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I – PRINCIPAIS CONCLUSÕES
1. A meta de superávit primário do governo federal para agosto deste exercício (R$ 52,2 bilhões)1

foi superada.2 O excesso, de R$ 4,6 bilhões, dividiu-se entre o governo central (R$ 4,4 bilhões)
e as empresas estatais (pouco menos de R$ 150 milhões). O resultado foi equivalente a 4,23%
do Produto Interno Bruto brasileiro. As despesas com o Projeto Piloto de Investimentos (PPI)
ficaram abaixo da previsão (deixaram de ser realizados R$ 400 milhões dessas despesas).

2. Contribuíram para que essa meta quadrimestral fosse atingida com certa folga uma redução,
em julho, da meta para o final de agosto, e receitas extraordinárias muito elevadas no período,
tanto  administradas  pela  Secretaria  da  Receita  Federal,  como  não  administradas.  Ainda,
pagamentos  obrigatórios  estão  sendo  adiados  para  o  último  trimestre,  ou  mesmo para  o
exercício próximo.

3. A meta acumulada para dezembro, fixada originalmente em fevereiro em R$ 70,5 bilhões, caiu
para  R$  67,7  bilhões.  Foi  sucessivamente  sendo  revista,  de  forma  a  refletir  previsões
atualizadas da contribuição dos estados e municípios para o esforço fiscal e as reestimativas
do PIB3. De acordo com a última estimativa oficial do PIB, a meta dos orçamentos fiscal e da
seguridade  social  será  reduzida  para  R$  49,8  bilhões,  inferior  ao  que  estabeleceu  a  lei
orçamentária. Essa meta poderá baixar ainda mais, admitindo-se no final do exercício que o
PIB seja menor, e a contribuição de estados e municípios, maior. As despesas com o PPI são
de R$ 3 bilhões. 

4. Por conta do saldo já conseguido até agosto e da queda da meta anual, o superávit a ser
obtido pela União no último quadrimestre, segundo o último decreto, teria baixado quase à
metade,  de  R$  18,3  bilhões,  para  R$  9,6  bilhões.  Com o  saldo  de  setembro  e  a  última
estimativa do PIB, o superávit a ser obtido pela União no último trimestre passa a R$ 8,6
bilhões.

5. O período encerrado em setembro decepcionou, pois no mês o superávit primário da União,
incluindo as estatais, foi inferior a R$ 2,3 bilhões. Explicou-se o superávit dos orçamentos fiscal
e da seguridade, de apenas R$ 65 milhões, pela antecipação da primeira parcela do 13º salário
de aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência, influenciando resultado, que,
caso contrário, teria sido de cerca de R$ 5,8 bilhões. No final de setembro, só R$ 1,8 bilhão de
despesas do PPI haviam sido pagas. 

1 A meta seria menor se considerada a autorização legal para excluir das despesas. Considera-se que essa exclusão não está de fato
sendo cogitada.
2A meta para agosto foi a estabelecida no 3º decreto de programação (Decreto 5.861/06, de 28/7). A meta teria sido cumprida mesmo
que tivesse prevalecido a anterior (R$ 55,2 bilhões, no Decreto 5.698/06).  As despesas do PPI não foram deduzidas da meta.    
3 Estimativa dos Ministérios do Planejamento e da Fazenda.
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6. O exame dos relatórios de cumprimento de metas se torna difícil porque, relativamente ao já
executado, os componentes de receitas e despesas são apresentados em bilhões de reais e
não se desdobram em categorias mais específicas. Confunde desnecessariamente também o
fato de a apresentação dos componentes do cálculo dos resultados diferir da que consta na
publicação  “Resultado  do  Tesouro  Nacional”.  Isso  impede  a  confirmação  dos  números  do
cumprimento pelo SIAFI ou pelo próprio “Resultado”. Cedo ou tarde, em prol da transparência,
as apresentações da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal
terão que ser compatibilizadas entre si, e em relação ao orçamento. 

7. As  receitas  de  2006,  embora  caminhem  satisfatoriamente,  não  deverão  trazer  grandes
surpresas em relação à previsão, a menos que ocorram pagamentos, pela Petrobras e outras
estatais, de antecipação de dividendos e juros sobre o capital próprio relativa aos resultados
deste exercício. A carga representada pelas receitas administradas pela SRF deve aumentar
em relação ao recorde de 2005, mas espera-se que a arrecadação seja um pouco inferior ao
previsto na lei orçamentária, pois o crescimento econômico frustrou-se.

