderão 
ser estendidas àquele. Não obstante, diante dos limites deste trabalho, o seu escopo 
restringiu-se apenas ao direito à educação. 
4  No Programme for International Student Assessment (PISA), programa 
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Diante disso, cumpre questionar se o regime de financi-
amento do direito fundamental à educação não estaria submetido 
à mesma proteção dos direitos fundamentais em face de suas res-
trições. O objetivo deste trabalho é avaliar se a reforma consti-
tucional promovida pela EC nº 95/16 respeita os limites aos li-
mites dos direitos fundamentais. Para tanto, serão analisadas, 
num primeiro momento, a sistemática anterior do financiamento 
do direito fundamental à educação e a mudança operada pelo 
NRF. Em seguida, será examinado se o artigo 110 do ADCT, 
inserido pela EC nº 95/16, pode ser considerado uma efetiva res-
trição ao direito fundamental à educação, no contexto de sua di-
mensão objetiva. Na parte final, o NRF será analisado na pers-
pectiva dos limites aos limites dos direitos fundamentais, a saber 
a limitação em razão da garantia do núcleo essencial e das “cláu-
sulas pétreas”, da proibição de retrocesso e, por fim, do princípio 
da proporcionalidade. 

 
1 O FINANCIAMENTO DO DIREITO FUNDAMENTAL À 
EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 
A Constituição de 1988, seguindo tradição que remonta 

a 1934, definiu fontes específicas de recursos para a educação. 
É dizer, para além de estabelecer a educação como um direito de 
todos e dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvol-
vimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

 
internacional de avaliação estudantil promovido pela Organisation for Economic Co-
Operation and Development (OECD), os resultados do Brasil, referentes a 2012, in-
dicam que, embora tenha havido um aumento nas matrículas em relação aos níveis 
primários e secundários de educação, o percentual alcançado é de 78%, não atingindo, 
portanto, a universalização. Quanto à qualidade, entre os 65 participantes, o Brasil 
ficou entre a 57ª e a 60ª posição em matemática, 54ª e 56ª em leitura e 57ª e 60ª em 
ciências. Ainda, 67,1% dos alunos apresentaram baixa performance em matemática, 
metade alcançou apenas o nível 2 em leitura (o máximo é 6), e em ciências o país 
ficou abaixo da média da OECD, no mesmo nível de Argentina, Colômbia, Jordânia 
e Tunísia, mas abaixo do Chile, Costa Rica, Uruguai e México. Cf. ORGANISATION 
FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2012. 
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qualificação para o trabalho (art. 205, caput, CR), definindo 
como um entre seus vários princípios a garantia de padrão de 
qualidade (art. 205, inciso VII, CR), prescrevendo diversos de-
veres para o Estado, entre os quais a garantia de educação básica 
obrigatória e gratuita dos quatro aos 17 anos de idade, inclusive 
com a oferta a quem não teve acesso em idade própria (art. 208, 
inciso I, CR), qualificada como um direito público subjetivo (art. 
208, § 1º, CR) e cuja oferta irregular importa em responsabili-
dade da autoridade competente (art. 208, § 2º, CR), para além de 
todos esses aspectos, que apenas revelam uma parcela do rico 
regime jurídico do direito fundamental à educação estabelecido 
no texto constitucional, consagrador das mais diversas posições 
jurídicas, o Constituinte definiu claramente as fontes de financi-
amento necessárias para fazer frente a tais expectativas. 

A principal característica desse modelo especial de fi-
nanciamento correspondia à vinculação de um percentual signi-
ficativo da receita resultante de impostos, compreendida a pro-
veniente de transferências, à manutenção e ao desenvolvimento 
do ensino (MDE). A União era obrigada a aplicar anualmente 
nunca menos que 18% (dezoito por cento) das referidas receitas 
em ações relacionadas à educação (art. 212, caput, CR),5 obser-
vando o disposto nos artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (Lei nº 9.394/96 – LDB), que definem quais des-
pesas podem ou não ser consideradas como voltadas à manuten-
ção e ao desenvolvimento do ensino.6 

Dada a relevância da referida disposição, o Poder Cons-
tituinte Reformador buscou reforçar o atendimento da referida 
regra ao ampliar, por meio da EC nº 14/96, a hipótese de 

 
5  Os Estados e os Municípios também estão sujeitos a essa sistemática, e o percen-
tual estipulado corresponde a 25% de suas receitas, não havendo nenhuma modifica-
ção após o NRF, que é restrito à esfera federal. 
6  Além disso, o artigo 60 do ADCT estabelece que parte desses recursos deve ser 
destinada à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica e à remuneração 
condigna dos trabalhadores da educação, estabelecendo diversas regras específicas 
para a composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil. 
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intervenção pelo descumprimento da aplicação do mínimo exi-
gido para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, origi-
nalmente prevista apenas em detrimento dos Municípios (art. 35, 
inciso III, CR), para alcançar, igualmente, os Estados (art. 34, 
inciso VII, alínea “e”). 

Percebe-se, portanto, a preocupação do Constituinte com 
a eficácia material do direito fundamental à educação, reve-
lando-se a partir das referidas regras (art. 212 da CR e 60 do 
ADCT) “uma objetiva garantia material, não apenas financeiro-
orçamentária, de que a política pública de educação deveria se 
desenvolver de forma progressiva” (PINTO, 2015, p. 50). É ine-
gável, destarte, “que o Constituinte tratou de garantir a destina-
ção de recursos para viabilizar a realização do dever do Estado 
com a educação, de modo especial com o ensino fundamental” 
(SARLET, 2015, p. 351), a revelar “que saúde e educação são 
direitos sociais que assumem uma posição preferencial no orde-
namento constitucional brasileiro” (SARLET; MARINONI; 
MITIDIERO, 2017, p. 622). 

O NRF alterou a referida sistemática do piso constituci-
onal estabelecido no artigo 212 da Constituição, estabelecendo 
um novo critério para a aferição da aplicação mínima exigida da 
União em educação, além de estabelecer um limite de gastos 
(teto). A seguir, tratar-se-á dessas repercussões no financia-
mento da educação, decorrentes da EC nº 95/16. 

 
2 O NOVO REGIME FISCAL: ASPECTOS GERAIS E O IM-
PACTO NO CUSTEIO DO DIREITO FUNDAMENTAL À 
EDUCAÇÃO 

 
O Novo Regime Fiscal foi aprovado com o objetivo de 

contornar os sucessivos déficits orçamentários apurados nos úl-
timos exercícios financeiros pela União. Estabelece a limitação 
das denominadas despesas primárias, correspondentes, em li-
nhas gerais, a todas aquelas não relacionadas com o pagamento 
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da dívida pública, propiciando, assim, um aumento do superávit 
primário, que “representa o quanto o governo conseguiu econo-
mizar para pagamento da dívida pública” (FURTADO, 2014, p. 
124).  

Ao todo foram estabelecidos cinco limites individualiza-
dos de gastos primários para cada grupo de Poderes e/ou órgãos.7 
O projeto de lei orçamentária deve demonstrar os valores máxi-
mos de programação compatíveis com os limites individualiza-
dos de gastos (art. 107, § 3º, ADCT), admitindo-se, no máximo, 
uma compensação mediante a redução do limite de gastos do 
Poder Executivo, até o limite de 0,25%, em favor dos demais 
grupos de Poderes e órgãos submetidos ao teto, nos três primei-
ros exercícios de vigência do NRF (art. 107, §§ 7º e 8º, ADCT), 
ou entre os Poderes e órgãos integrantes do mesmo grupo, sub-
metidos, portanto, a um limite comum de gastos (art. 107, § 9º, 
ADCT). 

A limitação das despesas primárias perdurará por um pe-
ríodo de vinte anos (art. 106, ADCT). No primeiro ano (2017), 
o limite de gastos corresponderá à despesa primária paga em 
2016, incluídos os restos a pagar e as demais operações que afe-
tem o resultado primário, acrescidos de 7,2%. Nos exercícios fi-
nanceiros subsequentes, o limite será o valor do exercício ante-
rior corrigido pelo IPCA (art. 107, § 1º, incisos I e II, ADCT).  

A mudança do método de correção, para além do critério 
exclusivo da variação inflacionária, de modo a abranger, v.g., a 
ampliação da demanda por serviços públicos essenciais, so-
mente poderá ser proposta após dez anos de vigência do NRF, 
sendo admitida apenas uma alteração por mandato presidencial 
(art. 108, caput e parágrafo único). 

