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I – SOBRE O RELATÓRIO
1. Para atender o art. 9º da LRF (§ 4º) e o § 6º do art. 2º da Lei nº 11.178, de 20 de setembro
de 20051, o Executivo enviou ao Congresso Nacional (Mensagem nº 46, de 2006-CN) relatório de
cumprimento da meta de superávit primário dos orçamentos fiscal e da seguridade social e do
programa de dispêndios globais (PDG) das empresas estatais federais do primeiro quadrimestre de
2006 (“Relatório”). 

2. A meta estabelecida na LDO é anual. As metas quadrimestrais são estabelecidas no decreto de
programação financeira a ser editado em até 30 dias após a sanção da lei orçamentária2. Em
2006, a lei orçamentária só foi sancionada em 16 de maio e o Decreto 5.780, de programação, foi
baixado já findo o primeiro quadrimestre, em 19 de maio. 

3. Duas importantes novidades constam deste Relatório, por exigência da LDO, que, com
mudanças, permanecerão válidas em 2007. A primeira trata do limite definido para as despesas
correntes primárias3, que é demonstrado pelo Executivo no Anexo 1 do Relatório e comentado em

                                           
1 Art 2º, § 6º: “Para fins de realização da audiência pública prevista no art. 9o, § 4o, da Lei Complementar no 101, de 2000, o Poder
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de até 3 (três) dias antes da audiência, Relatórios de avaliação do
cumprimento da meta de superávit primário, com as justificativas de eventuais desvios e indicação das medidas corretivas adotadas.”
2 Art. 75: “ Os Poderes e o Ministério Público da União deverão elaborar e publicar por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a
publicação da Lei Orçamentária de 2006, cronograma anual de desembolso mensal, por órgão, nos termos do art. 8o da Lei
Complementar no 101, de 2000, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.
§ 1o No caso do Poder Executivo, o ato referido no caput deste artigo e os que o modificarem conterão:
I - metas quadrimestrais para o resultado primário dos orçamentos fiscal e da seguridade social;
...
IV - demonstrativo de que a programação atende às metas quadrimestrais e à meta de resultado primário estabelecida nesta Lei; e
V - metas quadrimestrais para o resultado primário das empresas estatais federais, com as estimativas de receitas e despesas que o
compõem, destacando as principais empresas e separando-se, nas despesas, os investimentos.
3 Art. 2º, § 3º: “As dotações autorizadas para as despesas correntes primárias constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social,
exclusive as transferências constitucionais ou legais por repartição de receita e as despesas com o complemento da atualização
monetária previsto na Lei Complementar no 110, de 29 de junho de 2001, não poderão ser superiores a 17% (dezessete por cento) do
PIB, e incluirão, na proposta orçamentária um terço da reserva de contingência primária de que trata o caput do art. 13 desta Lei.”;
§ 6º: “Para fins de realização da audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, o Poder Executivo
encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de até 3 (três) dias antes da audiência, Relatórios de avaliação do cumprimento da
meta de superávit primário, com as justificativas de eventuais desvios e indicação das medidas corretivas adotadas.”, e ainda § 9º ,
inciso I: “Os Relatórios previstos no § 6º deste artigo demonstrarão também ... a evolução das receitas e despesas de que tratam os §§
2º e 3º deste artigo.”; e Art. 13, § 2º: “Se a estimativa de receita ultrapassar o limite previsto no art. 2º, § 2º, desta Lei, será constituída
reserva de contingência primária específica, que somente poderá ser utilizada, mediante autorização legislativa, para:
I - cancelamento compensatório para a adoção das medidas de redução da carga tributária, nos termos do art. 2º, § 5º, desta Lei, e em
atendimento ao art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000;
II - ampliação das despesas obrigatórias fixadas na lei orçamentária, inclusive para reajuste da remuneração dos servidores civis e dos
militares das Forças Armadas, as quais não estarão submetidas ao limite previsto no § 3º do art. 2º;
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seção específica desta Nota. A segunda refere-se ao comportamento da dívida pública federal no
quadrimestre, objeto do Anexo 3, que passa a ser contemplado nas audiências do Tesouro
Nacional. Esta última destaca-se por incorporar aos trabalhos da Comissão de Orçamento o debate
periódico dos determinantes da evolução da dívida.

4. Outra inovação prevista na LDO para 2006 foi a possibilidade de redução da meta de superávit
frente à evolução do PIB abaixo do esperado (mecanismo anticíclico). Embora o mercado aponte
para crescimento de 3,6%, portanto inferior aos 4,5% da lei orçamentária, dificilmente o
mecanismo será aplicado, diante da projeção atual da trajetória dívida / PIB4. Esse mecanismo não
consta da LDO para 2007.

II – CUMPRIMENTO DA META DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE
5. Antevendo-se demora na aprovação da lei orçamentária, o Decreto nº 5.698, de 9 de fevereiro
de 2006, que tratou de sua antevigência5, estipulou para o governo federal, inclusive estatais,
meta de R$ 28,7 bilhões no primeiro quadrimestre, R$ 55,2 bilhões ao fim de agosto, e de R$ 70,5
bilhões no exercício, como mostra a Tabela seguinte. 

                                                                                                                                                
III - despesas ressalvadas do limite de que trata o art. 2º, § 4º, desta Lei, e para a realização de investimentos.”
No autógrafo da LDO para 2007, temos o seguinte: Art. 2º, § 2º: “ As dotações autorizadas e os valores empenhados relativos às para
as despesas correntes primárias constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, exclusive as transferências constitucionais
ou legais por repartição de receita e as despesas com o complemento da atualização monetária previsto na Lei Complementar nº 110,
de 29 de junho de 2001, deverão ter sua participação, em percentual do PIB estimado, reduzida em pelo menos 0,1% (zero vírgula um
por cento) ponto percentual, em relação ao estimado para a 2006, excluídas as despesas com:
I - as transferências constitucionais ou legais por repartição de receitas; II - o complemento da atualização monetária previsto na Lei
Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001; III - o Fundo Constitucional do Distrito Federal, nos termos do disposto na Lei nº
10.633, de 27 de dezembro de 2002;
IV - os subsídios e subvenções ao setor agrícola, a aquisição e formação de estoques públicos, e as decorrentes de medidas que
assegurem o financiamento da produção e a estabilidade dos preços agrícolas;
V - a complementação financeira a que se refere a Lei Complementar nº 87, de 1996, e
o auxílio financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para fomento das exportações, bem como compensações de mesma
natureza que venham a ser instituídas.”
4 Art 2º, § 7º : “A meta de superávit primário para o setor público consolidado referida no caput deste artigo deverá ser ajustada, na
proposta orçamentária, no ato do Poder Executivo de que trata o art. 75, § 1o, desta Lei, e na reavaliação do terceiro bimestre, para
mais, caso a taxa de crescimento reestimada para o PIB exceda a prevista para 2006, ou para menos, caso a taxa de crescimento
reestimada para o PIB fique aquém da previsão, sendo que:
I - os ajustes da meta efetuados a cada reestimativa, corresponderão, como percentual do PIB, a 1/5 (um quinto) do desvio da taxa
percentual de crescimento do PIB em relação à previsão para 2006 constante do Anexo IV.1.A, Metas Anuais.
II - o ajuste total da meta em 2006 não poderá exceder 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto percentual do PIB;
III - o resultado das reestimativas do PIB e a fixação de novas metas de superávit primário integrarão o relatório de que trata o art. 76,
§ 5o, desta Lei;
IV - o mecanismo de ajuste anticíclico da meta de superávit primário, de que trata este parágrafo, poderá ser suspenso caso o Poder
Executivo, justificadamente, preveja trajetória de queda, na relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB do exercício, menor
que a média observada nos exercícios de 2004 e 2005.”
5 

Ver art. 74 da LDO.
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RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL EM 2006
(Em R$ milhão)

D. 5.698 D. 5.780

Acumulado (1) (352)     2.934    13.902  30.761  34.510  ... ... ... ... ...

Meta Quadrimestral - - - 28.700  - - 55.200  52.200  - 70.500  
Realizado Acumulado (298)     3.110    14.288  31.235  35.100  ... ... ... ... ...
Cumprimento da Meta (%) -1,0 10,8 49,8 108,8 67,24 (2) ... ... ... ... ...

Meta Quadrimestral - - - 27.300  - - 53.500  50.500  - 67.500  
Cumprimento da Meta (%) -1,3 10,7 50,9 112,7 68,34 (2) ... ... ... ... ...

Realizado 54         176       397       474       590       ... ... ... ... ...
Meta/Estimativa - - - 1.400    - 1.700    1.700    3.000    
Cumprimento da Meta (%) 3,9 12,6 28,3 33,8 34,7 ... ... ... ...

Fonte: Banco Central do Brasil, Notas para a Imprensa - Fiscal; Decretos citados; Relatório; SIAFI. Elaboração dos autores.
(1) Dado do Banco Central. 
(2) Tomada em relação à meta do Decreto 5.780.

Abr Mai ... ...No Mês/Até o Mês Jan Fev Mar

Realizado

(4) Despesa paga pelo critério de ordem bancária emitida, ajustado em abril ao número divulgado pela STN no Relatório.

Cumprimento da Meta Considerando como Primárias as Despesas do PPI 

Cumprimento da Meta Não Considerando como Primárias as Despesas do PPI 

Despesa Acumulada do PPI  (3)

(3) Projeto Piloto de Investimentos. 

