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A Emenda Complementar 95/2016 
(EC 95), usualmente denominada 
“Teto dos Gastos”, não permite que 
o total das despesas do governo fe-
deral suba acima da inflação. 

À época de sua votação, argu-
mentavam alguns que sua aprovação 
facilitaria a Reforma da Previdência. 
Segundo esse raciocínio, a imposição 
de um teto para o total de despesas 
forçaria os desassistidos da saúde, 
educação, saneamento e seguran-
ça a pressionarem politicamente o 
Congresso para reduzir os gastos 
previdenciários. O cálculo político 
mostrou-se incorreto. 

Na ausência da Reforma da Pre-
vidência, cabe analisar construtiva-
mente o caso de um cumprimento 
apenas parcial, das três esferas pú-
blicas, da regra de teto para o valor 
real das despesas. Em Cysne (2018), 
analisamos o caso da dívida líquida. 
Trabalhamos aqui, complementar-
mente, com a dívida bruta.  

Assumindo que os juros reais, o 
crescimento do produto e a razão 
receitas primárias/PIB permaneçam 
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mento, em particular a relação dívi-
da bruta/PIB. 

Cabe observar que as esferas es-
tadual e municipal, incluídas no 
conceito de governo geral, não estão 
formalmente incluídas na EC 95. 
Isso, evidentemente, afeta o valor 
da fração de gastos públicos efetiva-
mente sujeitos a essa medida. 

Os resultados são apresentados 
no gráfico. No eixo x, variando de 
0 a 100%, tem-se o percentual das 
despesas do governo geral (três es-
feras) que segue a regra ditada pela 
EC 95. Para o restante das despesas, 
admite-se que se mantenha constante 
como fração do PIB. No eixo y lê-se 
o tempo necessário para que a razão 
dívida bruta/PIB volte ao seu valor 
existente em dezembro de 2017. 

A metodologia para os cálculos 
subjacentes deriva de Cysne e Go-
mes (2017).1 

Qualitativamente, fica claro que, 
para cada conjunto de parâmetros 
(ou seja, para cada uma das três cur-
vas do gráfico), à medida que a parce-
la dos gastos submetidos à Regra do 
Teto (EC 95) se eleva, o tempo para a 
razão dívida bruta/PIB voltar ao seu 
valor original se reduz. Isso mostra o 
poder de ajuste da EC 95 para taxas 
razoáveis de crescimento do PIB. 

O valor zero à esquerda, no eixo 
x, equivale ao caso de total abando-

constantes ao longo do tempo, ten-
tamos responder à seguinte pergun-
ta: qual o tempo para que a razão dí-
vida bruta/PIB, atualmente em forte 
elevação, volte ao nível existente ao 
final de 2017? 

Usamos três cenários distintos de ju-
ros, inflação e crescimento do PIB, da 
forma como apresentados na tabela.

A receita primária das três esferas 
públicas (incluindo receitas correntes 
não tributárias) é estimada em 35,46% 
do PIB. E o déficit primário inicial de 
2,36% do PIB. A dívida bruta ao final 
de 2017 foi de 54% do PIB.

A resposta depende, como seria 
de se esperar, da proporção das des-
pesas primárias sujeitas à regra da 
EC 95. À medida que tal proporção 
aumenta, mais despesas tendem a 
cair como fração do produto quan-
do o PIB se eleva. 

Com isso tende a haver uma me-
lhora mais rápida do saldo fiscal pri-
mário, já que as receitas, pelas hipó-
teses aqui assumidas, crescem junto 
com o PIB. Com o tempo, tendem a 
melhorar os parâmetros de endivida-

Cenário 
intermediário

Cenário 
desfavorável

Cenário 
favorável

Juros (Selic) 7.00 7.50 6.50

PIB 2.68 2.30 3.00

Inflação 4.00 4.00 4.00
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no da EC 95. Para qualquer um dos 
três conjuntos de parâmetros, que 
aqui se supõem mantidos ao longo 
do tempo, a razão dívida bruta/PIB 
não volta ao seu valor inicial. Isso 
ocorre nessa simulação porque sem 
a EC 95 as receitas e despesas primá-
rias, por hipótese, se mantêm cons-
tantes como fração do PIB. Mantém-
se o déficit primário e os juros reais 
positivos pagos sobre a dívida.  

O caso oposto, quando 100% das 
despesas das três esferas se regem pela 
regra da EC 95, equivale ao número 
1 no lado direito do eixo x. O tempo 
necessário para a razão dívida/PIB re-
tornar ao seu valor inicial nesse caso 
varia entre 3,3 e 7,6 anos, dependen-
do do cenário considerado. 

No caso do governo federal, a 
fração das despesas primárias hoje 
em dia formalmente sujeitas ao 
mecanismo de controle da EC 95, 
desprezando-se as transferências de 
receita para outros entes federativos, 
gira em torno de 98% do total. 

Se supusermos que as esferas esta-
dual e municipal seguirão percentual 

congênere (a rigor, no caso dessas 
esferas os investimentos não se in-
cluem na regra de controle), pode-
mos nos concentrar sobre o valor de 
0,98 no eixo x do gráfico. Sob essa 
hipótese, a razão dívida líquida/PIB 
retorna a 53% do PIB em um perío-
do entre 3,4 e 7,7 anos. 

Conjecturas alternativas podem 
ser avaliadas fazendo-se uso do gráfi-
co. Se apenas 80% do total da despe-
sa do governo geral segue a regra da 
EC 95, por exemplo, tem-se um tem-
po total de retorno da razão dívida/
PIB entre 4,2 e 9,6 anos, novamente 
dependendo do cenário utilizado.

O gráfico provê também respos-
ta à pergunta oposta: se o objetivo é 
trazer de volta a razão dívida bruta/
PIB ao final de 8 anos, por exemplo, 
qual seria o percentual das despesas 
a se reger pelo mecanismo introduzi-
do pela EC 95? Conclui-se por algo 
entre 44% e 95%, quando se passa 
do cenário mais favorável para o ce-
nário menos favorável. 

Vários outros tipos de análise con-
templando o cumprimento apenas 

parcial da EC 95 são possíveis a par-
tir da metodologia aqui utilizada. 

Claro que o crescimento econô-
mico indutor dos ajustes implicados 
pela regra da EC 95 não ocorre por 
acaso. E que não faz sentido consi-
derá-lo como prescrição de política 
econômica. Talvez o que esses núme-
ros mais explicitem seja a necessida-
de de aprovar reformas fiscais que 
permitam aproveitar-se o que já se 
fez até agora e manter as esperanças 
de um bom desempenho à frente. 

1Observe-se, relativamente ao caso que traba-
lhamos aqui, que a equação utilizada que igua-
la o aumento do déficit calculado com juros 
reais à elevação do valor real da dívida, uma 
tautologia no caso da dívida líquida, reflete 
apenas uma aproximação quando se conside-
ra a dívida bruta. Por outro lado, a utilização da 
dívida líquida, como em Cysne (2018) também 
pode estar sujeita a outros tipos de problema. 
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Tempo de retorno da relação dívida/PIB ao nível de dezembro de 2017
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