Importante destacar que nem todos os gastos públicos se 
 

7  (1) O Poder Executivo Federal; (2) o Poder Judiciário Federal e Tribunais Supe-
riores (STF, STJ, CNJ e as Justiças do Trabalho, Federal, Militar, Eleitoral e do Dis-
trito Federal e Territórios); (3) o Poder Legislativo Federal (Senado Federal e Câmara 
dos Deputados) e o Tribunal de Contas da União; (4) o Ministério Público da União e 
o CNMP; e (5) a Defensoria Pública da União (art. 107, incisos I a V, ADCT). 
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submetem ao referido teto (art. 107, § 6º, ADCT). Algumas des-
pesas não o integram por uma razão lógica, como no caso da-
quelas custeadas com créditos extraordinários, destinados a situ-
ações imprevisíveis e urgentes, como guerra, comoção interna 
ou calamidade pública. Outros gastos não são incluídos por mo-
tivos, até certo ponto, justificáveis, como os relacionados às des-
pesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de 
eleições, fundamentais para a manutenção da democracia – em-
bora tais despesas pudessem ser submetidas a um teto específico, 
que tomasse como parâmetro não o exercício imediatamente an-
terior, mas o último exercício em que tenha havido eleição para 
um pleito semelhante –, e as transferências da parcela da arreca-
dação constitucionalmente destinada aos demais entes da fede-
ração,8 em decorrência do respeito ao pacto federativo.  

Diferentemente, a retirada das despesas com o aumento 
do capital de empresas estatais não dependentes do teto, em prin-
cípio, não se justificaria, sendo necessário um grande esforço ar-
gumentativo para admitir a maior liberdade destinada a esses 
gastos do que a outros relacionados, v.g., com a concretização 
de direitos fundamentais. Nesta mesma linha, os pagamentos 
destinados à amortização da dívida pública, por serem a “alma” 
do NRF, também estão situados fora do teto, embora seja discu-
tível esse privilégio diante de outros interesses tão ou mais rele-
vantes à luz da Constituição. As despesas relacionadas com a 
educação, portanto, não foram excluídas do novo limite de gas-
tos. 

 
8  Em linhas gerais, correspondem aos royalties de petróleo, gás natural, recursos 
hídricos etc. (art. 20, § 1º, da CR); distribuição das receitas decorrentes do regime 
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte (art. 146, 
parágrafo único, inciso III, da CR); receitas da tributação do ouro (art. 153, § 5º, da 
CR); transferências do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Partici-
pação dos Estados (art. 158, incisos I e II, e art. 159, da CR); cotas estaduais e muni-
cipais do salário-educação (art. 212, § 6º, da CR); despesas obrigatórias com o Distrito 
Federal (art. 21, inciso XIV, da CR); e a complementação federal destinada ao Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação – Fundeb (art. 60, incisos V e VI, do ADCT). 
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Para assegurar a eficácia do teto de gastos, em caso de 
descumprimento dos limites, o NRF estabelece uma série de ve-
dações, que somente serão afastadas no final do exercício finan-
ceiro de retorno das despesas aos respectivos limites (art. 109, 
caput, ADCT). Em sua maior parte, referem-se a restrições de 
gastos com pessoal (art. 109, incisos I a VIII, ADCT).9 Caso vi-
olado o teto, nem mesmo a revisão geral anual estabelecida no 
artigo 109, inciso X, da Constituição poderá ser deferida aos ser-
vidores (109, § 3º, ADCT). Somente duas vedações não focam 
especificamente em gastos dessa natureza; são as que proíbem a 
criação ou a expansão de programas e linhas de financiamento, 
bem como a remissão, renegociação ou refinanciamento de dí-
vidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e 
subvenções; e a concessão ou a ampliação de incentivo ou bene-
fício de natureza tributária (art. 109, § 2º, incisos I e II, ADCT).10 

 
9  Art. 109. No caso de descumprimento de limite individualizado, aplicam-se, até o 
final do exercício de retorno das despesas aos respectivos limites, ao Poder Executivo 
ou a órgão elencado nos incisos II a V do caput do art. 107 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias que o descumpriu, sem prejuízo de outras medidas, as 
seguintes vedações: I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste 
ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e 
empregados públicos e militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada 
em julgado ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor 
desta Emenda Constitucional; II - criação de cargo, emprego ou função que implique 
aumento de despesa; III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de 
despesa; IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as 
reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e 
aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios; V - realização de 
concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV; VI - 
criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação 
ou benefícios de qualquer natureza em favor de membros de Poder, do Ministério 
Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares; 
VII - criação de despesa obrigatória; e VIII - adoção de medida que implique reajuste 
de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do po-
der aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal. 
10  Interessante notar que o controle do atendimento das regras do NRF abrange tam-
bém as proposições legislativas (art. 109, § 4º, ADCT). Caso busquem criar ou alterar 
despesa obrigatória ou renúncia de receita, deverão ser acompanhadas da estimativa 
do seu impacto orçamentário e financeiro (art. 113, ADCT). Além disso, a tramitação 
dessas proposições – ressalvadas apenas as medidas provisórias (abrange as emendas 
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Em relação às aplicações na manutenção e no desenvol-
vimento do ensino, o Poder Constituinte Reformador estabele-
ceu, além da submissão ao limite de gastos primários (teto), a 
implantação de um novo piso constitucional (art. 110, ADCT). 
No exercício de 2017, permanece a aplicação mínima calculada 
nos termos do caput do art. 212 da Constituição da República. A 
partir de 2018, o piso mínimo de recursos a serem obrigatoria-
mente aplicados em educação corresponderá aos valores calcu-
lados para as aplicações mínimas do exercício imediatamente 
anterior, corrigidos pelo IPCA. Ter-se-á, então, a partir de 2018, 
a ruptura da fórmula de financiamento da educação (e da saúde), 
consagrada pelo Constituinte. O piso constitucional deixará de 
ser calculado a partir de um percentual sobre a arrecadação anual 
da União e passará a corresponder, para os próximos vinte anos, 
ao montante despendido em 2017, corrigido ano a ano pelo 
IPCA. 

É especificamente sobre a derrogação da fórmula do ar-
tigo 212 da Constituição pelo artigo 110 do ADCT que se tratará 
a seguir, para analisar se a mitigação da sistemática de financia-
mento do direito fundamental à educação pode ser qualificada 
como uma restrição ao próprio direito fundamental.  

 
3 O NOVO REGIME FISCAL COMO UMA LIMITAÇÃO DO 
DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO: UMA ANÁ-
LISE NO CONTEXTO DE SUA DIMENSÃO OBJETIVA 

 
Antes de adentrar na temática dos limites aos limites dos 

direitos fundamentais, é preciso definir o que pode ser compre-
endido como restrição a um direito fundamental. Adotando a 
proposta de Jorge Reis Novais, Sarlet define as restrições a di-
reitos fundamentais como qualquer ação ou omissão dos poderes 

 
constitucionais, portanto) –, se pretenderem aumentar receita ou renunciar receita, fi-
cará submetida à suspensão, por vinte dias, mediante requerimento de um quinto dos 
membros da respectiva Casa, para análise de sua compatibilidade com o NRF (art. 
109, § 4º, ADCT). 
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públicos ou de particulares que venha a dificultar, reduzir ou eli-
minar o acesso ao bem jurídico protegido, seja afetando o seu 
exercício (aspecto subjetivo), seja diminuindo os deveres esta-
tais de garantia e de promoção (aspecto objetivo) (2015, p. 409).  

Importante destacar que Novais adota uma concepção 
ampla de limites, abarcando “quaisquer comportamentos esta-
tais, independentemente de qual seja o ramo de poder de onde 
provenham [...] ou a fase em que ocorram” (2003, p. 157). A 
única condição estabelecida pelo autor português é a de que a 
restrição, de alguma forma, afete desvantajosamente o bem 
jusfundamentalmente protegido, produzindo, do ponto de vista 
do titular real ou potencial, efeitos ablativos, restritivos ou im-
peditivos do acesso individual ao bem, ou que reduza as obriga-
ções e deveres que o âmbito de proteção de tal direito impunha, 
podendo, a seu ver, afetar tanto a dimensão objetiva quanto a 
subjetiva do direito fundamental (NOVAIS, 2003, p. 157-158). 

Nesta toada, convém enfatizar que, além da perspectiva 
subjetiva individual, os direitos fundamentais podem ser conce-
bidos como elementos objetivos fundamentais da comunidade. 
Sarlet destaca que o desenvolvimento desse aspecto – objetivo – 
remonta ao primeiro pós-guerra, mas ganha força a partir da Lei 
Fundamental de Bonn e com a decisão do caso Lüth, de 1958, 
em que fora consignada a eficácia dos direitos fundamentais em 
relação a todo o ordenamento jurídico – e não apenas como di-
reitos subjetivos individuais em face do Estado –, indicando di-
retrizes aos Poderes do Estado (2015, p. 147-149).  

Nesse julgado, o Tribunal Constitucional Federal alemão 
assentou que “às normas de direito fundamental incorpora-se 
também um ordenamento axiológico objetivo, que vale para to-
das as áreas do direito como uma fundamental decisão constitu-
cional” (DIMOULIS; MARTINS, 2014, p. 117). Refere-se, ba-
sicamente, a uma dimensão dos direitos fundamentais cuja per-
cepção é independente de seus titulares (DIMOULIS; MAR-
TINS, 2014, p. 259), consistindo, portanto, num “conjunto de 
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valores objetivos básicos e fins diretivos da ação positiva dos 
poderes públicos, e não apenas garantias negativas (e positivas) 
dos interesses individuais” (SARLET; MARINONI; MITIDI-
ERO, 2017, p. 349-350). 

