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I – ANTECEDENTES
1. Apresentamos nesta Nota subsídios para a audiência com o Secretário do Tesouro

Nacional, que comparece ao Congresso para atender o art. 9º da LRF (§ 4º)1 e o art.
162 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2005 (Lei nº 10.934/2004). O Executivo
enviou ao Congresso Nacional a Mensagem nº 121, de 24 de fevereiro de 2006 (MCN
14/2006 - CN), versando sobre o relatório de avaliação do cumprimento da meta de
superávit primário dos orçamentos fiscal e da seguridade social e do programa de
dispêndios globais (PDG) das empresas estatais federais fixada para o exercício de
2005.

II – CUMPRIMENTO DA META FISCAL E CONTINGENCIAMENTO
2. O governo federal apresentou resultado fiscal superavitário de R$ 68,9 bilhões no

exercício de 2005, o equivalente a 3,56% do PIB, considerando a estimativa mais atual
do PIB de 2005 (R$ 1.937,6 bilhões). Desse montante, R$ 53,3 bilhões (2,75% do PIB)
foram gerados nos orçamentos fiscal e da seguridade social e R$ 15,6 bilhões (0,80%
do PIB) provieram das empresas estatais federais não-financeiras (valores ajustados
em relação aos dados do Banco Central). Com a meta de superávit de 3,15% do PIB
fixada na LDO para o Governo Federal, o resultado fiscal a ser obtido seria de R$ 61
bilhões, daí excesso de R$ 7,9 bilhões.

3. Sem considerar a margem que poderia ser usada para despesas com o Projeto Piloto
de Investimentos, a meta para o governo federal era de 3,15% do PIB. Na LDO eram
de 2,45% do PIB e 0,7% do PIB, para, respectivamente, os orçamentos fiscal e da
seguridade social e as estatais federais. A partir do primeiro decreto de programação
financeira passaram a 2,38% do PIB e 0,77% do PIB, respectivamente.

                                           
1 “Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de
cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas
estaduais e municipais.”
2 “Para fins da realização da audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar n.º 101, de 2000, o Poder Executivo
encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de até 3 (três) dias antes da referida audiência, relatórios de avaliação do cumprimento
da meta de superávit primário, bem assim das justificações de eventuais desvios, com indicação das medidas corretivas adotadas.”
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4. A meta foi cumprida com folga. No primeiro decreto de contingenciamento de 2005, o
Executivo foi, como sempre, conservador nas suas reestimativas de receitas e supôs
que as previsões do orçamento aprovado não se realizariam. Em contrapartida,
subestimou também despesas obrigatórias, incluindo o superávit primário que teria
que alcançar para ao menos manter a dívida estável.

5. Como mostra a Tabela a seguir, as receitas líquidas superaram a previsão do Decreto
5.379/05 em R$ 17,2 bilhões, na maior parte consumidos por despesas obrigatórias
excedentes de R$ 5,3 bilhões e R$ 9,5 bilhões de superávit acima do originalmente
estabelecido no decreto.

ORCAMENTO DE 2005
(R$ milhões) (1)

 Lei  Decreto

Receita Total 482.453,6 467.263,3 490.736,8 (15.190,3) 8.283,1 23.473,5
Receita Administrada pela SRF 323.162,1 315.973,1 333.007,0 (7.189,0) 9.844,9 17.033,9
Arrecadação Líquida do INSS 107.687,5 105.420,5 108.434,1 (2.267,0) 746,6 3.013,5
Receita Não Administrada 51.877,4 46.134,0 49.302,6 (5.743,4) (2.574,8) 3.168,6
Incentivos Fiscais (273,4) (264,4) (7,0) 9,0 266,4 257,4

Transferências 78.341,4 74.020,7 80.314,0 (4.320,7) 1.972,6 6.293,3

Receitas Primárias Líquidas 404.112,2 393.242,6 410.422,7 (10.869,6) 6.310,6 17.180,1