Dez
Ago

6. A meta acumulada para o segundo quadrimestre foi reduzida pelo Decreto 5.780 em R$ 3
bilhões, inteiramente por conta da diminuição do superávit esperado nos orçamentos fiscal e da
seguridade, o que indica aceleração na execução das despesas discricionárias até agosto e a
concentração do esforço de poupança nos quatro últimos meses do ano. 

7. A meta quadrimestral foi cumprida com folga de 8,8%. No acumulado até abril, o superávit
ajustado (não considerando como despesa primária o Projeto Piloto de Investimento – PPI) foi de
R$ 31,2 bilhões, com excesso de R$ 2,6 bilhões. Isso deu-se não obstante até março o superávit
acumulado ter representado só 50% da meta prevista para o quadrimestre. No mês de abril foi
obtido enorme superávit (R$ 16,9 bilhões, medido pelo Banco Central), mais que dobrando o
resultado acumulado.

8. No acumulado até maio, o desempenho do governo federal em relação à meta de agosto, de
R$ 52,2 bilhões, satisfaz a relação de 2/3. Entretanto, o fraco resultado primário do governo
federal no mês, de R$ 3,7 bilhões (sem descontar as despesas do PPI) voltou a chamar a atenção
dos analistas para o desempenho fiscal. Embora carregado de efeitos sazonais na receita, reflete a
aceleração dos gastos discricionários, previsível em primeiro semestre de ano eleitoral, e também
o aumento das despesas previdenciárias, uma vez que o aumento do salário mínimo em 16,7% e
o reajuste dos demais benefícios em 5% tiveram efeitos financeiros a partir desse mês. A partir de
julho e agosto, vão se somar os reajustes salariais concedidos a mais de um milhão e meio de
servidores civis e militares. 

9. A Tabela seguinte combina informação extraída de quadros do Relatório.
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RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS, 2006  (1)

(Em R$ bilhão)

2º Quadr

D. 5.698 Orçamento

(A) (B) (C) (C) - (A) (C) - (B) (D) (E) (E) - (D) (F)

RECEITA TOTAL 409,5 422,2 421,6 12,1 -0,6 135,4 138,5 3,1 276,5
Administrada pela SRF 355,8 364,2 358,1 2,4 -6,1 115,1 116,4 1,4 232,6
Receitas Não Administradas 51,0 55,2 60,6 9,7 5,4 19,8 21,8 2,1 42,3
Contribuição ao FGTS (LC 110/01) 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 0,6 0,2 -0,4 1,5

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS 86,8 90,1 89,6 2,8 -0,5 29,5 29,5 0,0 59,1
FPE/FPM/IPI Estados Exportadores 68,6 70,5 69,5 0,9 -1,0 23,6 23,1 -0,5 45,8
Demais Transferências Constitucionais e Legais 18,2 19,6 20,1 1,9 0,5 5,9 6,4 0,5 13,2

RECEITA LÍQUIDA 322,7 332,1 332,0 9,3 -0,1 105,9 109,0 3,1 217,4

DESPESAS 222,2 245,1 236,2 14,0 -8,9 65,4 66,4 1,0 146,0
Pessoal 101,5 104,3 105,1 3,6 0,8 32,3 33,6 1,3 67,7
Outras Correntes e de Capital 120,7 140,8 131,2 10,5 -9,6 33,2 32,8 -0,4 78,2

Obrigatórias 42,9 43,7 48,2 5,3 4,5 10,9 10,8 -0,1 29,8
Discricionárias - LEJU + MPU 5,3 5,2 5,1 -0,2 -0,1 1,8 1,4 -0,4 2,8
Discricionárias - Poder Executivo (3) 69,7 89,1 75,1 5,4 -14,0 20,0 20,4 0,5 44,1
Contribuição ao FGTS (LC 110/01) 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 0,6 0,2 -0,4 1,5

RESULTADO DO TESOURO 100,5 87,0 95,8 -4,8 8,8 40,5 42,6 2,1 71,4

RESULTADO DA  PREVIDÊNCIA -46,8 -35,2 -43,2 3,6 -8,0 -11,9 -12,5 -0,6 -26,0
Arrecadação Líquida do INSS 121,3 123,7 121,9 0,6 -1,8 36,6 36,0 -0,6 74,5
Benefícios da Previdência 168,1 158,9 165,1 -3,0 6,2 48,5 48,5 0,0 100,5

DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 -3,3

RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS 53,7 51,7 52,6 -1,2 0,9 28,6 28,1 -0,5 42,1

RESULTADO PRIMÁRIO DAS ESTATAIS FEDERAIS (5) 16,8 14,8 17,9 1,1 3,1 0,1 3,2 3,0 10,1

RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (8+9) 70,5 66,5 70,5 -0,1 4,0 28,7 31,2 2,6 52,2

Memorando

Projeto Piloto de Investimento - PPI 4,0 3,0 3,0 -1,0 0,0 1,4 0,5 -0,9 1,7

Resultado primário (Banco Central) 66,5 63,5 67,5 0,9 4,0 27,3 30,8  3,5 50,5

(1) Eventuais diferenças decorrem de arredondamento.
(2) Equivale ao Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas relativo ao 2º bimestre.
(3) Exclui despesas referentes às ações do PPI.

(5) Ajustado pela inclusão dos recebíveis de Itaipu.

Fonte: Mensagem ao Congresso Nacional nº 46/2006; Elaboração dos autores.

(4) Diferença entre o apurado pelo Banco Central "abaixo da linha" e os dados apurados pela Secretaria do Tesouro Nacional para o governo federal.

Exercício de 2006 1º Quadrimestre

D. 5.698 D. 5.780Realizado DesvioD. 5.698DISCRIMINAÇÃO Orçamento D. 5.780 (2) Desvio do D. 5.780

10. Ela toma como base as projeções para o quadrimestre pela primeira vez informadas
oficialmente; exclui do realizado as despesas com o PPI na apuração do resultado, a fim de tornar
comparável meta e execução no quadrimestre; e segue a metodologia do Tesouro Nacional,
incluindo no resultado das estatais federais (e não do Tesouro) a variação dos recebíveis de Itaipu.

11. Chamou a atenção o fato de que os pagamentos de Itaipu ao Tesouro tenham acumulado em
abril R$ 926 milhões, cairão para R$ 0,7 bilhão em agosto e serão nulos em dezembro, conforme o
Decreto 5.780.

12. As estatais realizaram superávit R$ 3,0 bilhões além do previsto, enquanto que nos
orçamentos fiscal e da seguridade frustrou-se em R$ 0,5 bilhão.6 A compensação entre os dois
resultados é autorizada na LDO. O aporte das estatais federais será comentado adiante.

13. Outros fatos notáveis foram os seguintes: (a) na formação do superávit primário dos
orçamentos fiscal e da seguridade, o Tesouro compensou o INSS por sua frustração de receitas no
quadrimestre. Não obstante, para todo o exercício o Executivo enxerga melhoras futuras no
desempenho da Previdência em relação à primeira previsão; (b) as despesas de pessoal excedem
no quadrimestre a previsão em R$ 1,3 bilhão, embora pouco dos reajustes concedidos este ano já
                                           
6 Do superávit acumulado até abril, R$ 27,6 bilhões (R$ 28,1 bilhões, se descontadas, como na Tabela, as despesas do PPI) foram
obtidos nos orçamentos fiscal e da seguridade social, e R$ 3,2 bilhões no das estatais federais O resultado das estatais federais
divulgado pelo Banco Central foi de R$ 2,3 bilhões. A divulgação do Tesouro Nacional inclui ajuste metodológico de Itaipu de R$ 926,0
milhões. Ver pag. 7, item 24, do Relatório.
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se refletisse na execução até abril, e não deveriam se desviar substancialmente da proposta. Para
o exercício, as previsões são crescentes, e a despesa incluída no Relatório ainda está subavaliada,
à luz de novos reajustes concedidos; e (c) as despesas com o PPI não se realizaram no ritmo
previsto, ficando em apenas 1/3 do que se deveria realizar até o fim do quadrimestre. Isso pode
prejudicar a redução da meta primária para 4,10% do PIB, caso esteja sendo cogitada;

14. As comparações entre receitas e despesas previstas e realizadas no primeiro quadrimestre têm
como referencial o Decreto 5.698, de fevereiro (p. ex., Tabela 3, pg. 4 do Relatório), embora,
quando de sua edição, apenas as metas de resultado primário do governo federal tenham sido
divulgadas. Os primeiros desdobramentos de receitas e despesas anunciados oficialmente
referiram-se à 1ª Avaliação de Receitas e Despesas de 2006 (março), posterior à edição do
Decreto – curiosamente, a estimativa de receitas nessa avaliação, com exceção das receitas não
administradas, era menor que mais tarde se informou como sendo a correspondente ao Decreto
5.698 (ver em “Comportamento das Receitas”).

15. O Decreto 5.698 não separou a contribuição dos orçamentos fiscal e da seguridade social e das
estatais federais. O 1º Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas referiu-se apenas ao
aumento da meta de superávit primário do governo federal (de 3,15% do PIB para 3,35% do
PIB), compensando menor resultado esperado dos governos subnacionais7, e sugeriu a repartição
entre ambos, meio a meio, da diferença de 0,2% do PIB, como mostra a Tabela a seguir.