Neste contexto, Sarlet destaca, na perspectiva objetivo-
axiológica dos direitos fundamentais, a denominada eficácia di-
rigente, correspondente a uma ordem direcionada ao Estado no 
sentido de uma obrigação permanente de concretização e de re-
alização dos direitos fundamentais (2015, p. 152). Ainda na 
perspectiva objetiva dos direitos fundamentais, o autor aponta 
para a existência de efeitos potencialmente autônomos – por não 
estarem necessariamente ligados a direitos fundamentais subje-
tivos –, entre os quais a figura jurídica das garantias institucio-
nais, relacionadas à existência de instituições ou institutos que 
devem ser resguardados da ação erosiva do legislador, e os cha-
mados deveres de proteção do Estado (Schutzpflichten), concer-
nentes aos deveres de zelar, até preventivamente, pela proteção 
dos direitos fundamentais contra a atuação do poder público, dos 
particulares e até de outros Estados,11 assegurando-lhes, pois, 
efetiva proteção, ideia essa consubstanciada num imperativo de 
tutela (SARLET, 2015, p. 153-155). Além desses aspectos, de-
monstra que a concepção dos direitos fundamentais como nor-
mas de direito objetivo permite a ampliação de seu programa 
normativo por meio de uma autêntica mutação dos direitos fun-
damentais (Grundrechtwandel), pela interpretação (SARLET, 
2015, p. 157). 

A partir desta análise, é possível afirmar que a dimensão 
objetiva dos direitos fundamentais fornece instrumentos 

 
11  Merece registro a existência de entendimentos mais restritivos quanto ao dever 
estatal de tutela, como sustentam Dimoulis e Martins, compreendendo-o como um 
dever do Estado de proteção dos direitos fundamentais contra ameaças de violação 
perpetradas sobretudo por particulares, impondo-se uma atuação preventiva que evite 
tal violação. Para os autores, o dever estatal de tutela corresponderia à dimensão sub-
jetiva – e não objetiva – dos direitos fundamentais, por se fundamentar numa ameaça 
proveniente de particulares, criando uma posição jurídico-subjetiva. Cf. DIMOULIS; 
MARTINS, 2014, p. 120-121 e 125. 
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relacionados à maximização da sua eficácia e controle da atua-
ção do poder público no caso de uma restrição indevida. Por re-
ferirem-se ao ordenamento axiológico objetivo, é possível, pela 
interpretação, ir além do viés subjetivo da titularidade do direito 
fundamental. Essa percepção guarda relação e pode contribuir 
para a análise e o controle de eventuais reformas constitucionais 
que venham a enfraquecer os direitos fundamentais, não tanto 
por limitarem direta e imediatamente sua fruição na perspectiva 
subjetiva, mas ao enfraquecerem a arquitetura constitucional es-
tabelecida para permitir a sua concretização e, num segundo mo-
mento, como consequência, vir a afetar a dimensão subjetiva 
desses direitos, seja no aspecto quantitativo, seja no qualitativo. 

Aqui se está a referir mais propriamente ao direito fun-
damental à educação e à Reforma Constitucional relativa ao 
NRF, que tem por escopo modificar a fórmula de financiamento 
prevista pelo Constituinte para viabilizar a concretização da-
quele direito. Reforma essa que, sem limitar ou suprimir direta 
e imediatamente o direito público subjetivo ao ensino obrigató-
rio e gratuito, teria o potencial de, indiretamente, reduzir a efi-
cácia desse direito, seja diminuindo o acesso (viés quantitativo), 
seja baixando seu padrão de qualidade (viés qualitativo). A partir 
da concepção anteriormente referida, é possível conceber a mu-
dança da sistemática de custeio do direito fundamental à educa-
ção, perpetrada pelo NRF, como uma autêntica restrição a direito 
fundamental, passível de contraste, portanto, à luz dos limites 
aos limites de tais direitos.  

A dimensão objetiva do direito fundamental à educação, 
em seus efeitos e funções de eficácia dirigente, garantia institu-
cional e deveres de proteção, antes mencionados, permite ques-
tionar se é possível reduzir os meios (recursos) destinados pelo 
Constituinte com o objetivo primordial de conferir efetividade a 
tal direito, sem definir, v.g., salvaguardas que assegurem a sua 
progressividade ou, ao menos, a preservação dos patamares atu-
ais de desenvolvimento. Isto porque as limitações a direitos 
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fundamentais são possíveis, desde que atendam aos requisitos de 
compatibilidade formal (competência, procedimento e forma da 
autoridade responsável) e material (núcleo essencial, proporcio-
nalidade e razoabilidade e proibição de retrocesso) com a Cons-
tituição (SARLET, 2015, p. 412-413).  

Adentra-se, a seguir, na temática dos limites aos limites 
dos direitos fundamentais, ou seja, às barreiras à sua limitação e 
garantias de eficácia.  

 
4 OS LIMITES AOS LIMITES DO DIREITO FUNDAMEN-
TAL À EDUCAÇÃO: ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE 
MATERIAL DA RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO NOVO RE-
GIME FISCAL COM A CONSTITUIÇÃO 

 
No Brasil, diferentemente do que ocorre em outros paí-

ses, o Constituinte não delimitou um regime jurídico expresso 
quanto aos limites e limites aos limites dos direitos fundamen-
tais, salvo em relação às reservas de lei e à vedação de abolição 
efetiva ou tendencial dos conteúdos previstos no art. 60, § 4º, da 
Constituição (SARLET, 2015, p. 403-405). Não obstante, o 
tema da limitação dos direitos fundamentais possui diversos es-
tudos doutrinários que permitem delinear seu contorno. Neste 
trabalho não serão analisados todos os aspectos relacionados aos 
limites às medidas restritivas de direitos fundamentais (limites 
aos limites), tão só aqueles que já despontam como possíveis 
óbices à implantação do Novo Regime Fiscal, por meio da EC 
nº 95/16. O foco recairá, portanto, nos limites materiais aos li-
mites do direito fundamental à educação. Assim, a constitucio-
nalidade do NRF será examinada a partir das perspectivas do 
núcleo essencial dos direitos fundamentais e das “cláusulas pé-
treas”, da proibição de retrocesso e da proporcionalidade. 
 
4.1 A LIMITAÇÃO DOS LIMITES PELO RESPEITO AO NÚ-
CLEO ESSENCIAL E ÀS “CLÁUSULAS PÉTREAS” 
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A garantia de proteção do núcleo essencial corresponde 

à ideia de que há uma parcela do conteúdo de cada direito fun-
damental sem a qual ele perde sua mínima eficácia, de modo que 
eventuais limitações a esse direito não poderão avançar sobre 
esse núcleo protegido, que é, portanto, inviolável, ainda quando 
haja autorização constitucional expressa para a edição de normas 
restritivas (SARLET, 2015, p. 420-423). Sua definição não se dá 
em abstrato, mas como resultado de uma análise feita em cada 
caso concreto. Diferentemente do que ocorre em outros países, 
no Brasil o direito positivo constitucional não previu uma prote-
ção expressa do núcleo essencial, fato que não impediu a dou-
trina e o próprio STF de acolherem essa ideia (SARLET, 2015, 
p. 420-423). Não se deve, contudo, confundir o núcleo essencial 
com a maior ou menor correspondência de determinado direito 
fundamental a seu conteúdo em dignidade da pessoa humana, 
nem com a ideia de mínimo existencial, que tampouco lhe con-
fere uma salvaguarda de conteúdo mínimo (SARLET, 2015, p. 
420-423).12 

Na doutrina pátria, também se tem invocado a noção de 
núcleo essencial para demarcar os limites materiais de reforma 
constitucional estabelecidos no artigo 60, § 4º, da Constituição 
da República. Como é cediço, o texto constitucional veda não 
apenas emendas voltadas à abolição dos princípios estabelecidos 
no referido rol, mas, também, aquelas tendentes à abolição. Des-
tarte, encontra acolhida o entendimento que considera como ten-
dente à abolição de uma “cláusula pétrea” a emenda que viole o 
seu núcleo essencial (SARLET, 2015, p. 420-423 e 446-451).  

Conforme destaca Sarlet, um dos elementos da funda-
mentalidade dos direitos fundamentais, em sentido formal, seria 
a sua elevação à condição de cláusula pétrea, a partir de sua 

 
12  Tal compreensão não é unânime na doutrina. A conferir: “O âmbito de proteção 
positiva obrigatória coincide com o núcleo essencial dos direitos sociais, que, tocado 
pelos interesses fundamentais, se metamorfoseia em direito fundamental social ou mí-
nimo existencial” (TORRES, 2008, p. 364). 
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integração ao rol do artigo 60, § 4º, da CR,13 constituindo um 
limite material à reforma da Constituição e um dos elementos de 
sua eficácia “protetiva” (2015, p. 423). Nesta perspectiva, seria 
inconstitucional emenda que alcançasse a essência do direito 
fundamental, mas não seus elementos meramente circunstanci-
ais, não havendo óbice, contudo, quanto à sua regulamentação, 
alteração ou até restrição, desde que o núcleo seja preservado 
(SARLET, 2015, p. 446-451). Ademais, não há uma absoluta 
intangibilidade em relação às cláusulas pétreas, e a delimitação 
de seu núcleo só é possível no caso concreto, observadas as res-
pectivas peculiaridades (SARLET, 2015, p. 420-423 e 446-451). 

