
 

                                              

                                                   

 

                                               SINDPD - RJ 
 

 

 

 

 

                                                                                                    19 de Outubro de 2016 

 

 

PEC n° 241  

o “novo regime fiscal” e seus 

possíveis impactos 



Contexto 

• Estabelece o “Novo Regime Fiscal”; 

 

• Obedece as iniciativas de ajuste fiscal de curto prazo 
propostas pelo, então, governo interino de Michel Temer; 

 

• Busca sustentar o argumento de desequilíbrio das contas 
públicas gerado pela crise econômica em um cenário de: 

    Fraco desempenho do PIB 

    Queda da arrecadação  

    Elevação da dívida pública 

 

• Defende a ideia de insustentabilidade das contas públicas 
com base, apenas, no crescimento das despesas primárias 

 

 
 



Evolução da Despesa Primária, IPCA, 

Receita Total e PIB, período 1998 a 2015 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - STN e IBGE. 

Elaboração: Dieese. 
 

A expansão 

das despesas 

primárias não 

esteve 

descolada do 

aumento da 

receita total do 

governo. 



Detalhamento 
• Restringir o orçamento fiscal e da seguridade social de 

forma individualizada 

• Poder Executivo 

• Órgãos do Poder Judiciário e Órgãos do Poder Legislativo, 

Ministério Público da União e Defensoria Pública da União  

• A PEC 241 pretende limitar o crescimento da despesa 

primária da União no prazo de 20 anos (2017 a 2036): 

• Em 2017 a correção (limite) das despesas primárias será de 7,2% 

(projeção do IPCA-IBGE na PLDO); 

• A partir de 2018, a correção será pelo IPCA-IBGE referente aos 

doze meses encerrado em junho do exercício anterior; 

• O método de correção poderá ser revisto a partir do 10º 

ano de vigência da EC, por iniciativa exclusiva poder 

executivo via PLC, restringindo-se a uma correção por 

mandato. 

 

 

 

 



Detalhamento 
 

 
• No caso de descumprimento de limites estabelecidos fica 

proibido (até o momento de retorno da despesa primária aos 
limites previstos): 
 

   Conceder reajuste ou aumento de remuneração de qualquer tipo, 

inclusive revisão geral anual;  

     Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de 

despesa;  

     Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;  

     Admissão ou contratação de pessoal;  

     Realização de concurso público;  

 
 



Detalhamento 
 

Continuação... 

      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;  

     Criação de despesa obrigatória;  

      Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação 

da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do 

art. 7º da Constituição; 

 

• Poder executivo: 

 Veda criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como a remissão, 

renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com 

subsídios e subvenções;  

 Veda concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.  
 



Impacto nas Políticas Públicas: 

Educação e Saúde 

• A PEC garante a aplicação dos mínimos constitucionais 
com saúde e educação em 2017. 

 

• A partir de 2018, os investimentos nestas áreas terão que 
se enquadrar no limite total de gastos corrigidos pelo 
IPCA do ano anterior, tendo como referência os gastos 
de 2017; 

 

• Para tanto, a PEC anula a validade dos artigos 
constitucionais que garantem a aplicação de mínimos 
percentuais da receita em saúde e educação. 

  



Despesa com a Função Educação e Saúde 

no período 2002 a 2015 (R$ bilhões) 

Fonte: Orçamento Brasil e IBGE. 

Elaboração: Dieese. 

OBS.: Despesas liquidadas. 
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Efeitos da PEC 241 sobre as despesas 

com a Função Educação da União 

Fonte: Orçamento Brasil e IBGE. 

Elaboração: Dieese. 

Valores reais (IPCA) de dezembro de 2015. Ano base 2002. 

Com a nova regra, as 

despesas com 

educação teriam sido 

47% menores entre 

2002 e 2015. 

Ano 

Educação 

Despesas 

realizadas  

(R$ bi) 

Regra                

PEC 241/16 

(R$ bi) 

Diferença 

Educação 

(R$ bi) 

        

2002 30,1 30,1 0,0 

2003 28,2 29,5 -1,3 

2004 27,0 30,2 -3,2 

2005 28,2 30,4 -2,3 

2006 32,8 30,9 2,0 

2007 39,2 30,7 8,5 

2008 43,1 30,4 12,7 

2009 53,3 30,7 22,6 

2010 67,1 30,5 36,7 

2011 75,9 30,3 45,6 

2012 89,4 30,6 58,8 

2013 95,4 30,5 64,9 

2014 102,4 30,3 72,0 

2015 90,3 29,6 60,7 

Total 802,3 424,6 377,7 



Efeitos da PEC 241 sobre as despesas 

com a Função Saúde da União 

Com a nova regra, as 

despesas com saúde 

teriam sido 27% 

menores entre 2002 e 

2015. 