8. Boas receitas e a redução da meta anual deverão servir para acomodar em parte o aumento
das  despesas  correntes  obrigatórias  neste  exercício.  Ainda  assim,  deveria  haver,  para  o
cumprimento do limite da LDO de 2006, o cancelamento de despesas correntes discricionárias
autorizadas  no  orçamento.  Caso  isso  seja  possível,  melhoraria  o  resultado  fiscal,  pela
impossibilidade de empenho e pagamento, e dificilmente o investimento preencherá o espaço
fiscal correspondente. A atual regra de contenção das despesas correntes primárias, embora
frouxa, estaria tendo alguma eficácia na direção do ajuste fiscal. 

9. Diferentemente do 1º quadrimestre, este Relatório do Executivo avaliou a necessidade e a
margem  de  cancelamento  de  dotações  para  o  cumprimento  do  limite  para  as  despesas
correntes  primárias,  incorporou  nesse  cálculo  a  reestimativa  oficial  do  PIB  à  época  do
Relatório, considerou nessa avaliação receitas atípicas e cogitou da forma de compensação
para o aumento das despesas obrigatórias. 

10. Ocorre que, apesar de o aumento das despesas obrigatórias ser conhecido desde o relatório
de avaliação de receitas e despesas referente ao 4º bimestre (“Aval IV”),  o montante das
suplementações correspondentes não tinha sido ainda incorporado aos cálculos. Levadas em
conta  despesas  correntes  primárias  autorizadas  posteriormente  ao  Relatório,  e  mediante
algumas hipóteses e estimativas preliminares, as despesas correntes discricionárias autorizadas
no  orçamento  precisariam  ser  cortadas  em  pelo  menos  R$  11,4  bilhões.  A  título  de
comparação,  estavam contingenciados em 30 de setembro R$ 5,1 bilhões de despesas de
custeio, e a reserva orçamentária apurada na mesma data era de R$ 1,7 bilhão, mostrando ser
a  soma  destes  montantes,  no  máximo,  os  recursos  que  não  foram  disponibilizados  para
despesas discricionárias. 

11. Não está  claro  o  critério  usado para  avaliar  o  montante  das  receitas  extraordinárias,  que
devam ser deduzidas da reserva específica com a finalidade de se estabelecer o teto para as
despesas correntes.  No demonstrativo do Anexo I foram estimadas em R$ 3,5 bilhões em
2006, mas na proposta orçamentária de 2007 são o dobro. A definição do conceito de receita
administrada pela SRF extraordinária não pode ser adiado, sob pena de desatenção ao que
determina a LDO. 

12. A  dívida  pública  federal  de  responsabilidade  do  Tesouro  Nacional  (DPF),  em  mercado,
aumentou em R$ 35,2 bilhões entre abril e agosto de 2006, passando para R$ 1.173,3 bilhões.
Essa variação foi justificada pela apropriação de juros ao principal, bem como pela depreciação
cambial  nesses  meses  e  deveu-se  à  evolução  da  dívida  pública  mobiliária  federal  interna
(DPMFi), pois a dívida federal externa líquida praticamente não se alterou. 
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13. Em relação à DPMFi, observou-se a melhora de todos os indicadores na comparação de agosto
e outubro de 2006 com dezembro de 2005 e abril  de 2006: aumento do prazo médio de
vencimento;  redução do percentual  vincendo  em 12 meses;  aumento  da participação  dos
títulos prefixados e referenciados a índices de preços; e redução dos títulos remunerados pela
SELIC;  e  redução  dos  títulos  vinculados  ao  câmbio.  Observou-se  ainda  que  os  todos  os
indicadores de composição da dívida se enquadram no intervalo previsto no Plano Anual de
Financiamento de 2006, destacando-se a menor participação dos títulos selicados e o aumento
dos indexados a preços e prefixados.

II – O RELATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE METAS
14. Para atender o art. 9º da LRF (§ 4º)4 e o § 6º do art. 2º da Lei nº 11.178, de 20/9/055, o

Executivo  enviou  ao  Congresso  Nacional  (Mensagem  nº  115,  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  segundo
quadrimestre de 2006 (“Relatório”). 

15. A meta é estabelecida na LDO em percentagem do PIB estimado para o exercício. As metas
quadrimestrais são estabelecidas no decreto de programação financeira a ser editado em até
30 dias após a sanção da lei orçamentária6 e em suas alterações. Em 2006, a lei orçamentária
só foi sancionada em 16/5 e o Decreto 5.780, primeiro decreto de programação, foi baixado já
findo o primeiro quadrimestre, em 19/5. Foi alterado pelo Decreto 5.861, de 28/7, e agora
pelo Decreto 5.925, de 5/10.