Em relação ao direito à educação, Sarlet destaca que a 
definição de seu núcleo essencial é problemática diante das di-
versas disposições constitucionais a ele relacionadas, havendo 
um “complexo de posições jurídicas fundamentais da mais vari-
ada natureza”, devendo a delimitação ocorrer no âmbito de cada 
norma (2015, p. 450). Quanto ao direito à prestação do ensino 
público gratuito, o autor defende a existência de um direito sub-
jetivo individual ao ensino fundamental14 obrigatório gratuito 

 
13  Há divergências concernentes à extensão da terminologia “direitos e garantias in-
dividuais”, se compreenderia ou não todos os direitos previstos no Título II da Cons-
tituição. Aqui se adota o entendimento de Sarlet, para quem todos os direitos funda-
mentais – individuais, sociais e políticos – estariam abrangidos e protegidos pela re-
ferida expressão. Cf. SARLET, 2015, p. 440-446. Em outro sentido, de que as “cláu-
sulas pétreas” protegem apenas os direitos materialmente fundamentais, mas com pre-
sunção relativa de fundamentalidade material daqueles incluídos no catálogo consti-
tucional, cf. NETO; SARMENTO, 2017, p. 314. 
14  Questão relevante a partir da EC nº 59/09 é definir se atualmente o ensino médio 
poderia ser caracterizado como um direito subjetivo definitivo a prestações, tal como 
sempre se considerou em relação ao ensino fundamental, exigível judicialmente e con-
tra o qual o princípio da reserva do possível não seria oponível. Barcellos tratou da 
temática, registrando que o regime jurídico do ensino fundamental e o do ensino mé-
dio ainda não teriam sido inteiramente equiparados, a despeito do avanço introduzido 
pela emenda (2011, p. 610-611). Sem embargo, a autora associa essa diferença entre 
os regimes basicamente à regra de transição do artigo 6º da EC nº 59/09 (combinada 
com o disposto no inciso II do artigo 208 da CR), que previu até 2016 o prazo para a 
universalização da educação básica, reconhecendo, não obstante, que a partir da refe-
rida reforma o ensino médio e a pré-escola deveriam ser considerados como direitos 
públicos subjetivos, nos termos do § 1º do artigo 208 da CR (2011, p. 610-615). Sem 
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em estabelecimentos oficiais, entendendo que tal direito já se si-
tuaria num patamar mínimo em termos de exigências sociais, 
que não poderia ser suprimido ou restringido, nem por emenda 
constitucional, nem por lei (SARLET, 2015, p. 450).  

Importante destacar que, para Sarlet, quando um direito 
fundamental a prestações estiver concretizado infraconstitucio-
nalmente, o limite do núcleo essencial deve ser interpretado con-
forme esse novo patamar, considerando-se, portanto, os elemen-
tos essenciais desse novo nível prestacional definido por lei 
(2015, p. 451). 

Aproximando a temática ora tratada do Novo Regime 
Fiscal, Sarlet sustenta a possibilidade de o Novo Regime Fiscal 
vir a ser considerado inconstitucional, caso se constate uma pro-
gressiva redução de investimentos em saúde e em educação, pois 
tais direitos poderão ter seu núcleo essencial colocado em sério 
risco (2017, p. 623). Na linha da argumentação por ele susten-
tada, enquanto não forem alcançados “patamares minimamente 
suficientes” que garantam a todos, ao menos, o mínimo existen-
cial e uma posição internacional competitiva, “o congelamento 
dos gastos e mesmo a proibição de seu aumento devem ser cen-
surados por inconstitucionais” (SARLET; MARINONI; MITI-
DIERO, 2017, p. 623). 

A partir do NRF, a aplicação mínima de recursos em edu-
cação (piso constitucional), prevista no artigo 212 da Constitui-
ção, que, em linhas gerais, correspondia a um percentual da re-
ceita arrecadada pela União, é “congelada”. O montante 

 
o intuito de aprofundar demasiadamente o tema, em vista da proposta deste ensaio, 
entende-se que, diante da clareza do texto constitucional, ao estabelecer que o acesso 
ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo (art. 208, § 1º, CR), 
entende-se que a partir da EC nº 59/09, que passou a prever a educação básica (e não 
mais apenas o ensino fundamental) como sendo obrigatória e gratuita, e conside-
rando, ainda, que compõem a educação básica a pré-escola, o ensino fundamental e o 
ensino médio (v. art. 208, inciso I, CR c/ EC nº 59/09 e arts. 4º e 5º da LDB, com Lei 
nº 12.796/13), transcorrido o prazo estabelecido no artigo 6º da EC nº 59/09, deve-se 
conferir à pré-escola e ao ensino médio o mesmo regime jurídico que a doutrina vinha 
assegurando em relação ao ensino fundamental. 
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despendido no exercício de 2017 passa a ser o novo piso dos 
gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino para 
os exercícios seguintes, corrigido somente pela variação inflaci-
onária (art. 110, ADCT). Dada a diferença histórica entre o cres-
cimento da arrecadação da União em relação à variação da in-
flação, a expectativa é que, com a mudança do critério – inflação 
em vez de crescimento da arrecadação –, menos investimentos 
em educação ocorram do que se fosse respeitada a sistemática 
original. 

Para melhor ilustrar o ponto, em valores corrigidos, em 
2014, quando ainda vigorava a sistemática anterior ao NRF, o 
piso constitucional com educação era de R$ 60 bilhões. Em 
2017, o piso caiu para R$ 52,7 bilhões, devido ao agravamento 
da crise econômica e, consequentemente, à redução da arrecada-
ção tributária.15 Ocorre que o patamar estabelecido em 2017 per-
durará por duas décadas, de modo que eventual recuperação da 
economia brasileira, com a retomada de seu crescimento e o au-
mento da arrecadação, não repercutirá no aumento do mínimo 
obrigatório de gastos em educação. É dizer, ainda que a econo-
mia retorne ao nível de 2014, o piso de gastos com a educação 
não subirá proporcionalmente – voltando àqueles R$ 60 bilhões 
–, mas ficará estagnado em R$ 52,7 bilhões, corrigidos apenas 
pela inflação do período.16  

Dados oficiais extraídos dos Relatórios Resumidos da 
Execução Orçamentária da União demonstram que, a partir do 
NRF, o mínimo exigido de aplicação na manutenção e desenvol-
vimento do ensino foi reduzido, quando comparado com a siste-
mática anterior. Todavia, é preciso reconhecer que os recursos 

 
15  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Finan-
ceira – CONOF. Informativo Técnico nº 6/2019-CONOF/CD. Brasília, 14 fev. 2019. 
Gráfico 1. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estu-
dos/2019/inf_6-2019-ministerio-educacao-despesas-primarias-pagas>. Acesso em: 6 
fev. 2020. 
16  Há estimativa apontando que o modelo anterior teria possibilitado, desde 2008 até 
a sua revogação, a destinação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do 
ensino em patamar 117% superior à inflação do período (COM, 2016). 
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efetivamente aplicados na MDE têm superado o mínimo exi-
gido, tanto quando considerado o montante exigido pelo regime 
atual, como aquele do regime anterior. Confira-se: 
R$ milhares 
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO NA MDE X LIMITES MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS 

EXERCÍ-
CIO 

APLICAÇÃO NA MDE 
(DESPESAS REALIZADAS) 

LIMITE MÍNIMO OBRIGATÓRIO 
REGRA ANTIGA 

(ART. 212) 
REGRA ATUAL (NRF) 

2018 64.429.497 53.852.633 50.450.394 
2019 63.023.432 57.995.796 52.665.166 

Fonte: Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) do Tesouro Nacio-
nal.17 

Em 2017, antes da vigência do NRF, a União aplicou em 
educação 23,22% da receita resultante de impostos, compreen-
dida a proveniente de transferências, quando o limite mínimo era 
de 18%. Em 2018, já sob a vigência do NRF, o percentual de 
execução em relação ao novo limite mínimo foi de 127,71%, e 
em 2019 foi de 119,67%.18 

Em outros termos, é possível afirmar que apesar de estar 
a obrigada a investir menos recursos do que antes do advento do 
NRF, a União investiu montantes que atendem às duas regras. 
Não obstante, a flexibilização da regra antiga abre margem para 
que, num contexto de grave crise fiscal, ocorram, proporcional-
mente, menos investimentos em educação do haveria se fosse 
preservada a sistemática anterior ao NRF. 

