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Diagnóstico Motivador da PEC

• O governo alerta para a necessidade de “mudança de
rumos nas contas públicas”, pois do contrário teremos
um colapso fiscal

• A Dívida Bruta do Governo Geral aumentou de 52,7% do
PIB em 2013 para 67,5% do PIB em abril de 2016

• Mantidas as condições atuais, emerge o risco de esse
índice ultrapassar o patamar de 100% nos próximos anos

2



Fonte: Apresentação do Sr. Henrique Meirelles na Comissão Especial da PEC 241/2016. Destaques nossos.
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Fonte: Apresentação do Sr. Dyogo Henrique de Oliveira na Comissão Especial da PEC 241/2016
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• A “raiz do problema fiscal” é o aumento real acelerado
da despesa pública primária (acima do aumento real da
receita), com déficits e dívidas crescentes e
insustentáveis

• No âmbito da União:

• De um lado, a despesa primária cresceu 51% acima da
inflação no período de 2008 a 2015

• De outro, a receita evoluiu apenas 14,5%, em termos
reais, no mesmo período

Diagnóstico Motivador da PEC
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Objetivo e Estratégia da PEC

• Objetivo: Reverter, “no horizonte de médio e longo prazo, o
quadro de agudo desequilíbrio fiscal em que nos últimos anos
foi colocado o Governo Federal”

• Estratégia: o Novo Regime Fiscal propõe a fixação de limites
para expansão da despesa primária federal por um período
de 20 anos. A ideia de fundo é mantê‐la constante em termos
reais (crescimento real zero)

Essa estratégia – frisa o governo – não impõe cortes abruptos.
Apenas limita o crescimento das despesas no longo prazo,
preservando‐as em termos reais, isto é, com a atualização pela
inflação
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Visão Geral do Novo Regime Fiscal

• Limitação da despesa primária da União pelo valor do limite
do ano anterior corrigido pelo IPCA

• Prazo de 20 anos, com possibilidade de revisão a partir do 10º

• Aplicada a todos os Poderes (com limites individualizados)

• Saúde e Educação não terão tetos. Terão pisos que passarão a
ser corrigidas pela inflação (IPCA)

• O descumprimento da regra levará a uma série de vedações
para aumento de despesas
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Reflexos presentes da Nova Lógica Fiscal

• A lógica fiscal proposta na PEC 241/2016 já foi tomada como
referência para a elaboração do Orçamento de 2017

• De acordo com o governo, se o orçamento de 2017
considerasse a média histórica de crescimento real do gasto
(6% a.a.), o déficit primário seria R$ 75,0 bilhões maior do
que os R$ 139,0 bilhões previstos na LDO 2017, totalizando
R$ 214,0 bilhões. O Novo Regime Fiscal, desse modo,
reduziria a pressão de aumento da carga tributária
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I. Modificações na fixação de limites individualizados

Para os Poderes Legislativo e Judiciário, entendemos mais adequada a
atribuição de limites individualizados por órgão orçamentário, com a
possibilidade: (i) de eventuais remanejamentos internos; e (ii) de cessão
limitada de espaço fiscal por parte do Executivo (0,25% do seu limite)

II. Maior transparência e previsibilidade na fixação dos limites financeiros

Consoante o texto original, a elaboração e aprovação do orçamento só
contariam com uma “previsão de IPCA” para o ano em curso. Isso poderia
trazer incertezas, complicações operacionais e necessidades de ajustes

Por isso optamos por sistemática na qual o orçamento possa ser elaborado,
aprovado e executado com o índice de correção já conhecido (apurado de
julho a junho). Desse modo, dispensa‐se a futura atualização do orçamento

Pontos aperfeiçoados no Substitutivo

10



((Exemplo de Aplicação Prática))

• Base = valor pago/RP/demais “caixa” em 2016 = 100

• Teto 2017 = 100 x 1,072 (inflação prevista 2016)

• Teto 2018 = limite de 2017 (e não o gasto em 2017)
atualizado pelo IPCA de “julho 2016 a junho de 2017”

• E assim por diante (até o 20º ano de vigência da PEC)
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III. Maior correspondência dos limites financeiros com o orçamento autorizado

O Substitutivo apresentado inclui parágrafos (art. 102, §§ 3º e 4º, do
ADCT) para esclarecer que a elaboração e a autorização da despesa
primária se sujeitam aos limites individualizados máximos para alocação
de recursos