16. Duas novidades constam dos relatórios deste ano. A primeira trata do limite definido para as
despesas correntes primárias7, cujo atendimento é demonstrado pelo Executivo no Anexo 1 do

4 Art. 9º, § 4º: “ 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.”
5 Art 2º, § 6º: “Para fins de realização da audiência pública prevista no art. 9  o  , § 4  o  , da Lei Complementar n  o   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.”
6 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.
7 LDO, 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;
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
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Relatório  e  comentado  em  seção  específica  desta  Nota.8 A  segunda  refere-se  ao
comportamento da dívida pública federal no quadrimestre, objeto do Anexo 3, que passou a
ser contemplado nas audiências do Tesouro Nacional; o dispositivo sobreviveu e consta do
substitutivo da LDO para 20079. 

17. O  Anexo  2  mostra  a  evolução,  até  a  data,  das  hipóteses  quanto  a  alguns  parâmetros
macroeconômicos  que afetam o desempenho de receitas  e de  despesas  (pg.2,  item 7 do
Relatório). Interessa, em particular, o reconhecimento, na Aval IV, da expectativa menor de
crescimento do PIB (4%, que já baixou a 3,7% na atualização dos parâmetros do orçamento
de 2007, e que deve cair mais), da inflação e da cotação do petróleo Brent.

18. Os aspectos  lamentáveis  do Relatório  são que (a) o cumprimento das metas (e as metas
fixadas para todo o exercício) e os componentes de receitas e despesas são apresentados em
bilhões de reais, com uma casa decimal; (b) o desdobramento dos itens de receita e despesa é
muito limitado, devendo-se procurar distinguir, pelo menos, custeio de investimento, e (c) a
apresentação dos componentes do cálculo dos resultados difere da que consta na publicação
“Resultado do Tesouro Nacional”. Isso impede a confirmação desses números pelo SIAFI ou
pelo  próprio  “Resultado”.  Cedo  ou  tarde,  em prol  da  transparência,  as  apresentações  da
Secretaria  do  Tesouro  Nacional  e  da  Secretaria  de  Orçamento  Federal  terão  que  ser
compatibilizadas entre si, e em relação ao orçamento. 

III – CUMPRIMENTO DA META PRIMÁRIA DA UNIÃO DO SEGUNDO QUADRIMESTRE 
19. A meta de superávit primário do governo federal (orçamentos fiscal e da seguridade social e

PDG das estatais federais) fixada para agosto deste exercício, estabelecida em R$ 52,2 bilhões
no 3º decreto de programação (Decreto 5.861/06, de 28/7), foi superada.10 O excesso, de R$
4,6 bilhões, dividiu-se entre o governo central (R$ 4,4 bilhões a mais) e as empresas estatais
(pouco  menos  de  R$  150  milhões).  As  despesas  com o  PPI  ficaram abaixo  da  previsão
(deixaram de ser realizados R$ 400 milhões dessas despesas). A meta para os orçamentos

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.”
8 Imaginou-se que, mesmo com mudanças, alguma regra de contenção das despesas correntes permanecesse válida na LDO de
2007, que ainda não foi aprovada. No entanto, ao encaminhar a proposta orçamentária de 2007 o Executivo ignorou dispositivo do
PLDO, de sua iniciativa, que reduzia em 0,1% do PIB essas despesas. A justificativa apresentada pelo Executivo, da dificuldade de
obedecer à regra tal como reformulada no substitutivo da Comissão, não deveria ter impedido a adoção, desde já, de medidas de
austeridade. Ver, a propósito, Nota Técnica Conjunta nº 8, de 2006 (22/9), das Consultorias de Orçamento da Câmara e do Senado.
9 Ver, no art. 2º, do substitutivo aprovado pela CMO: “§ 7º Os relatórios previstos no § 6º deste artigo demonstrarão também:
I - ...
II - o estoque e o serviço da dívida pública federal, comparando a posição do início do exercício com a observada ao final de cada
quadrimestre.”.
10 O Decreto nº 5.698/06, de 8/2, estipulou para o governo federal, inclusive estatais, meta de R$ 55,2 bilhões ao fim de agosto.
Mesmo que essa antiga meta tivesse prevalecido, teria sido cumprida.  A meta acumulada para o segundo quadrimestre foi reduzida
pelo Decreto 5.780/06, de 19/5 em R$ 3 bilhões, inteiramente por conta da diminuição do superávit esperado nos orçamentos fiscal e
da seguridade – o que indicaria a aceleração na execução das despesas discricionárias até agosto e a concentração do esforço de
poupança nos quatro últimos meses do ano. Aquele mesmo Decreto estipulou para o governo federal, inclusive estatais, meta de R$
28,7 bilhões no primeiro quadrimestre, que foi cumprida com folga. No acumulado até abril, o superávit ajustado (não considerando
como despesa primária o 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. Ver, a propósito Nota Técnica Conjunta nº 5, de
2006.
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fiscal e da seguridade social  para agosto era de R$ 42,9 bilhões,  e se realizaram R$ 47,3
bilhões. A meta das estatais federais era de R$ 9,3 bilhões, e chegou-se a R$ 9,5 bilhões.11