É razoável supor, portanto, que a partir da adoção do 
NRF e com o enfraquecimento do piso constitucional, ocorrerá 
uma redução dos recursos investidos em educação, até porque o 
objetivo dessa nova sistemática jamais consistiu em ampliar os 
investimentos, mas em reduzir gastos, inclusive os relacionados 

 
17  TESOURO NACIONAL. Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
(RREO). Publicações. Disponível em: < https://www.tesourotransparente.gov.br/pu-
blicacoes/relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria-rreo/2020/10 >. Acesso em: 
30 nov. 2020. 
18  TESOURO NACIONAL. Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
(RREO). Publicações. Disponível em: < https://www.tesourotransparente.gov.br/pu-
blicacoes/relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria-rreo/2020/10 >. Acesso em: 
30 nov. 2020. 
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com o ensino, não se tratando, pois, de uma medida voltada à 
concretização de direitos fundamentais, senão à redução de des-
pesas. 

Outro fator indicativo do risco ao núcleo essencial do di-
reito à educação a partir do NRF, além da mitigação do piso 
constitucional, refere-se ao limite imposto pelo teto, que, em li-
nhas gerais, diz respeito a despesas primárias pagas e não mera-
mente autorizadas (art. 107, § 10). Neste aspecto, também é ra-
zoável que passe a ocorrer um forte embate intraorçamentário 
entre aqueles que pretenderão assegurar novamente recursos 
para despesas primárias da mesma natureza daquelas pagas no 
exercício anterior e os que desejarão modificar a destinação de 
tais recursos para investir em novas áreas, v.g., na expansão do 
acesso à educação, em cumprimento às metas do Plano Nacional 
de Educação (Lei nº 13.005/14 – PNE).  

Haverá, assim, uma dificuldade maior para a realização 
de despesas “novas”, obstaculizando enormemente a expansão 
do acesso à educação e a evolução de seus níveis de qualidade, 
em especial quando se tem em mente que compete à União exer-
cer, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, 
de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais 
e o padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência 
técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni-
cípios (art. 211, § 1º, CR).19 De outra sorte, tal disputa coloca 

 
19  Merece registro o argumento, sustentado pelo governo federal, de que a principal 
contribuição da União para a educação básica estaria fora do limite de gastos, por 
força do artigo 107, § 6º, inciso I, do ADCT, que excepciona do teto a complementa-
ção da União para o Fundeb (cf. PERGUNTAS, 2016). Embora seja verdadeiro, é 
preciso ponderar que, com a mitigação do piso constitucional, não mais atrelado à 
variação da arrecadação tributária, mas apenas corrigido pela inflação, a tendência é 
que, ao longo dos anos, a União passe a investir menos do que os 18% previstos no 
artigo 212. Conforme dados oficiais, embora o percentual nos últimos anos esteja 
acima do mínimo exigido, alcançando mais de 25% em 2011, atualmente encontra-se 
em viés de queda (PERGUNTAS, 2016, tabela). Desta forma, o aumento real das 
complementações ficará ao alvedrio da União, que não estará mais compelida a inves-
tir nada além do que a correção da inflação do período. Então, embora a União “possa” 
aplicar na referida complementação valores superiores ao teto, não haverá a 
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em patamar de igualdade todas as despesas primárias, indepen-
dentemente do grau de fundamentalidade do direito em disputa, 
dependendo, pois, das contingências políticas do momento, ao 
tempo que, paradoxalmente, retira dessa “disputa”, a priori, as 
despesas relacionadas com o pagamento da dívida pública e com 
o aumento de capital de empresas estatais não dependentes, con-
ferido a elas certa “fundamentalidade”, superior à conferida pelo 
próprio Constituinte em relação ao direito fundamental à educa-
ção. 

Desta forma, embora o NRF não desfira uma restrição 
frontal ao núcleo essencial do direito fundamental à educação – 
na medida em que restringe os meios (recursos), mas não su-
prime ou contém o direito em si –, tal limitação pode ser repu-
tada inconstitucional em razão das consequências negativas que 
poderá acarretar em sua concretização, dado que o financia-
mento dos direitos sociais é essencial à sua efetividade. 

Nem todas as normas integrantes do capítulo da ordem 
social podem ser consideradas elementos essenciais de determi-
nado direito fundamental apenas por guardarem com ele uma re-
lação direta (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017, p. 
647-648). Destaca Sarlet que tais normas, embora não sejam ele-
mentos essenciais, não terão, necessariamente, um nível de efi-
cácia e de efetividade baixos, como ocorre com a regra do artigo 
212 – relativa à vinculação de um percentual da arrecadação na 
manutenção e no desenvolvimento do ensino –, que não poderia 

 
obrigatoriedade de investir mais do que o novo piso exige. Pela sistemática anterior, 
o aumento da arrecadação impulsionava, de certa forma, os gastos em educação e, por 
conseguinte, propiciava aumentos reais na complementação, embora, na prática, 
mesmo com esse “incentivo”, tais repasses, historicamente, venham sendo criticados 
pelos entes federativos beneficiários, em razão da alegada insuficiência para cobrir os 
seus custos. De fato, conforme dados levantados pela OECD, embora o percentual de 
gastos por instituições públicas em educação tenha alcançado 5,6% do PIB, em 2012, 
acima da média da OECD, de 4,7%, a média anual de gastos por aluno em instituições 
públicas no Brasil, no período de 2005 a 2012, ficou em apenas US$ 3,441, abaixo da 
média da OECD, correspondente a US$ 5,876 (ORGANISATION FOR ECONOMIC 
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2015b, p. 6). 
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pura e simplesmente ser suprimida, seja pelas exigências da pro-
porcionalidade, seja em decorrência da proibição de retrocesso, 
especialmente se estiverem sendo afetados, ainda que indireta-
mente, aspectos relacionados ao núcleo essencial do direito à 
educação, em sentido amplo (SARLET; MARINONI; MITIDI-
ERO, 2017, p. 647-648). 

É o que se verá a seguir. 
 
4.2 A LIMITAÇÃO DOS LIMITES PELA PROIBIÇÃO DE 
RETROCESSO 

 
Em linhas gerais, a proibição de retrocesso tem relação 

com a ideia de segurança jurídica, a abarcar, em sentido amplo, 
uma proteção tanto em relação a atos retroativos como de medi-
das retrocessivas decorrentes de atos de efeitos prospectivos, 
que não correspondam necessariamente às violações ao direito 
adquirido, ao ato jurídico perfeito e ou à coisa julgada (SAR-
LET, 2015, p. 451-453).  

O tratamento conferido à proibição de retrocesso pela 
doutrina tem levado em consideração a atuação do legislador in-
fraconstitucional. Busca-se resguardar as conquistas sociais al-
cançadas a partir da concretização legal daquilo que estava pre-
visto na Constituição, mas até então não suficientemente delimi-
tado, em relação a futuras mudanças que resultem numa involu-
ção do patamar normativo já alcançado.20 Para Sarlet, a proibi-
ção de retrocesso diz respeito à possibilidade de o legislador in-
fraconstitucional e os demais órgãos estatais voltarem atrás no 
que se refere à implementação de direitos sociais, ainda que não 
se trate de efeitos retroativos ou de alteração do texto constitu-
cional (2015, p. 453-456).  

 
20  Cumpre registrar o entendimento de Catarina Santos Botelho quanto à possibili-
dade de se analisar o retrocesso tanto quanto aos resultados de uma política pública 
(regressividade de resultados) como, também, a partir de uma redução referente à am-
plitude de direitos concedidos por uma norma (regressividade normativa). Cf. BOTE-
LHO, 2015, p. 434. 
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Barroso, ao tratar da eficácia vedativa do retrocesso, 
aponta a “invalidade da revogação de normas que, regulamen-
tando o princípio, concedam ou ampliem direitos fundamentais, 
sem que a revogação em questão seja acompanhada de uma po-
lítica substitutiva ou equivalente” (2008, p. 379-380). Canotilho, 
igualmente, menciona as cláusulas de proibição de evolução re-
acionária ou de retrocesso social, quanto aos direitos derivados 
a prestações, naquilo em que constituem a densificação de direi-
tos fundamentais, ensejando uma garantia em relação ao grau de 
concreção alcançado, de modo que não mais podem ser elimina-
dos sem uma compensação ou alternativa quanto ao seu núcleo 
essencial já realizado (2003, p. 479). 

Neste contexto, numa análise preliminar, apresenta-se a 
questão de definir se os problemas relacionados às consequên-
cias do NRF para o financiamento do direito fundamental à edu-
cação estariam relacionados ao tema dos limites dos limites dos 
direitos fundamentais na vertente da proibição de retrocesso, re-
alçando, inclusive, a controvérsia relacionada à sua considera-
ção como uma categoria própria (SARLET, 2015, p. 413). Isto 
porque, a rigor, a derrogação do artigo 212 da CR pelo artigo 
110 do ADCT não corresponde a uma supressão ou restrição de 
direitos anteriormente densificados ou concretizados pelo legis-
lador ordinário, mas a uma mudança da sistemática de financia-
mento (dos meios) estabelecida pelo Constituinte e que, num se-
gundo momento, poderá repercutir em direitos concretizados le-
gislativamente, de forma mediata. 

