
 
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2016.  
AJUR/SIGRAF/RJ. 
Circular nº. 151/2016. 
Assunto: O NOVO REGIME FISCAL.  
 
Prezado Associado, 
 
Transcrevemos abaixo, informativo elaborado pela Assessoria Parlamentar em Brasília (DF), 
RN Consultores Associados, referente a avaliação de alguns aspectos importantes 
relacionados a PEC 55/2016. 
 
“A PEC 55/2016, que trata de teto para os gastos públicos, foi aprovada na sessão de 13/12 no 
Senado Federal e foi promulgada em 15/12.  
  
Pelo texto, as despesas dos três poderes e seus órgãos não poderão crescer nos próximos 20 
anos acima da inflação acumulada em 12 meses medida pelo IPCA, que terá como referência 
o acumulado entres os meses de julho de um ano a junho do seguinte.  
  
O texto estabelece a possibilidade de revisão do método de correção das despesas primárias, 
por lei complementar de iniciativa do Presidente da República, a partir do 10º exercício da 
vigência do Novo Regime Fiscal. Será admitida apenas uma alteração do método de correção 
dos limites  
  
Destacamos as seguintes despesas excluídas da base de cálculo dos limites anunciados:  
  
1)as transferências de receitas obrigatórias do Governo Federal previstas na constituição para 
estados e municípios;  
  
2)créditos extraordinários;  
  
3)despesas da Justiça Eleitoral com a realização de eleições; e  
  
4)despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes.  
  
O texto autoriza o Poder Executivo, para acomodar dificuldades dos Poderes e órgãos em 
cumprir seus limites, a compensar, voluntária e transitoriamente, nos três primeiros anos das 
novas regras fiscais, o excesso de gastos dos demais poderes e órgãos até 0,25% do seu 
próprio limite de gastos. 
No caso de descumprimento dos limites individualizados fixados na PEC, o texto prevê que os 
órgãos dos três poderes da República não poderão:  
  
1)conceder ou ampliar incentivo ou benefício de natureza tributária;  
  
2)criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;  
  
3)conceder ou majorar auxílios, vantagens e quaisquer benefícios considerados não 
remuneratórios;  
  
4)criar ou expandir programas e linhas de financiamento, bem como a remissão, renegociação 
ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e 
subvenções.  
  
Aplicação em EDUCAÇÃO: em 2017 mantém-se o percentual de 18%, incidente sobre a 
receita dos impostos.  



  
Aplicação em SAÚDE: aplicação em 2017 de no mínimo 15% sobre a receita líquida.  
  
A partir de 2018, os limites mínimos de aplicação de recursos em saúde e educação serão 
equivalentes aos limites do ano anterior, corrigidos pela inflação.  
  
O texto prevê, também, que a tramitação de proposição legislativa, ressalvadas as Medidas 
Provisórias, quando acarretar aumento de despesa ou renúncia de receita, será suspensa por 
até 20 dias, a requerimento de um quinto dos membros da Casa, para análise de sua 
compatibilidade com o Novo Regime Fiscal.” 
 
Atenciosamente, 
 

DEPTº.JURÍDICO. 
Sistema SIGRAF / ABIGRAF-RJ 

 