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

(Em % do PIB)

5.698 5.780

Governo Central 2,40 2,81 2,84 2,80 3,15 3,11 3,15 3,40 3,47 3,15 3,15 3,56 3,15 3,35 3,35
Fiscal e Seguridade 2,00 2,24 2,37 2,25 2,45 2,49 2,45 2,70 2,97 2,45 2,38 2,88 2,45 2,55 2,50
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 0,80 0,85

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 0,90 0,90
Setor Público 3,00 3,50 3,89 3,75 4,25 4,25 4,25 4,50 4,59 4,25 4,25 4,83 4,25 4,25 4,25

Fonte: LDO; Banco Central do Brasil; Decretos nºs 5.698 e 5.780/06. Elaboração dos autores.

2006
Meta

(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.

Meta
Real

Meta
Real

20032002

LDO AjustLDO

2004

Real

2005
Meta

Real LDO AjustLDO AjustAjust Ajustado DecLDO

Meta

16. O Decreto 5.780 revelou a nova previsão oficial, de que o aumento da contribuição do governo
federal na formação do superávit primário será obtido preponderantemente com maior esforço das
estatais federais, ainda que nunca no passado tenham tido desempenho comparável ao que se
espera agora. 

                                           
7 O IPEA justifica o pior desempenho dos governos subnacionais da seguinte forma: “A contribuição para o superávit primário dos
estados em 2006 tende a se manter inferior àquela observada em 2005 em termos de percentual do PIB, posto que, em 2005, a queda
das necessidades de financiamento dos estados decorreu de reservas de caixa que agora estão sendo utilizadas para aumentar o
dispêndio às vésperas das eleições para governador.” Tal como acontece com o governo federal, os governos estaduais e municipais
também vêm apresentando, em 2006, superávit inferior ao de 2005 em suas contas primárias. Os últimos números apurados pelo
Banco Central (maio) indicam que, nesse conceito, que exclui pagamentos de juros, só as empresas estatais não viram cair seu
superávit nos cinco primeiros meses do ano.
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III – A EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT DO SETOR PÚBLICO
17. As metas de resultado primário anunciadas em início do exercício são sistematicamente
superadas. A ultrapassagem dessas metas ocorre desde 2002; em 2003, quando a meta de
superávit primário do setor público consolidado foi majorada de 3,75% do PIB para 4,25% do PIB
por decisão do Executivo, foi cumprida, apesar do crescimento real pífio do PIB naquele ano;
novamente em 2004, quando o superávit primário do setor público consolidado foi de 4,6% do
PIB, contra 4,25% do PIB previstos na LDO; e em 2005, quanto chegou a 4,8% do PIB. Regra
geral resultados elevados têm sido conseguidos com receitas crescentes. As despesas primárias do
governo central , cujo levantamento acima de linha está disponível, também crescem (ver Anexo
II).

18. Essa situação pode não estar se repetindo em 2006, já que o superávit primário do setor
público foi de 6,4% do PIB no primeiro quadrimestre, comparativamente com 7,5% do PIB
alcançado nos quatro primeiros meses de 2005, como indica a Tabela a seguir.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Resultado Nominal 21.904 8.868 3.784 9.926 18.559 8.831 7.171 16.641
   Governo central 10.805 4.487 814 4.574 5.472 509 4.712 21.523
   Empresas estatais federais (111) (2.038) (2.227) 2.811 175 (824) 536 (3.900)
   Governos regionais 11.210 6.419 5.197 2.540 12.912 9.146 1.923 (982)

Juros nominais 32.692 26.143 27.043 30.446 51.242 41.260 51.183 57.048
   Governo central 19.369 15.134 14.882 21.805 30.560 26.049 36.859 50.031
   Empresas estatais federais 597 250 90 (396) 472 (1.867) 1.308 (1.647)
   Governos regionais 12.726 10.758 12.070 9.037 20.210 17.078 13.016 8.663

Resultado Primário (10.788) (17.275) (23.259) (20.520) (32.683) (32.429) (44.012) (40.407)
   Governo central (8.564) (10.648) (14.068) (17.231) (23.492) (25.540) (32.147) (28.508)
   Empresas estatais federais (708) (2.288) (2.317) 3.207 (297) 1.043 (772) (2.253)
   Governos regionais (1.516) (4.339) (6.874) (6.497) (7.298) (7.932) (11.093) (9.645)

Resultado Nominal 7,30 2,65 1,01 2,45 3,84 1,66 1,21 2,62
   Governo central 3,60 1,34 0,22 1,13 1,13 0,10 0,80 3,39
   Empresas estatais federais (0,04) (0,61) (0,59) 0,69 0,04 (0,15) 0,09 (0,61)
   Governos regionais 3,74 1,92 1,38 0,63 2,67 1,72 0,33 (0,15)

Juros nominais 10,90 7,81 7,19 7,50 10,61 7,76 8,66 8,98
   Governo central 6,46 4,52 3,96 5,37 6,33 4,90 6,24 7,87
   Empresas estatais federais 0,20 0,07 0,02 (0,10) 0,10 (0,35) 0,22 (0,26)
   Governos regionais 4,24 3,22 3,21 2,23 4,18 3,21 2,20 1,36

Resultado Primário (3,60) (5,16) (6,19) (5,06) (6,77) (6,10) (7,45) (6,36)
   Governo central (2,86) (3,18) (3,74) (4,25) (5,20) (4,80) (5,44) (4,49)
   Empresas estatais federais (0,24) (0,68) (0,62) 0,79 (0,06) 0,20 (0,13) (0,35)
   Governos regionais (0,51) (1,30) (1,83) (1,60) (1,51) (1,49) (1,88) (1,52)

Produto Interno Bruto 299.874 334.539 376.012 405.843 482.926 531.874 590.970 635.392

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração dos autores.
(1) Não considera em 2004, 2005 e 2006 ajuste metodológico referente aos recebíveis da estatal Itaipu.

Memorando

NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE, 1999-2006 (1)

(Em R$ milhões correntes)

(Em % do PIB)

19. Mais especificamente chama a atenção o desempenho do governo central, cujo superávit no
quadrimestre de 4,5% do PIB é inferior ao obtido desde 2003, o que poderá ser agravado pelo
inevitável crescimento das despesas obrigatórias no dois próximos períodos.
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20. Outra vez o superávit primário do setor público foi insuficiente para arcar com os juros
nominais, de R$ 57 bilhões do primeiro quadrimestre deste ano (9% do PIB acumulado até abril,
em alta em relação a 2005), o que leva analistas a estimar que somarão no mínimo R$ 150 bilhões
este ano. Juros dessa magnitude no quadrimestre só foram superados em 1999 e 2003, anos em
que o governo enfrentou graves crises de confiança. No quadrimestre encerrado em abril, o
resultado nominal deficitário mais que dobrou em relação a 2005, já que os juros foram mais altos
e o superávit primário menor.

21. Esse quadro persiste até maio. Dados do Banco Central indicam que só as empresas estatais
mantiveram superávit elevado nos cinco primeiros meses do ano, como mostra a Tabela a seguir.

DÍVIDA LÍQUIDA E NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO DO SETOR PÚBLICO, 2004-2006
(Em % do PIB)

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Dívida Líquida(1)

Dívida Líquida Total 51,7 51,5 ... ... 50,4 51,0 ... ... 50,8 50,7
Dívida interna líquida 44,2 48,9 ... ... 45,0 50,5 ... ... 45,7 50,6
Dívida externa líquida 7,5 2,6 ... ... 5,4 0,6 ... ... 5,1 0,1

   Governo Federal e Banco Central 32,5 34,1 ... ... 31,8 34,3 ... ... 32,2 34,1
   Governos Estaduais e Municipais 19,0 18,0 ... ... 18,5 17,5 ... ... 18,6 17,5
   Empresas Estatais 0,2 -0,6 ... ... 0,2 -0,8 ... ... 0,1 -0,9

Necessidades de Financiamento do Setor Público(2)

Nominal 2,67 3,28 1,22 2,62 2,48 3,69 1,94 2,17 2,61 3,34
   Governo Central 0,70 3,05 0,89 2,77 0,98 3,60 1,71 2,20 1,35 3,21
      Governo Federal e Banco Central 1,53 3,78 0,80 3,39 1,70 4,55 1,82 2,82 2,15 4,13
      Empresas Estatais Federais -0,83 -0,74 0,09 -0,61 -0,72 -0,94 -0,11 -0,62 -0,80 -0,92
   Governos Regionais 1,97 0,24 0,33 -0,15 1,50 0,09 0,23 -0,03 1,26 0,13
Juros nominais 7,26 8,11 8,66 8,97 7,53 8,22 8,63 7,95 7,68 7,85
   Governo Central 4,17 6,60 6,46 7,61 4,78 6,97 6,50 6,48 5,10 6,59
      Governo Federal e Banco Central 4,50 6,66 6,24 7,87 4,92 7,17 6,39 6,74 5,23 6,79
      Empresas Estatais Federais -0,32 -0,06 0,22 -0,26 -0,14 -0,20 0,11 -0,26 -0,13 -0,20
   Governos Regionais 3,09 1,51 2,20 1,36 2,75 1,25 2,13 1,48 2,58 1,26
Primário -4,59 -4,83 -7,45 -6,36 -5,05 -4,54 -6,70 -5,79 -5,06 -4,51
   Governo Central -3,47 -3,56 -5,57 -4,84 -3,80 -3,37 -4,79 -4,27 -3,74 -3,38
      Governo Federal e Banco Central -2,97 -2,88 -5,44 -4,49 -3,22 -2,63 -4,57 -3,92 -3,07 -2,66
      Empresas Estatais Federais -0,51 -0,68 -0,13 -0,35 -0,59 -0,74 -0,22 -0,35 -0,67 -0,72
   Governos Regionais -1,12 -1,27 -1,88 -1,52 -1,25 -1,17 -1,90 -1,51 -1,32 -1,13

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.