Fonte: Orçamento Brasil e IBGE. 

Elaboração: Dieese. 

Valores reais (IPCA) de dezembro de 2015. Ano base 2002. 

Despesas 

realizadas  

(R$ bi)

Regra                

PEC 241/16 

(R$ bi)

Diferença 

Saúde (R$ 

bi)

2002 57,8 57,8 0,0

2003 53,9 56,7 -2,9

2004 61,3 58,2 3,1

2005 63,5 58,6 4,9

2006 67,8 59,4 8,4

2007 73,7 59,1 14,5

2008 76,4 58,4 18,0

2009 84,5 59,0 25,5

2010 85,6 58,6 27,0

2011 93,8 58,2 35,6

2012 98,4 58,8 39,6

2013 98,9 58,6 40,3

2014 102,6 58,4 44,2

2015 94,6 57,0 37,7

Total 1112,7 816,8 295,9

Ano

Saúde



Considerações sobre a PEC 241 

• Trata-se de uma reforma do Estado; 

• A PEC 241 valida o plano de austeridade de longo prazo; 

• Poderá reduzir o papel do Estado enquanto indutor do 

desenvolvimento; 

• Não permite ampliação real da despesa, mesmo que o 

cenário de crise seja superado e haja uma recuperação das 

contas públicas;  

• O teto para os gastos públicos poderão não acompanhar a 

expansão da demanda por serviços públicos;  

 
 

 



Considerações sobre a PEC 241 

• Para que o montante total das despesas primárias se 

acomode dentro do limite imposto, haverá uma concorrência 

por orçamento entre as diversas áreas; 

• Poderá implica em mudanças na política de valorização do 

salário mínimo e/ou desvinculação do piso da previdência; 

• Foco do projeto apenas nas despesas primárias.  

 Não estão previstas mudanças na estrutura de arrecadação; 

 Não considera para o ajuste as despesas com juros. 

 

 



PEC 241 na PLDO 2017 da União 

• Mesmo com a PEC 241 ainda não aprovada, o 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da 

União para 2017 já limita a variação das 

despesas primárias, que deverão constar na Lei 

Orçamentária Anual, pela inflação do ano de 

2016; 

 

• Isso garantirá a aplicação do “Novo Regime 

Fiscal” já para o próximo ano, ainda que a PEC 

241 não tenha sido aprovada no Congresso. 



PEC 241 no PLP 257 (PLC 54/2016) 

• O novo texto do PLP 257, aprovado na Câmara, mantém o objetivo 

principal de estender o prazo de pagamento das dívidas dos 

estados e DF com a União; 

• A extensão prevista é de 20 anos; 

• Suspende o pagamento do valor das parcelas da dívida de julho a 

dezembro de 2016; 

• Retomada do pagamento com um desconto gradual nas parcelas 

de janeiro de 2017 (94,73%) a junho de 2018 (5,26%); 

• A medida é uma repactuação, não significa um perdão da dívida 

dos estados. Os valores não pagos serão incorporados ao saldo 

devedor; 

• O PLP é apresentado como forma de “liberar” receita aos estados 

no curto prazo, através do refinanciamento das dívidas, mas com 

uma contrapartida de ajuste nas contas. 

 



• Contrapartida: aos estados que assinarem o acordo será limitado o 

crescimento das despesas correntes primárias à inflação (IPCA) do 

ano anterior ao longo dos dois exercícios posteriores; 

 

• Despesas com o que há de mais fundamental dentre as 

responsabilidades do Estado (como saúde, educação e segurança) 

permanecerão com o valor real de 2016, precisamente um ano de 

crise e restrição de gastos públicos; 

 

• A lei ainda autoriza a União a prestar assessoria técnica na 

alienação de bens, direitos e participações acionárias em 

sociedades controladas pelos estados e DF. 

 

PEC 241 no PLP 257 (PLC 54/2016) 



Questões Finais 

• Qual o papel que o Estado deveria desempenhar 

na sociedade? 

 

• Quais seriam as prioridades de atuação do 

Estado? 

 

• Como deveria ser a forma de financiamento do 

Estado para o alcance destas prioridades? 

 



http://www.dieese.org.br 

 

errj@dieese.org.br 

http://www.dieese.org.br/