A questão apresenta-se mais claramente quando anali-
sado o Plano Nacional de Educação, que estabelece metas obje-
tivas relacionadas à concretização do direito fundamental à edu-
cação. A Meta 1, por exemplo, referente à universalização, até 
2016, da educação infantil na pré-escola para as crianças de qua-
tro a cinco anos de idade (e as respectivas estratégias) constitui 
a densificação, pelo legislador infraconstitucional, do direito 
fundamental à educação. A supressão desse direito poderia 
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suscitar, pela revogação do PNE, a aplicação da proibição de re-
trocesso. É preciso reconhecer, contudo, que em relação ao NRF 
não se observa essa mesma dinâmica. Embora a redução dos in-
vestimentos em educação possa vir a comprometer a manuten-
ção da conquista social representada pela Meta 1 do PNE, isto 
não seria uma decorrência automática da implementação do 
Novo Regime Fiscal, que, a rigor, não suprime nem limita dire-
tamente o(s) direito(s) à educação, como aqueles previstos no 
artigo 208 da CR e nas metas do PNE. 

Não obstante, ainda que não fosse o caso de analisar o 
NRF sob a perspectiva da proibição de retrocesso, é preciso re-
conhecer que as funções relacionadas aos limites dos limites não 
são estanques, mas, ao contrário, são inter-relacionadas, não fa-
zendo muito sentido, portanto, uma análise excessivamente ri-
gorosa quanto ao conteúdo do que se compreende pela proibição 
de retrocesso.  

Sarlet destaca que para uma medida retrocessiva ser con-
siderada constitucional – posto que rechaça, com razão, a ideia 
de vedação absoluta do retrocesso em matéria de direitos sociais, 
mormente pela necessidade de adaptação à dinâmica das rela-
ções sociais e econômicas, além de considerar a variabilidade e 
a instabilidade da capacidade do Estado ante as inúmeras deman-
das que enfrenta –, deve-se ter uma justificativa constitucional e 
salvaguardar o núcleo essencial dos direitos sociais, especial-
mente as prestações materiais indispensáveis para uma vida com 
dignidade (2015, p. 469-476).  

Trilhando por outro caminho e entendendo não ser pos-
sível extrair um princípio geral da proibição do retrocesso social 
da Constituição portuguesa, defendendo até que seria possível 
retroceder nas prestações atribuídas em diferentes momentos 
históricos e com diversas motivações sociais e políticas, Bote-
lho, ao final, chega a conclusão semelhante, ao asseverar que a 
reformatio in pejus deve ser permitida, em geral, desde que não 
venha a afetar a salvaguarda constitucional da dignidade da 
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pessoa humana, tenha fundamentação consistente e seja ade-
quada e proporcional ao prejuízo que impõe (2015, p. 444). 

Em suma, o núcleo essencial e o mínimo existencial sem-
pre gravitarão em torno da problemática referente aos limites dos 
limites dos direitos fundamentais, quer se análise a questão na 
perspectiva das “cláusulas pétreas”, quer sob o olhar da proibi-
ção de retrocesso. Diante da impossibilidade de se delimitar con-
teúdos a priori no que se refere a direitos fundamentais, a pro-
porcionalidade desponta como ferramenta imprescindível para 
tal análise. 

Sem embargo, a noção da proibição de retrocesso, feitas 
as devidas ressalvas, pode contribuir para o debate direcionando, 
ainda que num primeiro momento, o olhar da análise, no sentido 
de uma reprovação inicial de toda medida de viés retrocessivo.  

Com razão, Sarlet assevera que (2015, p. 472)  
[...] merece acolhida a tese de que uma medida restritiva em 
matéria de direitos sociais em princípio deve ser encarada com 
reservas, isto é, como uma medida “suspeita” e submetida a 
uma presunção (sempre relativa) de inconstitucionalidade, de 
tal sorte, que sujeita a controle no que concerne à sua propor-
cionalidade ou mesmo no que diz com a observância de outras 
exigências. 

Trazendo essas noções para o exame do NRF, pode-se 
concluir que, num primeiro momento, o fato de repercutir nega-
tivamente sobre o direito fundamental à educação resulta numa 
presunção inicial de inconstitucionalidade da medida restritiva, 
a ser analisada, a fundo, a partir dos testes da proporcionalidade. 
Até porque, a rigor, não é possível supor uma neutralidade da 
EC nº 95/16 em relação ao direito fundamental à educação, 
como se o NRF não representasse uma mudança significativa no 
sistema de financiamento originalmente concebido para esse di-
reito. A aprovação do artigo 110 do ADCT em si, específico para 
o financiamento da educação e da saúde, afastando o regime 
consagrado nos artigos 212 e 198, § 2º, inciso I, da Constituição, 
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afasta também, de plano, a tese da neutralidade.21 
Outra consequência que se pode extrair da ideia de pro-

teção da confiança, intimamente relacionada à proibição de re-
trocesso, além da proporcionalidade e da isonomia, é a adoção 
de regras razoáveis de transição e soluções suficientemente di-
ferenciadas e proporcionais no âmbito das próprias regras de 
transição. Destaca-se que no âmbito da proporcionalidade há 
tanto a ideia de proibição de excesso, em relação aos deveres de 
proteção, quanto de vedação à proteção insuficiente, como se 
verá adiante (SARLET, 2015, p. 469-476).  

A proteção da confiança, mormente por força dos com-
promissos assumidos a partir da vigência do PNE, impõe, ao me-
nos, uma regra de transição razoável entre o regime anterior de 
custeio, do artigo 212 da CR, e o modelo do artigo 110 do 
ADCT, de forma a mitigar o impacto de uma mudança abrupta 
e resguardar os possíveis efeitos negativos que poderão ensejar 
no mínimo existencial em educação, em caso de descumpri-
mento das metas estabelecidas no Plano. Tal aspecto ganha re-
levo em razão de o NRF não estipular disposição relativa ao ne-
cessário redimensionamento das necessidades sociais, que cer-
tamente sofrerão mudanças ao longo de duas décadas, desenca-
deadas, por exemplo, pelo aumento da população em idade es-
colar, entre outros fatores relevantes e que exigirão uma maior 
atuação estatal. 

 
21  A expectativa é de que, no longo prazo – o NRF tem vigência de vinte anos –, a 
arrecadação evolua proporcionalmente mais do que a variação da inflação, reduzindo, 
assim, a proporção dos investimentos em educação dentro do orçamento, fato esse 
preocupante diante da meta 20 do PNE, que regulamentou o inciso VI do artigo 214 
da CR, incluído pela EC nº 59/09, ao prever a ampliação do investimento público em 
educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB no quinto 
ano de vigência do PNE e, no mínimo, o equivalente a 10% ao final do decênio.  Entre 
2000 e 2012 – sob a vigência da sistemática do artigo 212, portanto –, o percentual de 
investimento público em educação evoluiu de 3,1% do PIB para 5,6% (ORGANISA-
TION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2015a, p. 234. 
Tabela B2.2). Daqui por diante há, portanto, o risco de ocorrer a estagnação ou até 
mesmo o retrocesso em relação ao patamar alcançado, com riscos para o alcance da 
referida meta. 
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É importante trazer a lume, pela pertinência com o tema, 
o alerta de Abramovich e Courtis, à luz do Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), do 
qual o Brasil é signatário, nos termos do Decreto nº 591, de 
1992, de que embora algumas posições teóricas tendam a com-
preender as obrigações vinculadas aos direitos sociais como sim-
ples orientações, tal posição não seria correta, mas lesiva à po-
tencialidade de tais direitos (2011, p. 116-120). Para os autores, 
a obrigação de não regressividade, que extraem do artigo 2.1 do 
PIDESC,22 ou seja, a “proibição de adotar políticas, medidas e, 
por consequência, sancionar normas jurídicas que piorem a situ-
ações dos direitos econômicos, sociais e culturais do que usu-
fruía a população no momento de adoção do respectivo tratado 
ou também em cada melhora progressiva”, consiste num dos pa-
râmetros de julgamento das medidas adotadas pelo Estado que 
seria diretamente aplicável pelo Judiciário (ABRAMOVICH; 
COURTIS, 2011, p. 116-120), não sendo lícito ignorar, no plano 
do direito positivo pátrio, a limitação relativa à proibição do re-
trocesso em face de medidas restritivas de direitos fundamentais. 