Maio

Até o mês 12 meses2005 12 meses

Abril

Até o mês2004

22. O superávit primário das empresas estatais federais subiu de 0,22% do PIB para 0,35% do
PIB, na comparação dos cinco primeiros meses de cada ano, apesar de as empresas federais
terem investido mais em 2006. Nos 12 meses encerrados em maio também houve melhora,
chegando em 2006 a 0,7% do PIB (antes do ajuste relativo à Itaipu Binacional). Em relação ao fim
de abril, o saldo positivo ficou praticamente estável.

23. A dívida líquida do setor público encerrou maio em 50,7% do PIB projetado (pouco mais de R$
1 trilhão). A expectativa é que essa relação caia para 50,4% até dezembro, com pequeno aumento
do valor nominal.
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24. Acumulado em cinco meses, o setor público teve superávit primário em queda, de 6,7% do PIB
para 5,8% do PIB. No acumulado de 12 meses, o resultado consolidado em maio foi de 4,5% do
PIB, o mesmo de abril, acima da meta de 4,25%. 

25. O superávit primário dos governos regionais e suas estatais caiu de 1,9% do PIB até maio
2005, para 1,5% do PIB em 2006, superior ainda ao previsto para todo o exercício. Em 12 meses,
a queda foi menor.  

26. No âmbito do governo federal, com despesas primárias persistentemente em alta, houve
superávit de 3,9% do PIB até maio, ante 4,6% do PIB em igual período de 2005. A queda se
explica em grande parte pelo aumento de gastos com benefícios da Previdência Social. No
acumulado de 12 meses até maio, revela-se a mesma tendência de deterioração do saldo primário
(de 3,1% do PIB em 2005, para 2,7% do PIB, em 2006). 

IV – CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE RECEITAS E DESPESAS CORRENTES
27. No projeto de LDO para 2006 foram propostos limites para a receita administrada (16% do
PIB) e para as despesas correntes primárias (17% do PIB)8. Na discussão do projeto no Congresso
Nacional os limites foram mantidos, porém flexibilizados: eventual excesso de arrecadação, exceto
receitas extraordinárias (atípicas), poderia ser utilizado, entre outros, para aumento de despesas
obrigatórias. O aumento de despesas correntes obrigatórias cobertos pelo excesso de receita
administrada não se submeteria ao limite de 17%9.

28. Na lei orçamentária, as receitas administradas foram estimadas em R$ 364,2 bilhões, ou o
equivalente a 17,26% do PIB, conforme mostra a Tabela seguinte. 

                                           
8 Art. 2º, § 2º: “A estimativa de arrecadação dos tributos federais, líquidos de restituições e de incentivos fiscais, administrados pela
Receita Federal do Brasil, observada a legislação tributária vigente, exclusive as receitas atípicas e as provenientes das contribuições
sociais de que trata o art. 195, incisos I, alínea "a", e II, da Constituição, e respectivos acréscimos legais, não poderá exceder, no
projeto e na Lei Orçamentária de 2006, a 16% (dezesseis por cento) do PIB, observado o disposto no § 5o deste artigo e ressalvado o
art. 13, § 2º, desta Lei.
§ 3o As dotações autorizadas para as despesas correntes primárias constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, exclusive
as transferências constitucionais ou legais por repartição de receita e as despesas com o complemento da atualização monetária
previsto na Lei Complementar no 110, de 29 de junho de 2001, não poderão ser superiores a 17% (dezessete por cento) do PIB, e
incluirão, na proposta orçamentária um terço da reserva de contingência primária de que trata o caput do art. 13 desta Lei.”
9 Art. 13, § 2º : “Se a estimativa de receita ultrapassar o limite previsto no art. 2º, § 2º, desta Lei, será constituída reserva de
contingência primária específica, que somente poderá ser utilizada, mediante autorização legislativa, para:
...
II - ampliação das despesas obrigatórias fixadas na lei orçamentária, inclusive para reajuste da remuneração dos servidores civis e dos
militares das Forças Armadas, as quais não estarão submetidas ao limite previsto no § 3º do art. 2º;
...
§ 3o O eventual excesso de arrecadação verificado em 2006, relativo às receitas de que trata o art. 2o, § 2o, desta Lei, somente poderá
ser utilizado na forma dos incisos I, II e III do § 2o.”
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Resultado Primário, Despesas Correntes Primárias e Demais Despesas, 2003-2006

2003 2004 2005 R$ milhões R$ milhões % PIB

Receita Total 23,01             23,81             25,33             545.902         25,87    543.517         25,80    
Receita Administrada 15,59             16,23             17,19             364.242         17,26    358.144         17,00    
Arrecadação Líquida do INSS 5,19               5,31               5,60               123.673         5,86      121.948         5,79      
Demais 2,23               2,26               2,54               57.987           2,75      63.424           3,01      

Transferências a Estados e Municípios (-) 3,66               3,62               4,15               90.128           4,27      89.566           4,25      
Receita Primária Líquida 19,36             20,18             21,18             455.774         21,60    453.951         21,55    
Superávit Primário (-) 2,51               2,82               2,75               48.703           2,31      49.561           2,35      

Despesas Primárias 16,84             17,36             18,43             407.071         19,29    404.390         19,20    
Despesas Orçamentárias Primárias 17,06             17,45             18,66             405.273         19,21    399.855         18,98    

Despesas Correntes 16,43             16,70             17,58             379.408         17,98    (2) 380.192         18,05    
Despesas Correntes Obrigatórias 13,55             13,59             14,26             308.785         14,61    313.610         14,89    

Pessoal 4,93               4,83               4,85               105.212         4,99      106.011         5,03      
Benefícios Previdenciários 6,93               7,13               7,58               163.651         7,76      165.148         7,84      
Outras Vinculadas ao SM 0,96               0,97               1,07               24.613           1,17      26.438           1,25      
Lei Kandir e outras compensações 0,25               0,24               0,27               3.400             0,16      3.900             0,19      
Outras Correntes Obrigatórias (3) 0,47               0,42               0,49               11.909           0,54      12.113           0,57      

Despesas Correntes Discricionárias (4) 2,88               3,11               3,32               70.623           3,37      66.582           3,16      (5)

Complementação do FGTS 0,11               0,10             0,16             2.781           0,13     2.843             0,13    
Despesas de Capital 0,53               0,64               0,91               23.083           1,09      16.820           0,80      (6)

Despesas Extraorçamentárias (7) 0,14               0,15               0,30               3.617             0,17      4.718             0,22      
Ajuste Caixa/competência/discrepância (0,36)              (0,23)              (0,53)              (1.819)            (0,09)     (183)               (0,01)     

Memorando

Produto Interno Bruto (R$ milhões) 1.556.182      1.766.621      1.937.598      2.109.897      ... 2.106.665      ...
Déficit da Previdência Social 1,74               1,83               1,98               39.978           1,89      43.200           2,05      

(1) Dados da SOF e hipóteses dos autores. 

(3) Inclui gastos dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União.
(4) Inclui despesas primárias constantes do Anexo V da LDO.
(5) Inclui medidas provisórias de abertura de créditos extraordinárias para despesas correntes até a data do Decreto.
(6) Inclui medidas provisórias de abertura de créditos extraordinárias para despesas de capital até a data do Decreto.
(7) Inclui restos a pagar, subsídios implícitos e fabricação de cédulas e moedas.

% PIB

2006
Decreto nº 5.780 (1)Lei

(2) No Anexo 1 do Relatório de Cumprimento de Metas, a despesa corrente primária na lei foi calculada em R$ 379.358 milhões.

Liquidado + RP Não Processados
% PIB

Fonte: Decreto 5.780; Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 2º Bimestre; Lei Orçamentária para 2006; SIAFI; Tabelas anexas. Elaboração dos autores.

29. Abatendo-se das receitas administradas as atípicas incluídas nas reestimativas do Congresso
Nacional (R$ 4,2 bilhões), os restantes R$ 360 bilhões correspondiam a 17,06% do PIB, com
excesso de 1,06% do PIB em relação ao limite. Como as despesas correntes primárias fixadas na
Lei foram de 17,98% do PIB, o excesso de 0,98% em relação ao limite de 17% foi coberto, com
folga, pelo excesso de receita administrada, descontadas as atípicas, e a LDO foi atendida naquela
etapa.

30. Para demonstrar o cumprimento dos limites, o Anexo 1 do Relatório (pg. 13) traz a mesma
estimativa de receita administrada constante da Lei (R$ 364,2 bilhões), sem quaisquer
abatimentos, e calcula o novo percentual que representa do PIB reestimado: 17,29%. O mesmo
procedimento é utilizado para as despesas: as despesas correntes primárias constantes da lei
orçamentária (R$ 379,4 bilhões) perfazem 18,01% do novo PIB. Esses cálculos apenas atestam
que a Lei foi sancionada de acordo com as determinações da LDO, mesmo utilizando-se um PIB
um pouco menor.