Despesas Primárias 359.615,8 349.383,6 357.908,1 (10.232,2) (1.707,7) 8.524,5

Pessoal e Encargos Sociais 91.326,4 91.326,4 93.210,2 0,0 1.883,7 1.883,7
Benefícios da Previdência 140.029,8 143.225,6 146.010,1 3.195,8 5.980,3 2.784,6
Outras Despesas Obrigatórias 40.869,6 43.296,4 43.949,7 2.426,8 3.080,2 653,3
Discricionárias Poder Executivo 87.390,0 71.535,2 74.738,0 (15.854,8) (12.652,0) 3.202,8
Discrepância Estatística 0,0 0,0 827,1 0,0 827,1 827,1

Superávit Primário 44.496,3 43.859,0 53.341,7 (637,4) 8.845,4 9.482,7

(1) Considerando como primárias as despesas do PPI.

Variação do Realizado /

Fonte: Nota Técnica nº 9, de 2006, da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados.

Lei Decreto      
5.379/05 Realizado  Decreto - LeiItem

6. Dessa combinação de desvios, decorreu, em especial, que investimentos deixaram de
ser realizados em 2005. A Tabela a seguir mostra, comparativamente com exercícios
anteriores, quanto de investimento foi pago, e quanto foi objeto de liquidação forçada3

no final de 2005 e carregado sob a forma de restos a pagar para 2006, dificultando
absurdamente a execução das despesas programadas no orçamento.

                                           
3 Trata-se de procedimento da rotina do SIAFI que liquida automaticamente despesas que permaneceram empenhadas em 31 de
dezembro, mesmo não tendo havido a verificação do direito adquirido pelo credor, conforme previsto no art. 63 da Lei 4.320, de 1964.
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INVESTIMENTOS, 2000 A 2006 (1)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
(R$ milhões)

Lei + 
Créditos

RP Inscritos 
Ex Anterior Executável

Liquidado I 
(2)

Liquidado II 
(3) Pago (4)

14.716,3 ... ... 10.099,1 5.503,2 7.930,5
19.499,6 5.131,8 24.631,4 14.580,4 6.361,3 10.237,8
18.183,9 9.325,1 27.509,0 10.126,8 5.907,6 12.247,9
13.949,6 6.320,1 20.269,7 6.452,1 4.731,3 5.219,1
15.246,4 5.003,8 20.250,2 10.866,0 5.552,9 9.070,8
23.374,6 6.854,3 30.228,9 17.322,1 6.542,0 10.306,4
21.285,7 (5) 13.255,8 34.541,5 ... ... ...

(5) Não inclui créditos extraordinários abertos por MP.

Fonte: SIAFI. Elaboração dos autores.

(4) Inclui pagamentos do orçamento do exercício e de restos a pagar.

(2) Inclui restos a pagar não processados do exercício.
(3) Exclui despesas objeto de liquidação forçada, ou seja, restos a pagar não processados do exercício.

(1) Obrigatórios e discricionários.

2004
2005
2006

2002
2003

Exercício

2000
2001

7. Dados da execução orçamentária de 2005 mostram que, de R$ 23,4 bilhões de
investimentos autorizados e de R$ 30,2 bilhões passíveis de serem executados,
apenas R$ 10,3 bilhões foram pagos (sendo R$ 5,9 bilhões do próprio exercício).

8. Em 2006 foram inscritos em restos a pagar, em investimento, quase o dobro de 2005,
e esse montante dependeu de decisão das autoridades da área econômica. Assim
para 2006 o Executivo conta com autorização para realizar até R$ 34,5 bilhões de
investimento, quase 3 vezes e meia o pago no ano passado.

III – RESULTADOS PRIMÁRIOS
9. O setor público não financeiro registra, desde 1999, superávits crescentes e acima das

metas, com se vê abaixo.