 
4.3 A LIMITAÇÃO DOS LIMITES PELO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE23 

 
A proporcionalidade como critério para avaliar as limita-

ções aos direitos fundamentais comporta duas análises distintas, 
relacionadas à proibição de excesso e à proibição de insuficiên-
cia. Essa dupla face do princípio da proporcionalidade permite o 

 
22  Artigo 2º.1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar medi-
das, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, prin-
cipalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponí-
veis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o 
pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, 
a adoção de medidas legislativas. 
23  Por fugir ao escopo deste trabalho, não se adentrará na problemática da distinção 
entre proporcionalidade e razoabilidade. Para maiores detalhes sobre o tema, ver 
SARLET, 2015, p. 418-420; e SILVA, 2002. 
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controle de medidas restritivas – o mais – e também das omis-
sões ou da atuação insuficiente – o menos –, caracterizando-se, 
ambas, como violação ao referido princípio e, portanto, numa 
antijuridicidade (SARLET, 2015, p. 413-418).  

Embora em sua origem a proporcionalidade estivesse 
mais relacionada à proibição de excesso, atualmente é admitida 
também como “instrumento contra a omissão ou contra a ação 
insuficiente dos poderes estatais” (SILVA, 2002, p. 28). Desdo-
bra-se em três elementos ou subcritérios relacionados entre si 
pela subsidiariedade, analisados sequencialmente, a depender do 
caso concreto, não sendo imperativo o exame de todos eles sem-
pre (SILVA, 2002, p. 34). 

No primeiro teste, de adequação, verifica-se se a medida 
restritiva permite alcançar o fim desejado ou ao menos fomentá-
lo.24 No caso do NRF, consistiria em saber se o artigo 110 do 
ADCT, inserido pela EC nº 95/16, que derroga a fórmula de cus-
teio do direito à educação, prevista no artigo 212 da CR – medida 
restritiva do direito fundamental –, permite alcançar ou, ao me-
nos, fomentar o superávit primário em prol do equilíbrio das 
contas públicas – o fim almejado. Salvo melhor juízo, não há 
grande margem para dúvidas quanto à adequação do NRF ao re-
ferido propósito, pois impõe um limite rígido de gastos primá-
rios e “sanções” que, no caso de descumprimento do teto, refor-
çam o compromisso com o superávit primário pela imposição de 
restrições severas aos gastos com pessoal, ao menos em sua 
maior parte (v. art. 109, caput e § 2º, do ADCT). 

O segundo teste consiste na necessidade, a saber se o ato 
estatal restritivo do direito fundamental é necessário, desde que 
não comporte uma substituição por outra medida que promova, 
com a mesma intensidade, a finalidade pretendida, porém com 
uma menor restrição do direito fundamental afetado. Comporta, 

 
24  “Adequado, então, não é somente o meio com cuja utilização um objetivo é al-
cançado, mas também o meio com cuja utilização a realização de um objetivo é fo-
mentada, promovida, ainda que o objetivo não seja completamente realizado.” 
(SILVA, 2002, p. 36). 
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assim, uma análise em duas fases: a da igualdade na adequação 
dos meios e saber se o meio alternativo resultaria numa restrição 
menor (SARLET, 2015, p. 416). Aplicando esse teste ao NRF, a 
questão consistiria em apurar se o equilíbrio das contas públicas 
poderia ser alcançado por outro meio tão eficaz quanto a limita-
ção proporcionada pelo artigo 110 do ADCT, mas que ensejasse 
uma menor restrição do direito à educação. Dito de outro modo, 
poder-se-ia analisar se os recursos que serão “economizados” 
em educação poderiam ser obtidos por outros meios, seja pela 
economia em outras áreas não relacionadas com a educação, seja 
pelo aumento da arrecadação em montante equivalente.  

Nesta etapa já se encontram algumas questões relevantes 
oponíveis ao NRF, porquanto não se pode afirmar categorica-
mente não haver outros mecanismos ao dispor do Poder Refor-
mador para alcançar seu objetivo de obtenção de superávit pri-
mário. Nesse sentido, Sarlet destaca como meios alternativos a 
instituição e a regulamentação do imposto sobre grandes fortu-
nas, da tributação de lucros e dividendos, de impostos progres-
sivos e mais elevados sobre a herança e do corte das renúncias 
fiscais (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017, p. 623). A 
eles se poderia acrescentar a redução do número assombroso de 
cargos comissionados no Estado brasileiro, sem paralelo em ou-
tras democracias, e uma limitação mais rígida dos gastos com 
publicidade. 

O último teste refere-se à proporcionalidade em sentido 
estrito. Aqui se exige um equilíbrio ou proporção entre os meios 
utilizados e os fins almejados. Com efeito, pode-se afirmar que 
“consiste em um sopesamento entre a intensidade da restrição ao 
direito fundamental atingido e a importância da realização do 
direito fundamental que com ele colide e que fundamenta a ado-
ção da medida restritiva” (SILVA, 2002, p. 40). Ressalve-se, 
contudo, que tais colisões nem sempre envolvem apenas direitos 
fundamentais.  

Com razão, Sarlet destaca que a análise de uma medida 
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restritiva deve partir do pressuposto de que ela se justifica pe-
rante a tutela de um bem jurídico constitucionalmente relevante, 
mas não necessariamente de um direito fundamental (2015, p. 
416). No caso, vislumbra-se uma colisão entre o direito funda-
mental à educação e o princípio do equilíbrio orçamentário ou 
das contas públicas. Com efeito, “o equilíbrio orçamentário é 
princípio constitucional de legitimação porque penetra em todos 
os princípios específicos, do lado da receita e da despesa, que 
ser vinculem à justiça, quer derivem da segurança jurídica” 
(TORRES, 2008, p. 173-174). Quanto o seu conteúdo, Torres 
destaca que o “equilíbrio orçamentário é a equalização de recei-
tas e de gastos, harmonia entre capacidade contributiva e legali-
dade e entre redistribuição de rendas e desenvolvimento econô-
mico” (2008, p. 173-174). 

Desta forma, caso se entenda que o NRF é uma medida 
adequada e necessária, dever-se-ia analisar se a promoção do 
equilíbrio das contas públicas justifica o enfraquecimento do sis-
tema de financiamento do direito fundamental à educação, pre-
visto originalmente pelo Constituinte no artigo 212. Certamente 
é uma análise extremamente delicada, caso se considere que a 
consistência de políticas públicas sociais depende, em linhas ge-
rais, de um Estado fiscalmente equilibrado. Por outra via, em 
princípio, não se mostra razoável supor que o desequilíbrio fiscal 
do Estado tenha como causa única ou principal o custeio ade-
quado da educação, até pela repercussão positiva que tais inves-
timentos geram no longo prazo, a partir da qualificação da mão 
de obra, aumento da eficiência da produtividade, ganhos com 
inovação, entre outros aspectos de mensuração mais difusa. 
Além desses fatores, é relevante destacar que a potencial redu-
ção dos investimentos em educação está voltada primordial-
mente ao pagamento da dívida pública, tendo em vista ser esta a 
finalidade do superávit primário, fato que, em princípio, contra-
ria a “posição preferencial” do direito à educação (e à saúde tam-
bém) na arquitetura jurídica estabelecida pelo Constituinte 
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(SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017, p. 622). 
Outros argumentos possíveis nesta fase do teste de pro-

porcionalidade, em prol da medida restritiva, poderiam versar 
sobre a ausência de resultados satisfatórios à luz do regime do 
artigo 212 da CR, somados à ideia de que a vinculação de recei-
tas não teria relação necessária com a melhoria do direito funda-
mental à educação. Em primeiro lugar, embora o estágio atual 
não seja o ideal, são inegáveis os avanços experimentados nos 
últimos anos, havendo, certamente, muito a evoluir. Quanto ao 
segundo aspecto, se é correto afirmar que o financiamento a par-
tir da fórmula de percentual sobre receita não é suficiente, por si 
só, para alcançar um nível de excelência educacional, isto não 
autoriza concluir que a solução para o problema da educação 
seja simplesmente a redução dos recursos previstos para a ma-
nutenção e o desenvolvimento do ensino sem qualquer outra sal-
vaguarda que assegure uma melhoria da gestão, tal como ocorre 
no NRF.25 A rigor, não há nada que assegure a melhoria da efi-
ciência dos gastos públicos, no sentido de uma progressividade 
da concretização dos direitos fundamentais e da proibição de re-
trocesso, simplesmente pela redução dos recursos destinados a 
tal fim. O bom senso aponta para um sentido diametralmente 
oposto. 

Sem embargo, nesta colisão deve-se levar em conta, tam-
bém, a presunção inicial pela inconstitucionalidade de medidas 
propensas a mitigar a ideia de progressividade dos direitos soci-
ais e, até mesmo, ensejar o retrocesso, conforme analisado ante-
riormente, a exigir uma fundamentação robusta em prol da 

 
25  Argumento deveras recorrente entre os defensores da desvinculação das receitas 
destinadas à saúde e à educação, ou da adoção da política de “orçamento base zero”. 
Entretanto, até hoje não se teve conhecimento de um Estado ou Município que tenha 
conseguido cumprir satisfatoriamente todos os seus deveres relacionados ao direito 
fundamental à educação obrigatória e gratuita, que, registre-se, abrange a garantia de 
um padrão de qualidade (art. 206, inciso VII, CR), sem que fosse necessário destinar 
todo o montante ao qual se encontra obrigado por força do artigo 212 da CR. De fato, 
a tese de que o artigo 212 “obriga” o gestor público a gastar desnecessariamente não 
encontra sustentação empírica. 
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restrição que, aparentemente, não se apresenta neste caso. Com 
efeito, seguindo a lição de Juarez Freitas, Sarlet aponta que, em 
cada hipótese concreta em que se deparar com uma medida re-
trocessiva, deve-se optar pela solução que contemple em maior 
medida a dignidade da pessoa humana (2015, p. 472). Reitere-
se, contudo, que tal análise somente tem razão de ser caso a me-
dida restritiva passe nos dois primeiros testes, de adequação e de 
necessidade.  