31. No entanto, o Congresso deveria ser informado dos números atualizados, para permitir que
verifique a adequação das receitas às despesas atualmente estimadas no decreto de
contingenciamento, acompanhe o cumprimento dos limites e eventualmente colabore na definição
de medidas corretivas, sem esperar que o exercício se encerre e se torne impossível atender a
LDO. Não há demonstrativo que leve em consideração a frustração das receitas administradas,
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nem que reveja as despesas correntes à luz de novos aumentos. Embora a LDO cite
expressamente as receitas administradas atípicas, o Anexo 1 ignora esse componente, bem como
a exigência de que sejam excluídas da reserva específica, e silencia sobre o montante desses
ingressos considerados na previsão.

32. Em virtude da dificuldade técnica de se analisar os limites em períodos menores do que o
anual, a análise deveria se dar sobre as novas estimativas de receitas e despesas para o exercício
constantes da avaliação de receitas e despesas do 2º bimestre, que referendou os dados do
Decreto nº 5.780/06. Este Decreto reestimou a receita administrada em apenas R$ 358,1 bilhões,
ou 17% do PIB (incluíndo R$ 4,8 bilhões, ou 0,23% do PIB, de receitas atípicas). Já as despesas
correntes primárias seriam de aproximadamente R$ 380,2 bilhões, ou o equivalente a 18,05% do
PIB, descontado o  contingenciamento. O excesso de arrecadação (0,77% do PIB) seria
insuficiente para cobrir o excesso de despesas correntes (1,05% do PIB).

33. Sem que os limites de receita e de despesa atualizados sejam apresentados, o Relatório só se
presta ao acompanhamento da meta de resultado primário. Respeitando-se os dispositivos da LDO
que limitam o crescimento das despesas correntes primárias, o correto seria cancelar agora
autorizações, para que os excessos de receitas administradas e de despesas correntes primárias
no máximo se igualassem. A magnitude do desajuste impressiona: caso a receita não venha a ser
maior, essas despesas deveriam ser reduzidas em R$ 5,9 bilhões (além dos R$ 5,3 bilhões já
contingenciados em maio). 

34. As despesas correntes discricionárias, após o contingenciamento, representam R$ 66,6 bilhões.
Desse montante, R$ 38,7 bilhões referem-se a gastos obrigatórios10, nos termos do Anexo V da
LDO. Assim, o corte de R$ 5,9 bilhões de despesas correntes, supondo-se que as despesas
obrigatórias estejam bem estimadas, deveria incidir sobre os R$ 27,9 bilhões restantes de
despesas efetivamente discricionárias – a dotação para todo o custeio da máquina administrativa
sofreria corte de mais de 20%. 

35. O Decreto 5.780, no art. 18, determina que créditos adicionais para atendimento de despesas
correntes primárias discricionárias deverão conter cancelamentos de despesas de mesma natureza.
O problema que se vislumbra é a inevitável autorização para o aumento das despesas correntes
obrigatórias, que deverá ser compensado também por corte nas despesas discricionárias.

36. No projeto de LDO para 2007 não há limite para a receita administrada. Para a despesa
corrente, propõe-se que a partir de 2007 haja queda de 0,1% do PIB por ano. Estimou-se no
projeto de LDO de 2007 que em 2006 as despesas correntes se situariam em 17,71% do PIB,
percentual já superado em muito no último Decreto. Essas despesas já corresponderiam a 18,05%
do PIB, se nenhum novo ajuste viesse a se somar às estimativas conhecidas. 

37. Em síntese, são três os principais aspectos para os quais se deve alertar: 1º) a receita
administrada atualmente estimada é menor do que a da lei orçamentária e, portanto, não
comporta as despesas correntes autorizadas; 2º) a reestimativa das despesas correntes supera o
previsto na lei; e 3º) o eventual corte para cobrir o desajuste entre receitas e despesas deverá
incidir sobre fatia limitada e supostamente já bastante enxuta do orçamento.

V – COMPORTAMENTO DAS RECEITAS
38. As estimativas oficiais das receitas primárias têm oscilado curiosamente, pois, sabe-se agora,
foram mais generosas em fevereiro do que em março, e se recuperam por ocasião da edição do
decreto de programação financeira e contingenciamento, como se vê adiante na Tabela. 

                                           
10 Ver Portaria Interministerial nº 125, de 19 de maio de 2006, dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento.
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RECEITAS PRIMÁRIAS NOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE, 2005-06

% PIB R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB

Administradas SRF 17,19 364.282     17,26 355.800     16,90 353.033     16,80 358.139     17,00
Não Administradas 2,54 57.946       2,75 53.800       2,56 55.715       2,65 63.412       3,01
INSS 5,6 123.673     5,86 121.300     5,76 120.860     5,75 121.978     5,79

Total 25,33 545.901     25,87 530.900     25,22 529.608     25,20 543.529     25,80

Transferências 4,15 90.128       4,27 86.800       4,12 87.989       4,19 89.535       4,25
Receita Líquida 21,18 455.773     21,60 444.100     21,10 441.619     21,01 453.994     21,55

Fonte: Tabela anexa e Relatório.
(1) Valores arredondados no Relatório.

2005   
RealReceitas

2006

Lei 1ª Aval (março) Dec. 5.780 (maio)Dec. 5.698 (fev.) (1)

39. A receita líquida difere da estimativa da lei orçamentária por apenas R$ 1,8 bilhão (ver Anexo
I), situação inédita em primeiro decreto de contingenciamento. Não obstante, o
contingenciamento foi superior a R$ 14 bilhões, devido preponderantemente ao aumento das
despesas obrigatórias, incluindo créditos extraordinários abertos neste exercício e maior superávit
primário a ser alcançado.11

40. A estimativa mais recente da receita administrada ficou R$ 6,1 bilhões abaixo do orçamento. A
frustração da receita da Cofins em relação à estimativa da lei orçamentária pode, em grande
parte, explicar a diferença entre as duas estimativas (ver adiante). O Decreto estima a receita
administrada em R$ 358,2 bilhões em 2006, ou 17% do PIB, frente a R$ 364,3 bilhões estimados
pelo Congresso (17,27% do PIB). Sabe-se que, do total das receitas administradas, ao menos R$
4,8 bilhões são atípicas, segundo nova metodologia de previsão adotada pela SRF. Na estimativa
do Congresso, apenas R$ 4,2 bilhões eram receitas consideradas atípicas.

41.  A estimativa das receitas não administradas superou a da lei orçamentária em R$ 5,5 bilhões.
Essas receitas são, em sua maior parte, dividendos e compensações financeiras, que parecem
evoluir satisfatoriamente frente à lucratividade observada das empresas públicas e de economia
mista (petróleo, apesar da queda do câmbio; bancos...). 

42. No Decreto 5.698/06, apenas a meta de superávit primário do governo federal, para o
quadrimestre encerrado em abril, foi fixada. No Relatório há agora valores de despesas e receitas
que compuseram a meta do primeiro quadrimestre. As estimativas das receitas administradas pela
SRF levadas em conta na fixação da meta quadrimestral foram detalhadas, como mostra a Tabela
abaixo. 

                                           
11

 Ver, sobre esse assunto, a Nota Técnica Conjunta 03, de 2006.
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RECEITA LÍQUIDA ADMINISTRADA PELA SRF

Previsão e Arrecadação, Janeiro a Abril de 2004 a 2006
(Em R$ milhão)

2004 2005 Previsto    
Dec 5.698 Arrecad (1) Desvio 2004 2005 2006

IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO 2.660         2.910         3.142         2.922         (220)           0,50      0,49      0,46      

IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO 18              24              6                5                (1)               0,00      0,00      0,00      

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 6.332         7.999         8.959         8.497         (462)           1,19      1,35      1,34      
  I.P.I. - FUMO 751            791            845            821            (23)             0,14      0,13      0,13      
  I.P.I. - BEBIDAS 666            757            811            855            43              0,13      0,13      0,13      
  I.P.I. - AUTOMÓVEIS 856            1.067         1.377         1.313         (64)             0,16      0,18      0,21      
  I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO 1.524         1.633         1.862         1.728         (134)           0,29      0,28      0,27      
  I.P.I. - OUTROS 2.535         3.750         4.064         3.780         (283)           0,48      0,63      0,59      

IMPOSTO SOBRE A RENDA 34.003       38.410       40.494       42.524       2.029         6,39      6,50      6,69      
  I.R. - PESSOA FÍSICA 2.278         2.946         2.864         3.198         334            0,43      0,50      0,50      
  I.R. - PESSOA JURÍDICA 14.000       17.976       20.457       20.916       458            2,63      3,04      3,29      
  I.R. - RETIDO NA FONTE 17.726       17.488       17.173       18.410       1.237         3,33      2,96      2,90      
    I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO 8.783         10.495       10.142       10.294       152            1,65      1,78      1,62      
    I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL 6.158         4.031         4.417         5.013         596            1,16      0,68      0,79      
    I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR 1.750         1.762         1.477         1.910         433            0,33      0,30      0,30      
    I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS 1.035         1.200         1.137         1.193         56              0,19      0,20      0,19      

I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS 1.653         1.880         2.001         2.088         87              0,31      0,32      0,33      