20. Tudo  o  mais  permanecendo  constante,  o  resultado  realizado  até  agosto  faria  com que o
superávit a ser obtido pela União no último quadrimestre se reduzisse a R$ 9,6 bilhões, sendo
que os orçamentos fiscal e da seguridade social já acumularam resultados superiores à meta
até agosto e precisariam apenas não incorrer liquidamente em déficit nos 4 últimos meses do
ano. Para as estatais, faltam 40% a cumprir, praticamente como estava estipulado no Decreto.
Esses dados já refletem a aceleração de despesas discricionárias, por conta agora do aumento
do  salário  mínimo  em  16,7%  e  o  reajuste  dos  demais  benefícios  em  5%  (benefícios
previdenciários e importantes benefícios assistenciais), e os reajustes salariais concedidos a
mais de um milhão e meio de servidores civis e militares. O salário mínimo novo teve impacto
desde maio, e a revisão salarial, desde julho e agosto.

21. Alguns fatores contribuíram para que essa meta quadrimestral fosse atingida com certa folga e
fizessem acreditar que o superávit primário será cumprido. Houve primeiro uma redução, em
julho, da meta para o final de agosto. Em segundo lugar, o Tesouro Nacional vem registrando
pontualmente redução de despesas de custeio e capital em meses mais recentes, que foram
inferiores ao previsto na programação anterior. Um exemplo são os pagamentos referentes ao
auxílio financeiro a estados exportadores, que não havia regulamentado, e ficaram retidos até
agosto. Ainda, boa parte das despesas com subsídios e subvenções foi reprogramada para o
último quadrimestre, em decorrência do alongamento das dívidas rurais. Por fim, o Relatório
cita a menor execução de créditos extraordinários, por força de reprogramação das despesas
juntos aos órgãos setoriais. 

22. Registraram-se receitas extraordinárias, administradas pela SRF (retomada de pagamentos do
IRPJ por instituições financeiras e pagamento de débitos em atraso ao amparo do Refis 3, para
citar  alguns  casos,  prometendo  uma  arrecadação  atípica  substancial  em  2006)  e  não
administradas. 

23. A arrecadação da Previdência  foi  um pouco  maior  que o previsto  até  agosto,  mas quase
igualou a previsão até setembro, e superou o previsto no acumulado de outubro. 

24. Outras receitas extraordinárias foram as receitas de dividendos pagos ao Tesouro por estatais,
excepcionalmente  elevadas  no  caso  das  financeiras.  A  despeito  do  grande  volume  de
dividendos (R$ 9,6 bilhões) repassado ao governo federal até agosto, o resultado primário das
estatais não financeiras foi expressivo. 

25. Royalties e  compensações  financeiras  surpreenderam,  pelo  aumento  de  produtividade  de
campos de petróleo e a cotação elevada do barril no mercado internacional, mesmo com dólar
em queda. Houve transferência ao Tesouro de recursos da extinta Companhia Brasileira de
Energia  Emergencial,  embora esteja previsto ressarcimento aos consumidores mais adiante
(R$ 300  milhões), que anulará boa parte desse ganho.

