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GATILHOS FISCAIS 
(que disparam as vedações) 

 
 Quando a relação entre despesas correntes (ex: pessoal, água, energia, telefone, aquisição de bens, manutenção de equipamentos, etc.)  e receitas correntes 

(ex: tributárias, patrimoniais, comercias, industriais e de serviços, etc.) superar 95%, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, será facultado aos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto remanescer a situação, aplicar 
os mecanismos de ajuste fiscal - as vedações. (art. 167-A). Ocorrendo a hipótese (caso atingida a relação de 95%), e o ente opte por não acionar os gatilhos, 
fica vedada a concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente envolvido, bem como a contratação de operações de crédito, até que todas 
as medidas previstas tenham sido adotadas - a faculdade ofertada aos entes (de impor ou não as vedações) resta praticamente extinta por este dispositivo. 
(art. 167-A, §7º) 
 

 Apurado que a despesa corrente supera 85% (oitenta e cinco por cento) da receita corrente, as vedações podem ser, no todo ou em parte, implementadas por 
atos do Chefe do Poder Executivo com vigência imediata, sendo facultado aos demais Poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos. 
(art. 167-A, § 1º) 
 

 Durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, aplicam-se à União, até o término da calamidade pública, as vedações e suspensões. 
Nessa hipótese, torna-se facultativa aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a aplicação das vedações e suspensões. (Art. 167-G e § 3º) 
 

 Se verificado, na aprovação da lei orçamentária, que no âmbito dos limites individualizados para as despesas primárias (art.107 Adct), a proporção da despesa 
obrigatória primária em relação à despesa primária total foi superior a 95% (noventa e cinco por cento), aplicam-se as vedações ao respectivo Poder ou órgão, 
até o final do exercício a que se refere a lei orçamentária, sem prejuízo de outras medidas. (art. 109 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias-ADCT) 



 

  

VEDAÇÕES 
(proibições ou supensões aplicadas aos servidores públicos - inclusive aos policiais - a partir do acionamento dos gatilhos fiscais e calamidade) 

 
 A concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão; (art. 167-A, I, “a”) 

 
 Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; (art. 167-A, I, “b”) 

 
 Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; (art. 167-A, I, “c”) 

 
 Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias; (art. 167-A, I, “e”) 

 
 Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório 

[...]; (art. 167-A, I, “f”) 
 

 Criação de despesa obrigatória; (art. 167-A, I, “g”) 
 

 Suspensão de progressão e de promoção funcional em carreira de agentes públicos, quando o respectivo interstício se encerrar no exercício financeiro em que 
acionados os gatilhos, excetuadas aquelas que implicarem provimento de cargo ou emprego anteriormente ocupado por outro agente; (art. 167-A, II).  
 

 Indo mais além, a PEC versa que o período em que vigorar a suspensão de edição de atos que impliquem aumento de despesa de pessoal, como progressão e 
promoção funcional, não deve ser computado, mesmo após o término da suspensão – isto é, suspende-se, em razão dos gatilhos, a promoção e progressão de 
servidores, mas, mesmo depois de passados os motivos dessa suspensão, o tempo que trabalharam de forma efetiva - até mesmo de forma mais extenuante 
como na pandemia - todo esse tempo de serviço trabalhado será calculado como se não houvesse existido, não sendo computado para os cálculos de promoção 
e progressão futuras. (art. 167-A, § 5º) 