I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 31              33              34              32              (2)               0,01      0,01      0,00      

CPMF - CONTRIB. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 8.180         9.238         9.806         9.999         193            1,54      1,56      1,57      

COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL 22.721       27.482       28.777       28.170       (607)           4,27      4,65      4,43      

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 6.141         6.906         7.331         7.519         188            1,15      1,17      1,18      

CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO 7.281         9.255         9.720         10.101       380            1,37      1,57      1,59      

CIDE - COMBUSTÍVEIS 2.616         2.525         2.584         2.494         (89)             0,49      0,43      0,39      

CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF 93              100            108            103            (4)               0,02      0,02      0,02      

OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS 861            1.006         1.131         1.125         (6)               0,16      0,17      0,18      
  RECEITAS DE LOTERIAS 430            462            589            -             (589)           0,08      0,08      -        
  CIDE-APOIO TECNOLÓGICO 198            228            204            -             (204)           0,04      0,04      -        
  DEMAIS 233            316            338            1.125         787            0,04      0,05      0,18      

SUBTOTAL (A) 92.588       107.766     114.092     115.578     1.486         17,41    18,24    18,19    
PAGAMENTO UNIFICADO (B) 1.132         987            987            871            (116)           0,21      0,17      0,14      

RECEITA ADMINISTRADA (A)+(B) 93.720       108.753     115.078     116.448     1.370         17,62    18,40    18,33    

RECEITAS

1º Quadrimestre de 2006

Fonte: Relatório; SRF; e Banco Central do Brasil. Elaboração dos autores.

1º Quadrimestre          
% PIB

1º Quadrimestre        
Arrecadado

(1) Refere-se à previsão do Poder Executivo no Decreto 5.698/06, só agora divulgada. Os valores foram ajustados pelos autores a partir de informações 
da SRF, para recompor as receitas do PAES e permitir a comparação entre a previsão e a arrecadação. 

43. A diferença entre o previsto e o arrecadado pela SRF no primeiro quadrimestre é pequena, de
pouco mais de 1%, ainda que, projetada para todo o exercício, possa render uns R$ 4 bilhões.

44. Em relação ao PIB quadrimestral, o desempenho da receita administrada é relativamente bom
pois, apesar das desonerações tributárias recentes, arrecada-se mais que em 2004, e praticamente
o mesmo que em 2005. Pareceria portanto que a carga tributária federal está se estabilizando no
patamar de 2005, 17,2% do PIB, com uma ligeira tendência de queda, conforme tem sido a
intenção do governo. 
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45. Quedas de receitas, como proporção do PIB, tanto em relação ao primeiro quadrimestre de
2005, quanto em relação às estimativas da lei orçamentária, têm ocorrido principalmente na
Cofins, no IPI e no imposto de importação. Os dois primeiros casos de queda resultam em parte
das últimas medidas de desoneração fiscal, em fins do ano passado e início desse ano. No caso do
imposto de importação, a taxa de câmbio segue como principal fator. Por outro lado, o imposto de
renda e a CSLL continuam em processo de alta, superam amplamente a previsão e podem
arrecadar mais que a previsão recente, compensando a frustração de outros tributos. 

VI – INVESTIMENTO NOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
46. O estudo produzido pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda em 30 de
junho12 reacendeu o debate sobre o que se deve considerar execução orçamentária, em que etapa
da execução o investimento público de fato afeta a economia e em que medida se deve permitir
que em final de exercício despesas sejam empenhadas e liquidadas, sem que haja
correspondência com bens e serviços efetivamente entregues ao governo.

47. O citado estudo buscou situar os investimentos federais em 2006 (Tabela 3 do citado estudo)
comparativamente a anos anteriores, concluindo que o governo central teria executado em 2005
R$ 17,1 bilhões, e que superaria essa marca em 2006, com despesas de investimento de R$ 19
bilhões. 

48. Dados da execução orçamentária de 2005 mostram, na Tabela abaixo, 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). 

INVESTIMENTOS, 2000 A 2006 (1)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
(Em R$ milhão)

Lei + 
Créditos

RP Inscritos 
Ex Anterior

Executável 
(2) Empenhado

Liquidado I 
(3)

Liquidado II 
(4) Pago (5)

14.716,3 ... 14.716,3 10.099,1 10.099,1 5.503,2 7.930,5
19.499,6 5.131,8 24.631,4 14.580,4 14.580,4 6.361,3 10.237,8
18.183,9 9.325,1 27.509,0 10.146,0 10.126,8 5.907,6 12.247,9
13.949,6 6.320,1 20.269,7 6.456,5 6.452,1 4.731,3 5.219,1
15.246,4 5.003,8 20.250,2 10.866,1 10.866,0 5.552,9 9.070,8
23.374,5 6.854,3 30.228,8 17.322,2 17.322,1 6.542,0 10.306,4

30 de abril 2.816,8 13.255,8 16.072,6 510,9 5,8 5,8 2.922,5
30 de junho 24.332,7 13.255,8 37.588,5 7.915,6 667,8 667,8 5.134,3

(2) Soma de lei + créditos e restos a pagar inscritos de exercícios anteriores.

2001

2005

2006

Fonte: SIAFI. Elaboração dos autores.

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

(3) Inclui restos a pagar não processados do exercício.
(4) Não inclui restos a pagar não processados do exercício.

(1) Obrigatórios e discricionários.

2004

2002
2003

Exercício

2000

49. Embora tenham sido empenhados R$ 17,3 bilhões, apenas R$ 6,5 bilhões foram liquidados nos
termos do art. 63 da Lei 4.320/64 13. Em 2006 foi inscrito em restos a pagar, em investimento,
                                           
12 “Crescimento e Investimento”, em http://www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2006/p030706.pdf. Acesso em 10/7/06.
13

 Art. 63: “ A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito. ...§ 1° Essa verificação tem por fim apurar: ...I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
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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$ 37,6 bilhões
de investimento, mais de 3 vezes e meia o pago no ano passado. Ao final do primeiro
quadrimestre, antes do orçamento aprovado, só havia R$ 2,8 bilhões de dotação para
investimentos, a maior parte de créditos extraordinários abertos no exercício. Foram empenhados
R$ 510,9 milhões, liquidados R$ 5,8 milhões e pagos R$ 2,9 bilhões (basicamente de restos a
pagar).

50. Nos dois meses seguintes14 foram empenhados mais R$ 7,4 bilhões (volume maior do que o
empenhado em todo o ano de 2003), liquidados R$ 660 milhões e pagos outros R$ 2,2 bilhões (R$
1,7 bilhão de restos a pagar).

51. O Decreto nº 5.780 limitou o empenho de despesas com investimentos e inversões financeiras
do Executivo a R$ 13 bilhões. Adicionando-se os R$ 2,5 bilhões de créditos extraordinários abertos
em 2006, seria possível o empenho de até R$ 15,5 bilhões do orçamento para despesas primárias
de capital, e apenas parte disso será efetivamente executado em termos financeiros, uma vez que
há volume considerável de restos a pagar sendo executados, em parte em decorrência da
aprovação tardia do orçamento. 

VII – INVESTIMENTO DAS ESTATAIS FEDERAIS
52. O governo federal gastou no primeiro quadrimestre mais que no mesmo período do ano
passado, mas cumpriu sua meta porque as estatais federais produziram superávit elevado, acima
da previsão. Entretanto, a economia que as empresas fizeram resultou apenas em parte da não
aprovação do orçamento. O próprio Relatório (item 44) informa que o resultado das estatais foi
maior em virtude de investimentos da Petrobras abaixo do previsto.

53. A Tabela seguinte mostra que os investimentos dessas empresas passaram de R$ 6,2 bilhões
no primeiro quadrimestre de 2005 para R$ 8,0 bilhões, mesmo sem orçamento aprovado, em
idêntico período de 2006. 

                                                                                                                                                
II - a importância exata a pagar; ... III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; ... II - a nota de empenho; ... III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação
efetiva do serviço.”
14

 Como o orçamento só foi aprovado em 16 de maio, a execução do orçamento de 2006 no primeiro semestre concentrou-se em
menos de um mês e meio.
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INVESTIMENTOS DA ESTATAIS FEDERAIS NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE, 2005 E 2006

R$ milhão  %   do   
PIB     % R$ milhão  %   do 

PIB    %

 (A) (B)  (C)      (B)/(C)  (D) (E)  (F)      (E)/(D)

Administração Geral 1              0              0,00      9,7     2              0               0,00   0,2      
Tecnologia da Informação 112          27            0,00      23,8    2.540       409           0,06   16,1    
Defesa Naval 3              -           -        -     -           -            -    -      
Abastecimento 13            2              0,00      11,8    8              1               0,00   11,3    
Produção Industrial 32            7              0,00      20,9    263          7               0,00   2,7      
Comercialização 27            1              0,00      2,5     2              0               0,00   7,5      
Serviços Financeiros 3.410       104          0,02      3,1     1.874       121           0,02   6,4      
Turismo 2              0              0,00      11,5    1              0               0,00   1,6      
Comunicações Postais 663          85            0,01      12,8    497          36             0,01   7,3      
Energia Elétrica 5.080       622          0,11      12,2    6.186       717           0,11   11,6    
Petróleo 24.420     5.204       0,88      21,3    27.488     6.397        1,01   23,3    
Transporte Aéreo 50            4              0,00      7,8     384          107           0,02   27,9    
Transporte Hidroviário 377          11            0,00      3,0     556          12             0,00   2,2      
Transportes Especiais 1.800       175          0,03      9,7     2.490       225           0,04   9,0      
Outros Encargos Especiais -           -           -        - 17            -            -    -      

Total 35.989     6.241       1,06      17,3    42.308     8.033        1,26   19,0    

Fonte: Portaria MP/SE/DEST nº 03, de 31 de maio de 2005 e Portaria MP/SE/DEST nº 09, de 31 de maio de 2006. Elaboração dos autores.

