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Estrutura

 As Despesas Primárias e a EC 95 no 

Médio Prazo;

 EC 95 e o PIB - Meta 20 do PNE.

 Dívida Pública Brasileira é alta?



Novo Regime Fiscal Brasileiro 

EC 95

 "Art. 106. ... que vigorará por vinte

exercícios financeiros, nos termos dos

arts. 107 a 114 ...”

 20 Exercícios = cinco mandatos

presidenciais.

 "Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada 

exercício, limites individualizados para as 

despesas primárias.



Despesas Primárias – Valores Reais 

(deflacionado pelo IPCA – ano base 2016)



EC 95 e as Despesas Primárias

 Art 107 - § 1º Cada um dos limites a que se refere o 

caput deste artigo equivalerá:

 I - Para o exercício de 2017, à despesa primária paga no 

exercício de 2016, .., corrigida em 7,2% (sete inteiros e 

dois décimos por cento); e

 II - para os exercícios posteriores, ao valor do limite 

referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido 

pela variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA ...



Finanças Públicas com EC 95 

no Médio Prazo
Considerando 

 1) IPCA = 0 

 2) Variação real dos benefícios previdenciários = 3%

 3) Variação real das despesas com Pessoal e Encargos 

Sociais = 1%

Todos para os vinte anos de vigência da EC 95Art 107

Considerando também os valores nominais de 2016 das 

despesas primárias disponibilizadas na página do Banco 

Central do Brasil.



Previsão das Despesas Primárias com EC 95



EC 95 e o PIB???

 Despesa Pública/PIB;

 O PIB pode crescer 20% ao ano que as 

despesas serão corrigidas pelo IPCA.



Taxa de Crescimento do PIB



Taxa Média de Crescimento PIB



Despesas Primárias – Em % PIB

Fonte: Bacen



Plano Nacional de Educação

 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.



EC 95 e Despesas Primárias/PIB

 Considerando taxa de crescimento do PIB 

de 2% para os 20 anos de vigência da EC.



Previsão das Despesas Primárias com EC 95



O que levou o governo a Propor 

a EC 95?



Diagnóstico do Governo (PEC 241)

 Temos a honra de submeter à elevada

consideração de Vossa Excelência

Proposta de Emenda à Constituição que

visa criar o Novo Regime fiscal no âmbito

da União. Esse instrumento visa reverter,

no horizonte de médio e longo prazo, o

quadro de agudo desequilíbrio fiscal em

que nos últimos anos foi colocado o

Governo Federal.



 Faz-se necessária mudança de rumos nas

contas públicas, para que o País consiga,

com a maior brevidade possível,

restabelecer a confiança na

sustentabilidade dos gastos e da dívida

pública. É importante destacar que ... esse

instrumento é essencial para recolocar a

economia em trajetória de crescimento,

com geração de renda e empregos.

Diagnóstico do Governo



Dívida Pública – Fonte Bacen

 Líquida x Bruta;

 Interna x Externa;

 Dívida/PIB;









 Dívida Pública Brasileira é alta?

 Comparação da Dívida Pública de 

Diversos países

 Fonte: 

https://pt.tradingeconomics.com/country-

list/government-debt-to-

gdp?continent=europe







 A questão é técnico\Contábil ou Ideológica? 