Em acréscimo, o texto Substitutivo impede a burla a regra ao longo do
ano, após a aprovação do orçamento. Para isso, inclui parágrafo (art. 102,
§ 5º, do ADCT) que veda a abertura de créditos suplementares ou
especiais que ampliem o montante total originalmente autorizado de
despesa primária sujeita a limites

Nos três primeiros exercícios financeiros da vigência do Novo Regime
Fiscal, o Poder Executivo poderá compensar com redução equivalente de
até 0,25% na sua despesa primária, o excesso de despesas primárias dos
outros Poderes, MPU e DPU. Manter acordos anteriores aprovados em lei

Pontos aperfeiçoados no Substitutivo
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IV. Definição mais precisa da abrangência do novo regime e da base de
cálculo para limites

Abrangência: a referência – presente na proposta inicial – a “órgãos federais
com autonomia administrativa e financeira” pode confundir a interpretação
da norma. A menção no novo art. 101 do ADCT aos orçamentos fiscal e da
seguridade social da União é suficiente (vide CF § 5º, art. 165) para a
amplitude que se pretende dar ao Novo Regime Fiscal

Base de Cálculo: acrescentamos às exceções outros casos de entrega de
recursos pela União aos entes subnacionais, por força da Constituição: (i)
distribuição dos impostos estaduais e municipais arrecadados de forma do
Simples Nacional; (ii) repartição do IOF‐Ouro; (iii) imposto de renda
arrecadado diretamente pelos Estados, DF e Municípios; e (iv) repartição do
ITR com os Municípios. Trata‐se de despesas que variam conforme o
desempenho da arrecadação, não submetidas à decisão alocativa da União

Pontos aperfeiçoados no Substitutivo

13



V. Solução para a dívida com restos a pagar

Para permitir que maior parcela dos restos a pagar possa ser
paga, ainda que de forma gradativa, inserimos no § 11 do art.
102 a possibilidade de que o pagamento de restos a pagar
inscrito até 31 de dezembro de 2015 não seja computado na
apuração do limite.

Isso somente poderá ser feito, porém, até o montante de
eventual excesso de resultado primário em relação à meta
fixada na LDO

Pontos aperfeiçoados no Substitutivo
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VI. Revisão da correção dos limites em razão de desempenho fiscal

Estatuímos a exigência de que a alteração do método de correção
dos limites seja realizada por meio de lei complementar, no lugar de
lei ordinária

Outro aprimoramento pretende evitar que após o 10º exercício
financeiro o método de correção possa ser alterado em cada ano.

Nesse sentido, estabelecemos que essa alteração poderá ser feita
uma única vez em cada mandato presidencial, para que o regime
conte, mesmo após revisões, com estabilidade necessária para seu
sucesso

Pontos aperfeiçoados no Substitutivo
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VII. Ampliação das vedações decorrentes do descumprimento de limites

Previmos que as vedações devem estender‐se até o momento do retorno das despesas
primárias aos limites previstos, e não se restringir apenas ao exercício subsequente ao do
descumprimento

Acrescentamos referências a membros de Poder ou órgão e a empregados públicos. O ônus
da restrição fiscal deverá ser compartilhado entre todas as categorias de agentes públicos, e
não incidir apenas sobre os servidores estatutários, como constava da proposta original

Trouxemos outros aperfeiçoamentos pontuais adicionais, como a possibilidade de realização
de concursos públicos, no período de descumprimento de limites, apenas para reposições
de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. A proposta do Executivo já admitia essas
reposições, mas sem permitir a realização de concursos para efetivá‐las

Vedação de criação de despesa obrigatória

Vedação de adoção de medida que amplie despesa obrigatória acima da inflação,
assegurada a correção do salário mínimo para manter o poder aquisitivo (art. 7º CF).

Pontos aperfeiçoados no Substitutivo
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VIII. Pisos de gastos da saúde e educação

O que significa a vinculação de aplicações mínimas a percentuais da
arrecadação?

Significa que:

(i) quando a economia vai bem, a arrecadação cresce, e
consequentemente os recursos aumentam

(ii) Por outro lado, em momentos como o atual, com queda
acentuada de arrecadação, diminuem proporcionalmente

Pontos aperfeiçoados no Substitutivo
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VIII. Pisos de gastos da saúde e educação

Não é adequado afirmar que a PEC extingue os pisos constitucionais.
O governo federal poderá superar o gasto mínimo nessas áreas, como
tem feito.