2005 2006

Dotação 
Anual     

Realizado  
Subfunção

Realizado  
Dotação 

Anual     

54. Como proporção do PIB quadrimestral, os investimentos das estatais passaram de 1,1% para
1,3%. Ao final do 2º bimestre de 2006, as estatais já haviam executado 19% do investimento
previsto para todo o exercício, com grau de realização mais alto que em 2005. 

55. A execução do orçamento de investimento das estatais sem autorização legal conflita com o
entendimento daqueles que defendiam a edição de uma medida provisória abrangente, enquanto
o orçamento não fosse aprovado. Essa medida abriria crédito extraordinário para investimentos,
com o objetivo de não paralisar as atividades das estatais.

56. A medida provisória não foi editada. Aparentemente, entendeu-se que a responsabilidade do
controlador para com os demais acionistas sobrepunha-se à existência de dotação15. 

57. O resultado expressivo das empresas estatais também aconteceu a despeito do grande volume
de dividendos (R$ 4,1 bilhões, segundo o SIAFI) já repassados ao governo federal no
quadrimestre. 

58. Segundo estimativas da SEST e o estudo referido adiante, da dotação autorizada do orçamento
de investimento (R$ 42,3 bilhões) cerca de 80% (serão executados em 2006 R$ 33,8 bilhões).

VIII – PARÂMETROS
59. Uma terceira inovação da LDO para 2006 é incumbir o Tesouro Nacional de atualizar as
projeções dos principais parâmetros econômicos (crescimento do PIB, inflação, taxas de juros

                                           
15

 Art 116 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), parágrafo único: “ O acionista controlador deve usar o poder com o fim de
fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas
da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e
atender.”
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nominal e real e os efetivamente observados).16 A intenção parece ter sido a de transferir do
Banco Central explicações que muitos parlamentares cobravam do Presidente da autarquia em
suas audiências semestrais, como forma a avaliar, em particular, o impacto da política monetária
sobre o desempenho da economia. A Tabela abaixo traz a informação oferecida no Relatório e
outras comparações.

PRINCIPAIS PARÂMETROS ECONÔMICOS E FISCAIS, 2005 E 2006  E RESPECTIVOS PRIMEIROS QUADRIMESTRES 

Produto Interno Bruto (R$ milhões) 2.137.955  
Produto Interno Bruto no 1º Quadr. de 2006 (R$ milhões) 676.438     
Crescimento real do PIB (% a.a.) 4,50
Crescimento real do PIB no 1º Quadr. de 2006 (% a.a.) 4,50
IPCA (% a.a.12 meses) 4,50
IPCA no 1º Quadr. de 2006 (%) 1,33
IGP-DI (% a.a.12 meses) 5,48
IGP-DI no 1º Quadr. de 2006 (%) 1,85
IPCA (média sobre ano anterior) 4,58
IPCA (média no 1º Quadr. de 2006) 4,92
IGP-DI (média sobre ano anterior) 5,09
IGP-DI (média no 1º Quadr. de 2006) 3,88
Índice Específico de Receita (IER) 4,81 (2) 3,83 (2) 3,32 (2)

Câmbio médio (R$/US$) 2,71
Câmbio médio no 1º Quadr.de 2006 (R$/US$) 2,66
Câmbio fim de período (R$/US$) 2,79
Selic fim de período (% a.a.) 15,88
Selic mensal média (% a.a.) 16,50
Selic mensal média no 1º Quadr. de 2006 (%) 17,13
Selic real anual (%) 12,71 (2) 11,08 10,71 (2)

Selic real no 1º Quadr. de 2006 (%) 11,94
TJLP em dezembro (% a.a.) 8,50
Preço médio do petróleo (US$) 54,38 (3) 58,24 65,00 (3)

Preço médio do petróleo no 1º Quadr. de 2006 (US$) 58,51 56,47

2.164.850   
686.103        

6,23

10,57
11,25

15,82
16,73

8,75
55,46

4,44

5,80
4,59
4,47
1,97
5,10
1,66
4,50

1.937.598  

2005

4,15
4,50

Projeto de 
LDO para 

2006 
(Parâmetros 
de 05.04.05)

(1) Alguns valores já observados na data.

10,91 10,31
12,02 10,76

...

...

...

58,30 63,18
59,89

664.668

3,07

1,65

0,23

4,50

2,36

5,29

0,43

2,18

16,97
15,48

2,16

...

...

5,05

0,86

2,27

17,21
16,18

2,33

2,69

664.088

3,23

1,33

1,51

4,50

2.106.665

4,94

1,35

2.104.895

4,50

4,50

4,77

8,50

2.109.897  

2006

Decreto nº 
5.698 de 
08.02.06 

(Parâmetros 
de 20.12.05)

Decreto nº 
5.780 de 
19.05.06 

(Parâmetros 
de 11.05.06) 

(1)

5,07
2,90
2,85
2,99

...
15,80

4,03

2,87

2,33

2,39

4,50

4,60

4,86

4,98

6,46
2,43

2,34
18,00

9,75

2,28

5,69

1,22

6,87

5,97

19,12

(3) Segundo a Agência Nacional do Petróleo à época da avaliação do Comitê de Receitas Orçamentárias (Segundo Relatório).

Congresso/  
Mercado em 

27/1

(2) Valores em itálicos estimados ou aproximados, para fins de comparação, pela Consultoria.

Proposta 
Orçamento 

2006
Observado

Fontes: Proposta orçamentária de 2006 e informações complementares; Secretaria de Orçamento Federal; Banco Central do Brasil; IBGE; LDO 2006; Relatório; 
e estimativas dos autores. Elaboração dos autores.

Relatório II 
do Comitê de 

Receitas

Variáveis 

...
67,67

15,00

60. A atualização dos parâmetros compõe o Anexo 2 (pg. 14, do Relatório) e se limita a um
demonstrativo com as projeções das principais variáveis para o exercício e o primeiro quadrimestre
desde a LDO para 2006 e os valores efetivamente ocorridos neste quadrimestre. Falta análise do
comportamento das variáveis.

61. Alguns comentários preliminares sobre os efeitos da política econômica são os seguintes: 

(a) embora a estimativa do crescimento real do PIB em todos os documentos se mantenha em
4,5% para 2006, dados quadrimestrais mostram o indicador gradualmente em queda. Sabe-se que
                                           
16 Ver art. 2º, § 9º: “Os relatórios previstos no § 6o deste artigo demonstrarão também:
I - ...; II - os parâmetros esperados para o crescimento do Produto, índice de inflação, taxa de juros nominal e real e os efetivamente
observados; ...”.
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o mercado estima em 3,6% a expansão da atividade econômica neste ano, e o Banco Central, em
4%; 

(b) as projeções para os índices de inflação também estão em queda, a despeito de se preservar
para o IPCA a estimativa de 4,5% no ano, equivalente ao centro da meta de inflação posta para o
Banco Central. O IGP-DI mostra trajetória de queda a cada nova projeção oficial, embora o
mercado já tenha revisto suas estimativas e trabalhe com a hipótese inversa (3,6% no Relatório
de Mercado de 7 de julho). Quanto ao IPCA, o próprio Banco Central, no último Relatório de
Inflação, já se refere a 4,3%. Parece a muitos analistas que, nesse cenário, a taxa básica cairá
mais rapidamente; 

(c) no mesmo sentido caminham as previsões da taxa de câmbio, declinantes, o que, assim como
a inflação, parece dever-se em parte à manutenção da meta de taxa Selic mais alta que o
necessário; 

(d) a taxa Selic média do quadrimestre, por sua vez, aumenta nas novas projeções em relação ao
estimado na LDO, indicando que oficialmente se prevê queda mais acelerada nos próximos meses.
Isso em parte se confirma pela queda prevista na taxa real de juros de um ano; o mercado projeta
a Selic média em 15,4%; e 

(e) o preço de referência do barril de petróleo surpreende e explica em boa parte a generosidade
das estimativas de receitas não administradas.

IX – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
62. Pela primeira vez a LDO prevê que o relatório de avaliação do cumprimento da meta de
superávit primário traga dados sobre a evolução da dívida pública federal no quadrimestre. 

