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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO
Quanto ao desenvolvimento do tema, o candidato deve dissertar sobre a questão estabelecida, abordando
necessariamente todos os aspectos propostos, de maneira clara e coerente, empregando os mecanismos de coesão textual. A
abordagem dada ao tema pode variar, mas o candidato deve demonstrar conhecer as questões da atualidade relacionadas a cada
um dos aspectos propostos.
Com relação ao primeiro aspecto, o candidato deve identificar o aumento das despesas com benefícios previdenciários
como proporção do PIB, no seu aspecto qualitativo. Quanto aos determinantes dessa expansão, no período recente, deve o
candidato mencionar o crescimento real do salário mínimo, a transição demográfica brasileira e as regras pouco rígidas de
concessão de aposentadorias e pensões, ilustrando algumas das seguintes características: a ausência de idade mínima para
aposentadoria, e sua implicação sobre o contingente de aposentados jovens no Brasil em relação aos padrões mundiais; as
regras de aposentadoria por tempo de contribuição, as regras de aposentadoria por idade, e suas diferenças entre homens e
mulheres e trabalhadores urbanos e rurais; e a integralidade do benefício de pensão para o cônjuge herdeiro. No que se refere
às perspectivas dessa despesa para o futuro, o candidato deve mencionar o envelhecimento da população brasileira e a redução
da taxa de fertilidade, bem como os impactos esperados dessa transição demográfica sobre despesa previdenciária (expansão).
Com relação ao segundo aspecto, o candidato deve ser capaz de explicar, de forma sintética, que o novo regime fiscal
impõe teto de gastos para cada exercício financeiro equivalente ao gasto do ano anterior acrescido da inflação acumulada em
12 meses. É necessário ainda que o candidato especifique que o propósito da medida é conter a expansão da despesa primária
do Governo Central, de forma gradual, e que o novo regime vigora por 20 anos. A propósito das implicações em caso de
descumprimento, ilustrar com alguns dos seguintes exemplos: vedação à concessão de vantagens, aumento ou reajustes para o
funcionalismo, vedação à criação de cargo emprego ou função, vedação à realização de concursos e à criação de despesa
obrigatória etc.
No que toca ao último aspecto, o candidato deve identificar que a expansão das despesas previdenciárias tende a
consumir parcela significativa do espaço fiscal estabelecido pelo novo regime fiscal, comprimindo as demais despesas
primárias ou inviabilizando o cumprimento do teto de gastos, com os consequentes efeitos negativos sobre o investimento e
programas sociais, que haverão de ser reduzidos. O candidato deve conectar em sua resposta os três aspectos propostos,
identificando a relação de dependência entre o modelo de equilíbrio das contas públicas proposto pelo novo regime fiscal e a
necessidade da implementação de reformas na Previdência Social brasileira que desacelerem o crescimento das despesas
previdenciárias.
Quesito 2.1 – Os principais determinantes do aumento da despesa previdenciária no período recente e as perspectivas de futuro
para esse componente do gasto público.
0 – Não abordou o crescimento real da despesa previdenciária como proporção do PIB; não indicou corretamente nenhum dos
determinantes desse crescimento; não abordou corretamente ou não abordou as perspectivas para essa despesa.
1 – Abordou o crescimento da despesa previdenciária no período recente, embora sem mencionar nenhuma dos seus
componentes específicos; abordou corretamente ao menos um dos determinantes desse crescimento; mencionou a tendência de
aumento da participação dessa despesa como proporção do PIB, mas sem abordar as razões ou abordando-as de forma
incompleta ou equivocada.
2 – Abordou o crescimento da despesa previdenciária no período recente, mencionando algum dos seus componentes
específicos; abordou corretamente ao menos dois dos determinantes desse crescimento; mencionou a tendência de aumento da
participação dessa despesa como proporção do PIB, abordando corretamente as razões.
3 – Abordou o crescimento da despesa previdenciária no período recente, mencionando algum dos seus componentes
específicos; abordou corretamente três dos determinantes desse crescimento, desenvolvendo ao menos uma das características
do sistema previdenciário brasileiro, indicando como ela contribui para o crescimento da despesa; mencionou a tendência de
aumento da participação dessa despesa como proporção do PIB, abordando corretamente as razões.

4 – Abordou o crescimento da despesa previdenciária no período recente, mencionando algum dos seus componentes
específicos; abordou corretamente três dos determinantes desse crescimento, desenvolvendo ao menos duas das características
das regras previdenciárias brasileiras, indicando como elas contribuem para o crescimento da despesa; mencionou a tendência
de aumento da participação dessa despesa como proporção do PIB, abordando corretamente as razões.
Quesito 2.2 – No que consiste o Novo Regime Fiscal estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 95, de 2016? Considerar seu
objetivo, sua vigência, o limite sobre os gastos por ele imposto e algumas das implicações do seu descumprimento,
apresentando ao menos dois exemplos.
0 – Não respondeu à questão posta no aspecto ou a respondeu de forma incorreta.
1 – Respondeu de forma incompleta a questão, indicando de forma imprecisa todos os elementos indicados no aspecto.
2 – Respondeu de forma incompleta a questão, indicando corretamente ao menos dois dos elementos indicados no aspecto.
3 – Respondeu de forma incompleta a questão, indicando corretamente ao menos três dos elementos indicados no aspecto.
4 – Respondeu de forma completa a questão, indicando corretamente todos os elementos indicados no aspecto e ao menos dois
exemplos das implicações do descumprimento do teto de gastos.
Quesito 2.3 – Quais os desafios que a trajetória de expansão real do gasto previdenciário impõe em termos de alocação e
priorização de recursos públicos, notadamente quanto às dificuldades para a implantação de políticas públicas na ausência de
uma reforma do sistema previdenciário?
0 – Não respondeu à questão apresentada no aspecto ou a respondeu de forma incorreta.
1 – Respondeu de forma incompleta a questão, não indicando a relação entre o NRF e o aumento da despesa previdenciária.
2 – Respondeu de forma incompleta a questão, mencionando os efeitos negativos do aumento de despesa previdenciária sob a
vigência do NRF, mas sem identificar claramente de que forma esse aumento reduz o espaço fiscal para as demais políticas
públicas.
3 – Respondeu de forma incompleta a questão, mencionando os efeitos negativos do aumento de despesa previdenciária sob a
vigência do NRF, identificando claramente como esse aumento comprime o espaço fiscal para as demais políticas públicas,
mas sem abordar a questão da reforma da previdência, dando coesão aos três aspectos propostos.
4 – Respondeu de forma completa a questão, mencionando os efeitos negativos do aumento de despesa previdenciária sob a
vigência do NRF, identificando claramente como esse aumento comprime o espaço fiscal para as demais políticas públicas.
Deu coesão aos três aspectos propostos mostrando como a ausência de uma reforma previdenciária intensifica os efeitos
apresentados.

