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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil assegurou o financiamento do ensino público por meio de mandamento 

constitucional amplamente divulgado na sociedade em outubro de 1988. O artigo 212 da 

Constituição Federal do Brasil (CFB 1988) determinou, como responsabilidades da 

União, uma aplicação mínima de recursos, no caso, nunca menos que 18% da receita 

resultante de impostos cobrados de todos nós brasileiros. Este mesmo artigo estabeleceu 

para os Estados, Municípios e Distrito Federal a aplicação mínima, nunca menos de 25% 

da receita resultante de impostos.  

Apesar da vinculação constitucional encontrar-se estabelecida formalmente, 

sempre ocorreram denúncias sobre o descumprimento de repasses e aplicação destes 

valores mínimos, principalmente diante da possibilidade de inúmeras interpretações 

jurídicas ou procedimentos impróprios estabelecidos como prática comum nas várias 

esferas de governo. 

Somente em 1996, por meio da Lei nº 9394, conhecida como Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), que se regulamentou2 o repasse dos valores estabelecidos na 

vinculação constitucional. Esta regulamentação reconhece, mesmo que informalmente, 

um fundo especial de natureza contábil vinculada a uma finalidade específica, no caso, 

um fundo especial para a educação pública.  

O debate sobre a educação encontra-se muito além dos velhos conflitos da arena 

política, a sociedade como um todo, percebeu rapidamente que somente as vinculações 

constitucionais não seriam suficientes para, efetivamente, para garantir o acesso de todos 

a uma educação essencial para o desenvolvimento social e humano. 

                                                           
1 Doutoranda em Educação-UCB, Mestre em Ciências Sociais-Gestão de Políticas Públicas-UNIVALI, 

Especialista em Regulação da Educação Superior-MEC. E-mail: eliane_scheidt@uol.com.br 
2 O repasse dos valores resultantes da vinculação constitucional foi regulamentado no artigo 69, 

parágrafos 5º e 6º da LDB. 
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Para que estes objetivos fossem alcançados, seria necessário retomar os debates e 

encontrar outras fontes de recursos para a educação. Os debates apresentavam um 

discurso comum, consolidar os processos de obtenção e alocação de recursos para a 

educação e tornar esta mesma educação uma política de Estado, longe dos conflitos de 

interesses tão enraizados na sociedade. 

 

2. A BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EDUCAÇÃO 

 

A legislação que envolve recursos financeiros destinados para a educação é ampla, 

aparentemente conhecida por todos, e como tal deve ser aplicada conforme sua finalidade, 

ou seja, ser aplicada em prol da educação. Essa é uma realidade? Afinal, conhecemos 

todos os recursos financeiros disponíveis para a educação?  

Para melhor compreensão deste estudo, no final da década de 90 elegeu-se a 

educação como objetivo e prioridade nacional, estabelecendo-se a necessidade de 

encontrar novos mecanismos legais e novos meios de arrecadação de recursos financeiros 

para atingir as metas estabelecidas para a educação. Ao mesmo tempo, os atores políticos 

iniciaram no Congresso Nacional discussões sobre a privatização do monopólio estatal 

dos serviços de telefonia fixa e a universalização destes serviços para a sociedade 

brasileira.  

Parece estranho, neste momento colocar em pauta, uma discussão sobre a 

privatização da telefonia fixa, porém torna-se essencial demonstrar que a busca de 

recursos financeiros para a educação tornou-se pauta obrigatória em todas as discussões 

legislativas. Portanto, este estudo visa apresentar ao leitor uma legislação em prol da 

educação, que apresenta uma fonte de recurso financeira disponível para a educação 

pública, mas não alcança sua finalidade legal. A metodologia utilizada para o estudo será 

a pesquisa bibliografia que apresentará, além do marco teórico, uma legislação que 

disponibiliza recurso financeiro para a educação e constatado o recurso, se sua finalidade 

foi alcançada ou se demonstrará um recurso para a educação longe da educação pública.  

 

3. A EDUCAÇÃO ENVOLVIDA NA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE TELEFONIA FIXA  

 

No transcorrer dos debates sobre a privatização da telefonia fixa, os atores 

políticos envolveram um novo tema na discussão, a educação brasileira. Apesar de 
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ânimos acirrados, conflitos partidários e outras discussões criou-se um Fundo para 

recebimento de recursos em prol da universalização da telefonia e da educação. 

Assim, em 1997 foi publicada a Lei Geral das Telecomunicações – Lei 9472/1997 

(LGT) que dispõe sobre o uso de recursos orçamentários e a criação de fundo específico 

destinado a cobrir parcela do custo para o cumprimento das obrigações de 

universalização. 

Por meio da Lei 9.998/2000, instituiu-se o Fundo de Universalização dos Serviços 

de Telecomunicações (FUST). De forma simplificada, o FUST seria uma forma rápida 

de subsidiar serviços de telecomunicações para as camadas mais pobres da população e 

para cidadãos residentes em locais de difícil acesso, quando a exploração comercial destes 

serviços seria considerada inviável financeiramente.  