COFF

5

METAS E RESULTADOS FISCAIS PRIMÁRIOS DO SETOR PÚBLICO, 1999-2006
(Em % do PIB)

Exercício Primeira Meta da 
LDO

Meta na LOA/ 
LDO Revista

Última Meta   
FMI Resultado

1999 ... 2,60 3,10 3,19
2000 3,25 3,25 3,40 3,46
2001 3,00 ... 3,35 3,64
2002 3,00 3,50/3,75 (1) 3,88 3,89
2003 3,75 4,25 4,25 4,25
2004 4,25 4,25 4,25/4,50 (2) 4,59
2005 4,25 (3) 4,25 (3) ... 4,83
2006 4,25 (3) 4,25 (3) ... ...

(3) Não considera que despesas com o PPI poderiam/poderão abater a meta em até 
o montante executado.

Fonte: LDO; leis orçamentárias; últimas revisões de acordos com o FMI de cada exercício; e 
Banco Central do Brasil. Elaboração da Consultoria.
(1) Respectivamente lei e anúncio do governo. Em ambos os casos, a LDO não foi 
alterada, pois não se podia fazê-lo mais mediante medida provisória.
(2) Respectivamente última meta comunicada ao FMI e anúncio do governo em 
outubro. A LDO não foi alterada.

10. A contribuição de cada esfera para esses resultados, em comparação com as metas
originais e depois de ajustadas, estão na Tabela a seguir.

RESULTADOS PRIMÁRIOS NA LDO, AJUSTADOS E REALIZADOS, 2002-2006 (1)

(Em % do PB)

LDO AJUST LDO AJUST LDO AJUST LDO AJUST LDO AJUST (2)

Governo Central 2,40   3,19   2,84   2,80   3,15   3,11   3,15   3,40   3,47   3,15   3,15 3,56   3,15    
Fiscal e Seguridade 2,00   2,62   2,37   2,25   2,45   2,49   2,45   2,70   2,97   2,45   2,38 2,88   2,45    
Estatais Federais 0,40   0,57   0,47   0,55   0,70   0,62   0,70   0,70   0,51   0,70   0,77 0,68   0,70    
Governos Regionais 0,60   0,69  1,05   0,95   1,10 1,15 1,10 1,10 1,12 1,10 1,10 1,27   1,10    
Setor Público 3,00   3,88   3,89   3,75   4,25   4,25   4,25   4,50   4,59   4,25   4,25 4,83   4,25    

Fonte: LDO, Banco Central do Brasil e estimativa dos autores.

(2) Estimado pelas Consultorias a partir do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 1º Bimestre de 2006. 

META
2004

REAL

2005
META REALMETA REALMETA REAL

20032002 2006

3,35        
2,55      

META

0,80        
0,90      
4,25        

(1) Não considera em 2004 e 2005 ajuste para maior no superávit das estatais por conta de recebíveis de Itaipu, nem em 2005 e 2006 permissão de não computar nas 
despesas a execução do PPI. 

11. É notável a contribuição, acima das expectativas, dos governos estaduais e municipais
e suas estatais, e também o fato de que as estatais federais ficam aquém de suas
metas (note-se diferença entre as metodologias de apuração de superávit das estatais
entre o Banco Central e o Tesouro Nacional: o segundo inclui no resultado das
estatais os recebíveis de Itaipu, que constam das estatísticas do Banco Central como
haver do Tesouro).
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IV – PRINCIPAIS RESULTADOS FISCAIS, 2000-2006
12. Um retrospecto de resultados fiscais relevantes desde 2000 está na Tabela a seguir.

DÍVIDA LÍQUIDA E NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO DO SETOR PÚBLICO, 2000-2006
(Em % do PIB)

12 meses
2005 2006 2006

Dívida Líquida(1)

Dívida Líquida Total 48,8 52,6 55,5 57,2 51,7 51,5 ... ... 51,7
Dívida interna líquida 39,1 42,2 41,2 45,5 44,2 48,9 ... ... 50,6
Dívida externa líquida 9,6 10,4 14,3 11,7 7,5 2,6 ... ... 1,1

   Governo Federal e Banco Central 30,6 32,8 35,3 36,2 32,5 34,1 ... ... 34,7
   Governos Estaduais e Municipais 16,1 18,3 18,5 19,8 19,0 18,0 ... ... 17,7
   Empresas Estatais 2,2 1,6 1,7 1,1 0,2 -0,6 ... ... -0,7

