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II JORNADA DE DEBATES SOBRE A DÍVIDA 
PÚBLICA - MPF

1ª. Pergunta:

O QUE É MAIS IMPORTANTE:
A CONSTITUIÇÃO

OU
O ANEXO DE METAS FISCAIS DA LRF?



Lei de Responsabilidade Fiscal
 Art. 9o - Se verificado, ao final de um 

bimestre, que a realização da receita 
poderá não comportar o cumprimento das 
metas de resultado primário ou nominal 
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, 
os Poderes e o Ministério Público 
promoverão, por ato próprio e nos 
montantes necessários, nos trinta dias 
subsequentes, limitação de empenho e 
movimentação financeira, segundo os 
critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias.



Lei de Responsabilidade Fiscal

 Art. 9º, §2o - Não serão objeto de 
limitação:
 as despesas que constituam obrigações 

constitucionais e legais do ente 
 as ressalvadas pela lei de diretrizes 

orçamentárias
 aquelas destinadas ao pagamento do 

serviço da dívida.



O que são obrigações 
constitucionais e legais do ente?

 Serão as despesas primárias?
 Não. Trata-se de outra classificação. 

Despesa primária corresponde a 
despesa não-financeira.

 Quais são as principais obrigações 
constitucionais e legais? 
 Transferências do federalismo fiscal.
 Transferências para saúde e educação
 Pessoal e encargos



Quais são as despesas 
excepcionadas na LDO?

 Aquelas que, a cada ano, forem listadas 
na respectiva LDO.
 Usualmente inclui um rol de gastos não 

contingenciáveis, como obras do PAC.
 Em 2015: pagamento de Renda Mensal 

Vitalícia por Idade, o pagamento de Renda 
Mensal Vitalícia por Invalidez, o pagamento do 
Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado 
de Condição Análoga à de Escravo e o 
pagamento de Auxílio-Reabilitação Psicossocial 
aos Egressos de Longas Internações 
Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde, 
dentre vários outros. 



Quanto deve ser pago pelo serviço 
da dívida?

 Lei de Responsabilidade Fiscal:
 O que deve conter a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias:
 Prescrição Constitucional: art. 165, §2º
 Prescrições estabelecidas pela LRF (art. 

4º):
 §1o Integrará o Projeto de LDO Anexo de 

Metas Fiscais, em que serão estabelecidas 
metas anuais, em valores correntes e 
constantes, relativas a receitas, despesas, 
resultados nominal e primário e montante 
da dívida pública, para o exercício a que se 
referirem e para os dois seguintes.



Anexo de Metas Fiscais – LDO/15
Lei 13.242/30-12-15



O que é mesmo blindado contra o 
contingenciamento?

 Art. 9º, §2o - Não serão objeto de 
limitação:
 as despesas que constituam obrigações 

constitucionais e legais do ente.
 Não poderia ser contingenciado

 as ressalvadas pela lei de diretrizes 
orçamentárias
 Não poderia ser contingenciado

 aquelas destinadas ao pagamento do 
serviço da dívida.
 Eis o escopo da norma.



Aumento da previsão de receitas

 Com o aumento da previsão de 
receitas, o PLegislativo encaixa todas 
as suas reivindicações; e o Poder 
Executivo as contingencia.
 Será possível contingenciar as emendas 

parlamentares após a EC 87?
 Sim: Art. 166, §17: Se for verificado que a 

reestimativa da receita e da despesa 
poderá resultar no não cumprimento da 
meta de resultado fiscal estabelecida na lei 
de diretrizes orçamentárias, o montante 
previsto no §11 deste artigo poderá ser 
reduzido em até a mesma proporção da 
limitação incidente sobre o conjunto das 
despesas discricionárias.



PEC do Teto

 Art. 102. Ficam estabelecidos, para 
cada exercício, limites 
individualizados para as despesas 
primárias:
 Do Poder Executivo
 Do Poder Judiciário
 Do Poder Legislativo + Tribunal de 

Contas
 Do Ministério Público
 Da Defensoria Pública

 Inclui os investimentos?



PEC do Teto

 Art. 103 – Prazo de 20 anos, com 
revisão na metade.

 Art. 104 – Sanções pelo 
descumprimento



PEC do Teto
 “Art. 105. Na vigência do Novo Regime Fiscal, 

as aplicações mínimas em ações e serviços 
públicos de saúde e em manutenção e 
desenvolvimento do ensino equivalerão: 

 I - no exercício de 2017, às aplicações mínimas 
calculadas nos termos do inciso I do § 2º do 
art. 198 e do caput do art. 212, da Constituição 
Federal; e 

 II - nos exercícios posteriores, aos valores 
calculados para as aplicações mínimas do 
exercício imediatamente anterior, corrigidos na 
forma estabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 
102 deste Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias.”



PEC do Teto

 2ª. Pergunta:

 O que a PEC do Teto trata sobre a 
limitação da dívida pública ou sobre o 
pagamento da dívida pública?



Cartaz da 31ª Bienal de São Paulo- 2014
Como falar de coisas que não existem



PEC DO TETO

 Compressão das despesas 
obrigatórias para pagamento da 
dívida.

 Qual limite de pagamento 
queremos?
 Nem toda dívida é ruim.
 Não se desenvolve um país sem dívida.

 O que vai ocorrer com o saldo 
(gráfico “boca de jacaré”)?
 Ignorado.



PEC DO TETO E GASTOS SOCIAIS

 Essa limitação das vinculações para 
saúde e educação é constitucional?

 Não. Orçamento Mínimo Social:
 Artigo 198, §2º, inciso I e art. 212, 

caput, que estabelecem vinculação 
entre a receita de certos impostos a 
gastos com educação, Saúde e Fundo 
de Combate a Pobreza

 Contribuições Sociais vinculadas a 
finalidades sociais – conceito de 
referibilidade.



Orçamento Mínimo Social

 Orçamento Mínimo Social:
 Razões para essa norma constitucional
 Inconstitucionalidade de várias DRU, 

embora sem análise do STF

 O que são políticas públicas?



Constituição

Resposta à 1ª pergunta:
Art. 1º) Fundamentos:

 Cidadania
 Dignidade da Pessoa Humana
 Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa

Art. 3º) Objetivos Fundamentais:
 I - construir uma sociedade livre, justa e 

solidária;
 II - garantir o desenvolvimento nacional;
 III - erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais;
Art. 5º) Direitos Fundamentais
Art. 6º) Direitos Fundamentais Sociais.



PEC DO TETO

 O que pode ser feito pelo MPF?:
 Controlar a estimativa de receita nos 

Projetos de Lei Orçamentária.
 Controlar o fundamento do 

contingenciamento.
 Controlar a arrecadação e o gasto no 

Orçamento Mínimo Social.



Obrigado!
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