Além dessa perspectiva positiva, relativa à proibição do 
excesso, o NRF também comporta uma análise de proporciona-
lidade sob o ponto de vista da proteção insuficiente. Neste as-
pecto, a problemática giraria em torno de saber se o artigo 110 
do ADCT, que substitui o artigo 212 da Constituição, não seria 
insuficiente à proteção do direito fundamental à educação atual-
mente concretizado. A menção a direito fundamental concreti-
zado traz à tona a questão da proibição de retrocesso e, em linhas 
gerais, aqui se refere ao conteúdo do direito fundamental já con-
cretizado pela atuação do legislador infraconstitucional (SAR-
LET, 2015, p. 461-463). Para a análise da proteção insuficiente, 
entende-se que não se pode deixar ao largo o fato da aprovação 
do Plano Nacional de Educação, que estabeleceu inúmeras me-
tas ambiciosas, como a universalização do ensino e a ampliação 
dos investimentos para o patamar de 10% do PIB,26 conferindo, 

 
26  “Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 
de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 
creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 
3 (três) anos até o final da vigência deste PNE; Meta 2: universalizar o ensino funda-
mental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e ga-
rantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa 
etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE; Meta 3: univer-
salizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida 
de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento) [...]. Meta 20: 
ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, 
o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto ‒ PIB do País no 5o 
(quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) 
do PIB ao final do decênio.” 
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assim, concretude ao referido direito. 
A aplicação do método trifásico da proporcionalidade, 

adaptado à ideia de proteção insuficiente, conforme sugestão de 
Sarlet a partir da lição de Christian Calliless, resultaria na se-
guinte análise: adequação ou idoneidade, para apurar se a me-
dida seria apta à proteção eficaz do bem protegido; necessidade, 
para verificar se haveria uma concepção de proteção mais eficaz 
que não resultasse numa intervenção mais rigorosa em bens fun-
damentais de terceiros ou da sociedade, é dizer, se haveria meios 
de proteção mais eficientes, porém menos interventivos em re-
lação a terceiros; e o exame da proporcionalidade em sentido es-
trito, para investigar se os impactos das ameaças e riscos após a 
adoção das medidas de proteção seriam toleráveis diante da ne-
cessidade de preservação de outros direitos e bens fundamentais 
(SARLET, 2015, p. 417-418). 

Transportando essa proposta para o NRF, analisar-se-ia, 
inicialmente, se a medida de proteção adotada – o artigo 110 do 
ADCT, inserido pela EC nº 95/16, que estabelece um novo piso 
constitucional em educação – seria eficaz para a tutela do direito 
fundamental à educação (adequação). O primeiro problema a ser 
enfrentado consiste no fato de que o artigo 110 do ADCT, a ri-
gor, não tem por objetivo imediato a proteção do direito funda-
mental à educação, mas, sim, a limitação dos gastos públicos. 
Ocorre que para não deixar o direito fundamental à educação to-
talmente à mercê da vontade do legislador – o que seria um as-
sombro se comparado ao regime histórico de vinculação de re-
ceitas –, o NRF estabeleceu um novo piso, correspondente ao 
que fora gasto em 2017, atualizado ano a ano pela inflação.  

Superando-se este óbice e assumindo que, ao menos de 
forma mediata, o artigo 110 do ADCT tem o propósito de dar 
alguma proteção ao direito fundamental à educação, cumpre 
analisar se essa proteção seria adequada. Para o primeiro teste 
(de adequação), é possível assume que, ao menos, a medida fo-
menta o direito fundamental à educação, já que estabelece um 
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patamar mínimo obrigatório de gastos na manutenção e no de-
senvolvimento do ensino (MDE), não deixando o administrador 
com ampla liberdade para definir o montante de investimentos.  

Quanto ao segundo teste, cumpriria aferir se há uma con-
cepção mais eficaz para a proteção do direito fundamental à edu-
cação e que não resulte numa maior intervenção em outros bens. 
Assumindo que o NRF reconhece o equilíbrio das contas públi-
cas ou orçamentário como um princípio constitucional relevante, 
ainda que não se possa qualificá-lo como um direito fundamen-
tal, é necessário verificar se haveria alguma alternativa que pu-
desse potencializar a proteção ao direito à educação sem reper-
cutir negativamente sobre o equilíbrio orçamentário. Em princí-
pio e sem pretensão de exaurir esse aspecto, seria possível adotar 
outros mecanismos, não necessariamente correlacionados com o 
aumento do nível de gastos públicos, mas indutores da melhoria 
da gestão pública em educação, inclusive pelo estabelecimento 
de obrigações objetivas aos gestores, no sentido de não se per-
mitir retrocessos nas conquistas já alcançadas, além de assegurar 
a progressividade. Uma alternativa seria o estabelecimento de 
metas objetivas e de penalidades, como proposto no projeto de 
lei nº 7.420/06, da Câmara dos Deputados (Lei de responsabili-
dade educacional), especialmente a estipulação de causa de ine-
legibilidade decorrente do retrocesso dos indicadores oficiais de 
avaliação da gestão em educação. 

Por fim, no teste da proporcionalidade em sentido estrito, 
não há tantas diferenças entre o contexto da proibição de excesso 
e o da proteção insuficiente (SARLET, 2015, p. 418). Na pers-
pectiva ora enfrentada, deveria ser questionado se as ameaças e 
riscos ao direito fundamental à educação – tais como a redução 
de investimentos em educação e o potencial descumprimento 
das metas assumidas no PNE –, remanescentes após a adoção da 
medida de proteção que ora se avalia quanto à insuficiência – no 
caso, o artigo 110 do ADCT – seriam toleráveis diante do prin-
cípio do equilíbrio orçamentário. Em princípio, afirma-se que 
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não, considerando que, diante do direito fundamental à educação 
concretizado no PNE, dificilmente os recursos a serem disponi-
bilizados daqui por diante serão suficientes para atender a todos 
as suas metas, sem que salvaguardas claras sejam adotadas con-
comitantemente, a imporem a melhoria da gestão e a obtenção 
de maior eficácia nas políticas públicas educacionais, além de 
uma defesa dos investimentos necessários em educação nas dis-
putas intraorçamentárias que, imagina-se, passarão a ocorrer a 
partir do NRF. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O Novo Regime Fiscal representa uma quebra de paradi-

gma ao modificar a sistemática de financiamento do direito fun-
damental à educação, pela redução da proteção do piso mínimo 
de gastos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, além 
de submeter os gastos primários com educação ao limite anual 
de despesas (teto). A expectativa, para as próximas duas déca-
das, é de redução proporcional dos investimentos em educação, 
em relação ao crescimento econômico, com o potencial compro-
metimento desse direito fundamental, concretizado no âmbito do 
Plano Nacional de Educação. Dados oficiais comprovam a tese 
de que a partir da vigência no NRF o limite obrigatório de gastos 
em educação foi reduzido. Embora, na prática, os gastos tenham 
superado os valores mínimos exigidos pelo atual regime e, tam-
bém, aqueles impostos pela regra anterior, não há empecilho 
para a redução desses gastos doravante, especialmente no cená-
rio de grave crise fiscal que se avizinha. 

Como se vislumbra um agravamento da situação de ex-
clusão social, haverá, potencialmente, uma busca maior por uma 
intervenção judicial que viabilize a atuação do poder público 
para além dos limites impostos pela EC nº 95/16, de sorte que o 
Poder Judiciário certamente terá de enfrentar o argumento de 
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uma reserva do possível “qualificada” pelo NRF.27 
Neste contexto, a avaliação da EC nº 95/16 a partir da 

perspectiva dos limites aos limites dos direitos fundamentais é 
essencial, em especial quanto à dimensão objetiva desse direito, 
pois se trata de verdadeira restrição ao direito fundamental à 
educação. A análise do NRF, a partir das perspectivas da prote-
ção ao núcleo essencial, da proibição de retrocesso e da propor-
cionalidade, demonstra que o Poder Constituinte Reformador 
não logrou atender, no caso, aos limites aos limites do direito 
fundamental à educação. Não foram sequer estabelecidas salva-
guardas relacionadas à evolução – ou, ao menos, à manutenção 
– do patamar atual de acesso e de qualidade do direito funda-
mental à educação, com foco em ganhos de eficiência. Assim, é 
possível afirmar que a EC nº 95/16 reduziu indevidamente o grau 
de eficácia do direito fundamental à educação. 
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