Necessidades de Financiamento do Setor Público(2)

Nominal 3,61 3,57 4,58 5,08 2,67 3,28 2,33 4,86 3,87
   Governo Central 1,43 1,44 0,45 3,49 0,70 3,05 2,38 4,71 3,60
      Governo Federal e Banco Central 2,27 2,11 0,75 3,99 1,53 3,78 2,32 5,24 4,46
      Empresas Estatais Federais -0,84 -0,66 -0,30 -0,50 -0,83 -0,74 0,06 -0,53 -0,86
   Governos Regionais 2,19 2,13 4,13 1,59 1,97 0,24 -0,04 0,15 0,28
Juros nominais 7,08 7,21 8,47 9,33 7,26 8,11 8,65 9,25 8,27
   Governo Central 4,21 3,91 3,29 6,60 4,17 6,60 6,73 7,62 6,82
      Governo Federal e Banco Central 4,13 3,94 3,12 6,48 4,50 6,66 6,39 7,79 6,99
      Empresas Estatais Federais 0,08 -0,03 0,17 0,11 -0,32 -0,06 0,34 -0,18 -0,17
   Governos Regionais 2,87 3,30 5,18 2,73 3,09 1,51 1,92 1,63 1,44
Primário -3,46 -3,64 -3,89 -4,25 -4,59 -4,83 -6,32 -4,39 -4,39
   Governo Central -2,78 -2,47 -2,84 -3,11 -3,47 -3,56 -4,35 -2,91 -3,23
      Governo Federal e Banco Central -1,86 -1,83 -2,37 -2,49 -2,97 -2,88 -4,07 -2,55 -2,53
      Empresas Estatais Federais -0,92 -0,63 -0,47 -0,62 -0,51 -0,68 -0,28 -0,36 -0,69
   Governos Regionais -0,69 -1,18 -1,05 -1,15 -1,12 -1,27 -1,97 -1,48 -1,17

Memorando:
PIB Nominal (R$ milhões) 1.101.255  1.198.736  1.346.028  1.556.182  1.766.621  1.937.598  438.222    477.732    1.977.108   
Crescimento real do PIB 4,36 1,31 1,93 0,54 4,94 2,28 ... ...

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração dos autores.
(1)  PIB dos últimos 12 meses a preços de dezembro. Deflator: IGP centrado (média geométrica das variações do IGP-DI no mês e no mês seguinte).
(2)  Valores correntes. Valores negativos correspondem a superávit.

2002 2004 20052003

Março
Até o mês2000 2001

13. Ao Banco Central cabe cumprir metas de inflação e proteger a moeda com os
instrumentos de política monetária de que dispõe. Cabe ao Tesouro Nacional, por sua
vez, a tarefa de reduzir a dívida pública a níveis internacionalmente aceitos para
países emergentes de nossa categoria, mediante uso de instrumentos fiscais.

14. Em 2005, a dívida líquida do setor público ficou praticamente estável (51,5% do PIB
em dezembro) não obstante o superávit primário recorde do exercício (4,8% do PIB).
O déficit nominal elevou-se de 2,7%do PIB em 2004 para 3,3% em 2005.

15. Contribuiu também para que a dívida não aumentasse a apreciação do real, reduzindo
as dívidas externa e interna vinculada ao câmbio4. Quanto a fatores negativos, a taxa
básica de juros (no numerador) foi alta em 2005 (estimada em 12,7% reais

                                           
4 O ajuste cambial e outros ajustes da dívida externa somaram efeito redutor da dívida líquida equivalente a quase 1% do PIB em
2005.
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acumulados no ano) e, parte por isso, crescimento econômico (no denominador),
baixo, de 2,3%.

16. A significativa queda da dívida líquida em 2004 (5,5 pontos percentuais do PIB, graças
a crescimento incomum para o Brasil e a desvalorização do dólar) foi a única dos
últimos 10 anos, embora o setor público tenha, desde 1999, registrado superávits
crescentes e sempre acima das metas. Não foram suficientes para compensar as
despesas com juros.