A receita arrecadada pelo FUST consiste na soma de 1% da receita operacional 

bruta das operadoras e 50% das receitas da ANATEL, referentes a concessões de serviços 

públicos, exploração de serviços privados e direito de uso de radiofrequência, até o limite 

de R$700 milhões por ano.  

O artigo 5º estabelece que “os recursos do FUST serão aplicados em programas, 

projetos e atividades que estejam em consonância com plano geral de metas para 

universalização de serviço de telecomunicações ou suas ampliações ...".  

Entre os objetivos previstos neste artigo, chamam a atenção os incisos V a VIII, 

que estabelecem redução de contas e implantação de acesso para a prestação de serviços 

(telefônicos, de redes digitais, de teleconferências e de telecomunicações) em 

estabelecimentos de ensino, bibliotecas e instituições de saúde. 

Esta mesma Lei especifica ainda no parágrafo 2º do artigo 6º, que “do total dos 

recursos do FUST, dezoito por cento no mínimo, serão aplicados em educação, para 

estabelecimentos públicos de ensino”.  

A legislação consolidou o FUST como mais uma fonte de recursos para a 

educação brasileira. Para uma melhor compreensão dos caminhos para o acesso aos 

recursos do FUST, o artigo 2º estabeleceu que compete ao Ministério das Comunicações 

a formulação das políticas, as diretrizes gerais e prioridades de aplicação de recursos e, 

compete a ANATEL, a implementação, acompanhamento e fiscalização dos programas, 

projetos e atividades financiados com estes recursos conforme previsto no artigo 4º desta 

mesma Lei.  

O mais importante, caberia aos entes federados elaborarem programas de inclusão 

digital para participarem das políticas públicas formuladas pelo Ministério das 
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Comunicações. Assim, os recursos financeiros recebido no FUST estariam disponíveis 

para serem aplicados na informatização de instituições de ensino público, estimulação do 

uso da internet, bibliotecas e outros programas em prol da educação pública. 

 

4. A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUST  

 

O FUST foi instituído para financiar a universalização digital e, naturalmente, 

envolveu a educação pública. Aparentemente é um fundo desconhecido por muitos, 

porém encontra-se em vigor e todos brasileiros contribuem mensalmente. Não mais justo 

do que saber a destinação destes recursos e se foram cumpridas as finalidades  

Os recursos financeiros disponíveis no FUST foram, em 2015, objeto de 

fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do processo TC 

008.293/2015-5 (2016). Para identificar com precisão os montantes arrecadados e as 

despesas realizadas com recursos do FUST, o TCU solicitou a Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), a Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF) do Ministério do 

Planejamento e da ANATEL os valores arrecadados. Logo observou-se a ausência de 

consenso na apresentação dos valores arrecadados. O STN apontou um montante de R$ 

16,04 milhões de reais e a ANATEL informou que o FUST, teve uma arrecadação bruta, 

de 2001 a 2015 de R$ 19,44 bilhões de reais.  Segundo a SOF  

‘Não é possível elaborar relatório de execução de recursos do Fust com outras unidades 

orçamentárias, tendo em vista que naturezas de receita de outros diplomas legais 

compartilham fontes de recurso iguais em outras unidades orçamentárias, sendo 

matematicamente impossível afirmar onde foram ou não foram utilizados recursos 

arrecadados nas naturezas específicas do Fust, fora dessa unidade orçamentária. ’  

Apesar deste descompasso de informações de arrecadação, o TCU apresentou de 

forma simplificada a seguinte tabela (2016, p.36) demonstrando que os recursos foram 

utilizados desta forma: 

Tabela: Arrecadação e Uso do FUST: 2001-2015 (R$ bilhões) 

Total Arrecadado 16,05 100% 

Universalização 0,192 1,20% 

Outros usos identificados  2,22 13,83% 

Outros usos não identificados 8,92 55,56% 

Saldo 4,72 29,41% 

Fonte: Relatório TC 008.293/2015-5 – TCU 
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O relatório (2016, p.37-39) do TCU conclui que “apenas 1,20% foram utilizados 

na universalização dos serviços de telecomunicações, objetivo para o qual o fundo foi 

constituído”. Ou seja, “Entre 2001 e 2015, portanto, o FUST já arrecadou mais de R$ 16 

bilhões; no mesmo período e, apenas no ano de 2006, foram utilizados recursos de pouco 

mais de R$ 192 mil. ”.  E conclui que “ R$ 10,14 bilhões, o que corresponde a 69,39% da 

arrecadação, foram empregados em outros fins que não a universalização dos serviços de 

telecomunicações, consequentemente não forma aplicados na educação pública. ” 

Para o TCU, a ausência de mecanismos de fiscalização, de implementação de 

políticas públicas de acesso, a ausência de prazos definidos e outros fatores determinaram 

o resultado apresentado no relatório. Portanto, um recurso para a educação longe da 

educação pública.  

 

5. BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

Muito além de uma inclusão digital, o FUST apresenta-se como um recurso 

disponível para a educação pública e possibilitaria ao aluno sua inclusão na era da 

informação e do conhecimento. Este recurso representa o acesso a TICs, bibliotecas 

informatizadas, desenvolvimento de pesquisas, mobilidades acadêmicas e outras formas 

de ensino e aprendizagem, porém sua destinação não alcançou a educação pública.  
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