63. A dívida pública federal de responsabilidade do Tesouro Nacional (DPF), em mercado foi
reduzida em R$ 12,4 bilhões, no período entre dezembro de 2005 e abril de 2006, passando de R$
1.150,5 bilhões para R$ 1.138,1 bilhões, como mostra a Tabela abaixo.
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Variação no 1º Quadrimestre de 2006. Fatores de Variação

INDICADORES R$ milhões % do estoque em
31/dez

ESTOQUE EM 31/DEZ/05 1.150.543
   DPMFi 976.439
   DPFe 174.104
ESTOQUE EM 31/ABR/06 1.138.118
   DPMFi 1.002.197
   DPFe 135.921
Variação Nominal (12.424) -1,08
   DPMFi 25.758 2,24
   DPFe (38.182) -3,32
I - Gestão da Dívida - TN (I.1 + I.2) (13.276) -1,15
   I.1 - Emissão/Resgate Líquido (48.746) -4,24
      I.1.1 - Emissões 99.418 8,64

DPMFi 95.214 8,28
Oferta Pública (1) 94.135 8,18
Diretas (2) 1.079 0,09

         DPFe (emissões soberanas) (3) 4.203 0,37
      I.1.2 - Resgates (148.164) -12,88

DPMFi (pagamentos correntes de juros e amortizações) (4) (118.795) -10,33
         DPFe (29.369) -2,55

Pagamentos Correntes (5) (5.358) -0,47
Resgates Antecipados (24.011) -2,09

Pré-pagamento do Clube de Paris (2.313) -0,20
Exercício de Opção de Compra dos Bradies (13.835) -1,20
Recompra dos vencimentos entre 2007 e 2010 (6) (7.863) -0,68

   I.2 - Juros Nominais (apropriação por competência) 35.470 3,08
  DPMFi (7) 48.486 4,21
 DPFe (8) (13.016) -1,13

II - Operação do Banco Central 854 0,07
   II.1 - Venda Líquida de Títulos ao Mercado (9) 854 0,07
Fonte: Relatório.

(3) Corresponde ao Bônus de Captação da DPFMe.
(4) Pagamentos de amortizações e juros da DPMFi.

(6) Programa de recompra antecipada da DPMFe realizada desde 17/01/2006.
(7) Contempla a atualização monetária do principal e a apropriação de juros reais da

(9) Diferença entre os valores de estoque dos títulos do Tesouro Nacional permutados com o Banco Central em sua atuação como
autoridade monitária

DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL (DPF) DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL EM
MERCADO

(1) Emissões de títulos de DPMFi que ocorrem principalmente por meio de leilões ou por meio do Programa Tesouro Direto, excluindo
títulos da Dívida Securitizada e TDA. Não incluem as operações de troca/permuta de títulos nem os cancelamentos ocorridos no
quadrimestre.
(2) Referem-se às emissões para fins específicos autorizados em lei e às emissões sem contrapartida financeira para atender aos
Programas de Reforma Agrária (TDA), Proex, FIES, PND, PESA e Funad.

(5) Pagamentos apenas de principal da dívida mobiliária, Organismos Multilaterais e Bancos Privados/Agências Governamentais da
DPFe.

(8) Demonstra o efeito da apreciação/depreciação do Dólar em relação ao Real. Houve, no primeiro quadrimestre de 2006, apreciação
do Real.

64. A redução decorreu da variação da dívida externa - DPFe, que passou de R$ 174,1 bilhões
para R$ 135,9 bilhões (menos R$ 38,2 bilhões) , enquanto que a dívida mobiliária interna -DPMFi
aumentou de R$ 976,4 bilhões para R$ 1.002,2 bilhões (mais R$ 25,8 bilhões).
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65. No tocante à DPMFi, embora tenha havido resgate líquido de R$ 22,7 bilhões (pagamentos
correntes de juros e amortizações, em excesso a novas emissões e às vendas líquidas do Banco
Central), a apropriação de juros sobre o estoque da dívida, em regime de competência, foi de R$
48,5 bilhões, resultando emissões/vendas líquidas de R$ 25,8 bilhões. 

66. Relativamente a DPFe, além do resgate líquido de R$ 25,2 bilhões (pagamentos correntes e
resgates antecipados, menos emissões soberanas), principalmente pela compra de Bradies, de
títulos com  vencimentos em 2007 e 2010 e pré-pagamento ao Clube de Paris, houve a
apropriação de juros sobre o estoque da dívida, que foi negativa (em R$ 13,0 bilhões) em razão
da apreciação do Real no período. 

67. Assim, são comparáveis os valores das emissões/vendas líquidas da DPMFi com os dos
resgates líquidos da DPFe, permitindo inferir-se que houve troca de dívida externa por interna. Os
saldos da DPF em dezembro de 2005 e abril de 2006 seriam praticamente coincidentes, se não
fosse computado o efeito da variação cambial sobre a dívida externa nesse período, R$ 13,0
bilhões. 

68. Cabe observar ainda que a dívida mobiliária interna de responsabilidade do Banco Central, em
mercado, variou de R$ 6,8 bilhões para R$ 6,1 bilhões, no mesmo período entre dezembro de
2005 e abril de 2006, e essa variação foi  influenciada também pela apreciação do Real, por ser
dívida atrelada ao câmbio.17 

69. É digna de nota ainda a variação no saldo das Operações de Mercado Aberto realizadas pelo
Banco Central.  Em dezembro de 2005, as operações com prazos inferiores a 1 mês apresentavam
saldo negativo de R$ 24,4 bilhões, enquanto que as operações com prazos superiores a 1 mês (3 e
5 meses) somavam R$ 47,3 bilhões. Em abril de 2006, essas operações apresentavam os
respectivos saldos positivos de R$ 5,5 bilhões e R$ 66,2 bilhões.18 Em maio, os valores
correspondentes foram R$ 26,5 bilhões e R$ 62,9 bilhões, aumentando substancialmente no total.

70. A estratégia de financiamento da DPMFi, expressa no Plano Anual de Financiamento - PAF
2006, considera especificamente:

• emissão de títulos prefixados (LTN e NTN-F) em volumes e prazos que permitam o aumento de
sua participação na composição da dívida e o alongamento do prazo médio de emissão;

• aumento do volume de títulos referenciados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA (NTN-B), em atendimento à demanda por títulos indexados á variação de preços;

• resgates líquidos dos títulos remunerados pela SELIC (LFT), com aumento dos prazos médios
de emissão;

• não emissão de títulos indexados ao câmbio (NTN-D).

71. A estratégia visa ao alongamento do prazo médio da dívida pública e a substituição gradual
dos títulos remunerados pela Selic e pela variação cambial por títulos com rentabilidade prefixada
e vinculada a índices de preços. Deverá resultar na redução do risco de mercado da dívida
pública19 – menor sensibilidade a variações cambiais e a taxas de juros de curto prazo – e do risco
de refinanciamento pelo alongamento do prazo médio e diminuição do percentual vincendo em 12
meses. 

                                           
17

 Nota para a Imprensa. Dívida Pública Federal Interna e Mercado Aberto. Maio/2006. Banco Central do Brasil e Tesouro Nacional. 
18 Ibidem.
19 A agência R&I Rating, em 06 de julho, melhorou a classificação de risco do Brasil para BB+ a apenas um nível do grau de
investimento.
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72. Pretende-se que, com a maior participação de títulos prefixados, junto com a redução daqueles
com remuneração pela SELIC, torne-se mais eficiente a atuação do Banco Central na condução da
política monetária, permitindo que as variações da taxa básica da economia tenham maior impacto
sobre a demanda. 

73. Os resultados esperados, ao final de 2006, se traduzem quantitativamente nos limites
inferiores e superiores apresentados na Tabela abaixo, que traz também os valores alcançados ao
final de abril e maio deste ano.

 

Mínimo Máximo

Estoque em Mercado (R$ bi) 979,7 1130 1200 1002,8 999,1
Prazo Médio (meses) 27,4 30 35 29,6 29,3
% vincendo em 12 meses 41,6 31 36 40,3 40,1

  Prefixado 27,9 28 37 27,6 29,5
  Índice de Preços 15,5 18 24 22,0 21,9
  Selic 51,8 39 48 46,1 44,1
  Câmbio 2,7 1 3 2,2 2,5
  TR e outros 2,2 2 4 2,1 2,0

mai/06

Fonte: Plano Anual de Financiamento 2006. Tesouro Nacional; Nota para a Imprensa. Dívida Pública Mobiliária Federal 
Interna e Mercado Aberto. Maio/2006. Banco Central do Brasil e Tesouro Nacional. 

Resultados da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna - DPMFi
PAF 2006Indicadores dez/05 abr/06

Composição do Estoque (%)

74. Observa-se  a melhora praticamente de todos os indicadores na comparação de abril e maio de
2006 com dezembro de 2005: aumento do prazo médio de vencimento;  redução do percentual
vincendo em 12 meses; aumento da participação dos títulos referenciados a índices de preços;
redução dos títulos remunerados pela SELIC;  e redução dos títulos vinculados ao câmbio. 

75. Contrariamente, a participação dos títulos prefixados era menor em abril do que em dezembro.
Em maio, entretanto, o indicador melhorou, superando o percentual do final do ano anterior. 

76. Observa-se ainda que os todos os indicadores de composição da dívida, já em maio, se
enquadram no intervalo previsto no PAF-2006, destacando-se a menor participação dos títulos
selicados e o aumento dos indexados a preços. Isso já ocorria em abril, a menos da participação
dos títulos com remuneração prefixada.  

77. O prazo médio de vencimento da dívida, por sua vez, se aproximou do limite inferior do PAF.
Já para o percentual vincendo da dívida em 12 meses, não foi obtido progresso  significativo, de
apenas 1,5 p.p. até maio. Essa pequena redução, observada  no período de 5 meses,  parece
indicar dificuldade para conseguir o previsto no Plano. Para atingir um máximo de 36%, faz-se
necessária redução de pelo menos 4,1 p.p. nos sete meses restantes de 2006.  
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