


Segundo o estudo* “Consequências da Violação do 
Direito à Educação”, o Brasil perde

214 bilhões
de reais por ano pelo fato de os jovens não 

concluírem a educação básica

*Fundação Roberto Marinho com o Insper



No referido estudo*, o impacto em não se concluir a educação 
básica pode ser estimado em quatro dimensões: 

*Fundação Roberto Marinho com o Insper

Empregabilidade e remuneração dos jovens; 

Os efeitos que a remuneração dos jovens tem para a sociedade; 

Longevidade com qualidade de vida;  

Repercussões ligadas à violência.
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O QUE É O PROJETO DE LEI 
Nº 54/2021?

Dispõe sobre a criação de incentivo financeiro aos estudantes 
do último ano do ensino fundamental e ensino médio.



Estimular a equalização de oportunidades 
educacionais; 

Redução da evasão escolar e aumento das taxas de 
aprovação e conclusão do ensino médio; 

Fomento da qualidade da educação básica com 
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem; 

Prevenção das situações de risco e vulnerabilidade 
social e seus agravos; 

Promoção do desenvolvimento humano;

OBJETIVOS DO PROJETO



OS INCENTIVOS FINANCEIROS 
SERÃO CONCEDIDOS PARA:

Estudante matriculados no último ano do ensino fundamental e no ensino médio 
pertencentes a unidades familiares em situação de pobreza ou extrema pobreza, 
por cada ano concluído com aprovação, e pela obtenção de pontuação igual ou 
superior à média do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

I - R$ 400,00 após aprovação no último ano do ensino fundamental;

II - R$ 500,00 após aprovação no primeiro ano do ensino médio regular ou profissionalizante;

III - R$ 600,00 após aprovação no segundo ano do ensino médio regular ou profissionalizante;

IV - R$ 700,00 após aprovação no terceiro ano do ensino médio regular ou profissionalizante;

V - R$ 800,00 após aprovação no quarto ano do ensino médio profissionalizante; e

VI - R$ 300,00 mediante obtenção de pontuação igual ou superior à média do Enem.



QUANTOS ALUNOS 
SERÃO BENEFICIADOS?

2021

6.647.829
2022

6.081.102
2023

5.706.984



ACESSO AO BENEFÍCIO

Após aprovação nas etapas do ensino médio regular ou profissionalizante 

ou de obtenção de pontuação referente ao Enem, o benefício poderá ser 

sacado da seguinte forma: 

I – 40% do valor dos benefícios após aprovação no último ano do ensino fundamental e no 

primeiro e segundo anos do ensino médio e do saldo restante após a conclusão do ensino médio;

II – a integralidade dos benefícios após a conclusão do ensino médio; e 

III – a integralidade do benefício após obtenção de pontuação igual ou superior à média do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e conclusão do ensino médio.



QUANTO CUSTARÁ?

2021
R$ 2.059.883.200

2022
R$ 2.366.506.100

2023
R$ 2.821.318.200



DE ONDE SAI O DINHEIRO?

O incentivo financeiro ao estudante em discussão cria despesa obrigatória de caráter continuado, para a 
qual estão propostas as seguintes medidas de compensação, em observância ao art. 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e ao art. 126, inciso II, alínea a, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021:

1) Extinção da Isenção do PIS/Cofins sobre a receita auferida pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades 
de construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações pré-registradas ou registradas 
no Registro Especial Brasileiro – REB.

2) Também a extinção da redução a zero das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno ou da importação de materiais e 
equipamentos, partes, peças e componentes, destinados ao emprego na construção, na conservação, na 
modernização e na conversão de embarcações registradas ou pré-registradas no REB.

3) Por último, acabar com a redução a zero das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a venda 
ou importação de aeronaves classificadas na posição 88.02 da Tipi, suas partes, peças, ferramentais, 
componentes, insumos, fluidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lubrificantes, equipamentos, serviços e 
matérias-primas a serem empregados na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e 
industrialização das aeronaves, seus motores, partes, componentes, ferramentais e equipamentos. 



DE ONDE SAI O DINHEIRO?

Esses três benefícios tributários combinados são apontados nas previsões do 

PLOA 2021 feitas pela Receita Federal do Brasil (RFB) como sendo relativo ao 

Pis/Pasep/Cofins Embarcações e Aeronaves, com rubricas estimadas no total 

de R$ 2.841.069.685,00 (dois bilhões, oitocentos e quarenta e um milhões, 

sessenta e nove mil e seiscentos e oitenta e cinco reais), o que evidencia a 

compatibilidade orçamentário-financeira da matéria em análise.

Disponível em: < 

https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/previsoes-ploa/arquivos-ploa/ploa-2

021/dgt-ploa-2021-quadros-i-a-xxv-versao-1-0.xlsx>



OBRIGADO!
Alguma dúvida?