17. Despesas com juros foram de 8,1% do PIB em 2005 (R$ 157,1 bilhões), maiores que
em 2004 (7,3% do PIB) e maior que a média do período 2000-2004, destacando-se
que a União (com Banco Central) responde pela maior parte dos encargos.

18. Estados, municípios e estatais garantiram que a dívida não aumentasse em 2005.
Conjuntamente, reduziram sua dívida em 1,8% do PIB, compensando a piora da
posição do governo central, decorrentes do aumento dos juros incidentes sobre a
dívida mobiliária federal. Isso em parte se deveu a superávit primário de estados e
municípios elevado, em decorrência de fatores favoráveis, como aumento das receitas
próprias e das receitas transferidas pela União e da variação pequena do IGP-DI. Em
2004, a contribuição de governos regionais e estatais para a redução da dívida havia
sido praticamente a mesma.

V – PROJETO PILOTO DE INVESTIMENTO
19. O Projeto Piloto de Investimento tem recebido apoio do Tesouro Nacional. De início,

foi anunciado como objeto de acordo com o FMI, pelo qual até US$ 3 bilhões poderiam
ser despendidos com investimentos específicos de elevado retorno econômico, sem
se somaram às despesas primárias. Outra característica desses empreendimentos é
que não se submetem a contingenciamento.

20. Em 2005, na lei orçamentária foram autorizados R$ 2,8 bilhões, que chegaram a R$
3,7 bilhões mediante créditos adicionais, incluindo remanejamentos. Desses, no final
de 2005, haviam sido pagos apenas R$ 1,2 bilhão (menos de 1/3).

21. Cabe observar que a meta de superávit primário prevista para 2005 foi ultrapassada
mesmo com a execução de parte do PPI. Pode-se depreender que,
independentemente do PPI, o Poder Executivo buscará a obtenção do resultado
primário que julgar necessário.

22. Dos R$ 23,4 bilhões autorizados em 2005 (lei mais créditos) para investimento, foram
pagos R$ 5,9 bilhões, pouco mais de 25%, incluídos nesses montantes os
investimentos do PPI. Excluído o PPI, a execução seria de 24% (R$ 4,7 bilhões, de um
total autorizado de R$ 19,8 bilhões). O grau de execução do PPI, portanto, pouco
difere dos demais investimentos previstos na lei orçamentária, nem parece ter
ampliado a possibilidade de investimentos.

23. A LDO para 2006 autorizou a redução  da meta de superávit em até R$ 3 bilhões para
atender essas despesas, podendo somar-se a esse valor restos a pagar do PPI de
2005, totalizando quase R$ 5,4 bilhões

24. O interesse do Executivo nesses projetos não para aí. Pretende-se na LDO que os
montantes envolvidos em 2007 passem a 0,20% do PIB (0,14% do PIB em 2006) (R$
4,6 bilhões), além de continuar possível abater os restos a pagar pagos.
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VI – OUTROS ASSUNTOS
25. Em audiência com o Secretário do Tesouro Nacional cabe ainda o debate de assuntos

como, entre outros: (a) limites para as despesas correntes; (b) carga tributária e
renúncia fiscal; (c) crescimento das despesas obrigatórias neste exercício; (d)
desempenho fiscal no primeiro trimestre de 2006; (e) contingenciamento em 2006; (f)
ritmo de queda da taxa de juros e trajetória da relação dívida/PIB; (g) troca de dívida
externa ou indexada ao câmbio por dívida interna; (h) alongamento do prazo da dívida
mobiliária interna; (i) colchão de liquidez, assim entendida a reserva disponível para o
resgate de dívida pública, diante de dificuldade de sua rolagem em condições
razoáveis; (j) déficit da Previdência; (l) aumento da meta de superávit do governo
federal, indicado pelo relatório de avaliação de receitas e despesas do primeiro
bimestre; e (m) possibilidade de redução da meta primária, por conta do mecanismo
de superávit anticíclico.