É certo, todavia, que a utilização do exercício de 2016 como base
para as aplicações mínimas pode acarretar prejuízos ao setor da
saúde

Ao alterar o ano base para 2017, como propomos, e ao se revogar o
art. 2º da EC 86/2015, teremos a incidência do percentual de 15% da
receita corrente líquida do ano de 2017, conforme dita o art. 198 da
Constituição, e, a partir de então, a correção pelo IPCA

Pontos aperfeiçoados no Substitutivo
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VIII. Pisos de gastos da saúde e educação

Similarmente à saúde, estamos encampando, segundo as regras
permanentes da Constituição, a utilização do ano de 2017 como base
para o piso da educação durante a vigência do novo regime

No caso da educação, são mantidas outras salvaguardas: (i) os
recursos da complementação do FUNDEB e do Salário Educação não
se incluem nem na base nem nos limites fixados pela PEC; (ii) as
despesas com FIES, por serem de natureza financeira, tampouco são
alcançadas pelo novo regime; e (iii) as receitas com royalties
destinadas à educação continuarão a ser computadas fora do piso
para a manutenção e desenvolvimento do ensino

Pontos aperfeiçoados no Substitutivo
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EDUCAÇÃO E SAÚDE: Garantidas com Piso Constitucional
PODE SER APLICADO VALOR SUPERIOR: DECISÃO DOS DEPUTADOS E SENADORES  NA LOA DO CN E EXECUTIVO

EDUCAÇÃO

Ano Piso Aplicado

2010 31,2 33,7

2011 37 39,8

2012 39,4 56,0

2013 43 53,9

2014 44,2 56,8

2015 46,5 59,4

2016 48,1 63,7

2017 51,5

SAÚDE

Ano Piso Atual Piso Subst PEC Aplicado

2010 61,2 61,9

2011 72,3 69,8

2012 78,2 78,2

2013 83,1 83,1

2014 91,9 91,9

2015 100,1 100,1

2016 91,7 108,6

103,85 113,7

Regra Atual para 2017: regra permanente 18% da
Receita de Impostos, líquida de transferências

obs.: 2016 valores estimados para valor Aplicado, 2017 piso proposto no substitutivo da PEC 241

Regra Atual para 2017: 13,7% da RCL. Substitutivo PEC: antecipou a
regra permanente de 15% da RCL
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EDUCAÇÃO E SAÚDE: Garantidas com Piso Constitucional
PODE SER APLICADO VALOR SUPERIOR: DECISÃO DOS DEPUTADOS E SENADORES  NA LOA DO CN E EXECUTIVO
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IX. Emendas individuais impositivas

Para manter a coerência das despesas da União vinculadas
constitucionalmente às receitas, estamos propondo, no novo art. 106
do ADCT, submeter as emendas parlamentares impositivas aos
mesmos critérios de correção dos gastos com saúde e educação

O valor mínimo previsto para inclusão dessas emendas no orçamento
(§ 9º do art. 166 da Constituição) e o valor de execução obrigatória (§
11 do art. 166) corresponderão ao montante de execução obrigatória
para o exercício de 2017, atualizado pelo IPCA

Pontos aperfeiçoados no Substitutivo
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X. Convivência entre o Novo Regime Fiscal e demais normas fiscais

No art. 107, incluímos dispositivo esclarecendo que o Novo Regime
Fiscal não afasta a aplicação das demais normas fiscais. A relação
entre as normas permanentes de direito financeiro e o regime
provisório será de complementaridade

A Lei de Responsabilidade Fiscal continua vigente em sua plenitude.
Continuam exigíveis as metas de resultado primário e os limites de
despesas com pessoal, entre outros

Pontos aperfeiçoados no Substitutivo
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XI. Impacto Orçamentário e financeiro e suspensão por 20 dias a
requerimento de 1/5 dos membros da Casa para analise da compatibilidade
da proposição legislativa com o Novo Regime Fiscal

A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou
renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu
impacto orçamentário e financeiro

A tramitação de proposição, quando acarretar aumento de despesa
ou renúncia de receita, será suspensa por até 20 (vinte) dias, a
requerimento de um quinto dos membros da Casa, nos termos
regimentais, para análise de sua compatibilidade com o Novo Regime
Fiscal

Pontos aperfeiçoados no Substitutivo
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