26. A Tabela seguinte combina informação extraída basicamente de quadros do Relatório.

11 Foi comum em exercícios anteriores ter as empresas estatais descumprindo as duas primeiras metas quadrimestrais, ou mesmo
encerrando o exercício em falta, no que se obrigava o Tesouro a integrar o montante que faltava. Em 2006, parece que o cronograma
das estatais foi mais bem elaborado e espera-se que não frustre o esforço fiscal do período, apesar de sua contribuição tão elevada.
Dadas as condições dos orçamentos fiscal e da seguridade em 2006, essa contribuição é necessária. 
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RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS, 2006 (1)

(Em R$ bilhão)

D. 5.780 Orç.

RECEITA TOTAL 409,5 422,2 421,6 426,1 426,0 4,4 3,8 276,5 278,0 1,5
Administrada pela SRF 355,8 364,2 358,1 362,1 360,8 2,7 -3,4 232,6 232,9 0,3
Receitas Não Administradas 51,0 55,2 60,6 61,1 62,2 1,6 7,0 42,3 43,1 0,8
Contribuição ao FGTS (LC 110/01) 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0 0,2 0,2 1,5 1,9 0,4

TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS 86,8 90,1 89,6 90,9 91,1 1,5 1,0 59,1 60,6 1,6
FPE/FPM/IPI Estados Exportadores 68,6 70,5 69,5 71,3 70,9 1,4 0,4 45,8 47,2 1,4
Demais Transferências Constitucionais e Legais 18,2 19,6 20,1 19,6 20,2 0,1 0,6 13,2 13,4 0,2

RECEITA LÍQUIDA 322,7 332,1 332,0 335,2 334,9 2,9 2,8 217,4 217,4 0,0

DESPESAS 222,2 245,1 236,2 242,8 243,3 7,1 -1,8 145,9 142,6 -3,3
Pessoal 101,5 104,3 105,1 106,7 106,7 1,6 2,4 67,7 66,6 -1,1
Outras Correntes e de Capital 120,7 140,8 131,2 136,1 136,6 5,4 -4,2 78,2 76,0 -2,2

Obrigatórias 42,9 43,7 48,2 48,3 50,3 2,1 6,6 29,8 25,3 -4,5
Discricionárias - LEJU + MPU 5,3 5,2 5,1 5,1 5,1 0,0 -0,1 2,8 2,8 0,0
Discricionárias - Poder Executivo (3) 69,7 89,1 75,1 79,8 78,2 3,1 -10,9 44,1 46,0 1,9
Contribuição ao FGTS (LC 110/01) 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0 0,2 0,2 1,5 1,9 0,4

RESULTADO DO TESOURO 100,5 87,0 95,8 92,4 91,6 -4,2 4,6 71,5 74,7 3,2

RESULTADO DA  PREVIDÊNCIA -46,8 -35,2 -43,2 -41,1 -41,6 1,6 -6,4 -26,0 -25,5 0,5
Arrecadação Líquida do INSS 121,3 123,7 121,9 123,3 123,7 1,8 0,0 74,5 75,0 0,5
Benefícios da Previdência 168,1 158,9 165,1 164,4 165,3 0,2 6,4 100,5 100,5 0,0

DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,6 1,5 4,1

RESULTADO PRIMÁRIO ORÇ. FISCAL E SEGURIDADE 53,7 51,7 52,6 51,3 50,0 -2,6 -1,7 42,9 50,7 7,8

RESULTADO PRIMÁRIO DAS ESTATAIS FEDERAIS (5) 16,8 14,8 17,9 17,9 17,7 -0,2 2,9 9,3 7,4 -1,9

RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL 70,5 66,5 70,5 69,2 67,7 -2,8 1,2 52,2 58,1 5,9

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

Resultado primário (Banco Central) 66,5 63,5 67,5 66,2 64,7 -2,8 1,2 50,5 56,8 6,3

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

(5) Ajustado pela inclusão dos recebíveis de Itaipu.

Fonte: Mensagem ao Congresso Nacional nº 115/06; e Decreto nº 5.925/06. 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.

Dec.     
5.780 (2)

Desvio do D. 5.925Dec.   
5.861 

Dec.  
5.925

Discriminação
Exercício de 2006 2º Quadrimestre

Dec.     
5.698 Real Desvio Dec.  

5.780Orç.

27. Ela toma como base as projeções para o segundo 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.

28. Chamou a atenção o fato de que os pagamentos de Itaipu ao Tesouro tenham acumulado em
agosto R$ 2 bilhões, e serão nulos em dezembro, conforme tanto o Decreto 5.861, como o
Decreto 5.925.

29. Outros fatos notáveis foram os seguintes: (a) o resultado da Previdência confirmou-se. Para
todo o exercício o Executivo enxerga melhora no desempenho da Previdência em relação à
primeira previsão, e a perspectiva de déficit da ordem de R$ 41/42 bilhões subsiste desde
julho; (b) as despesas de pessoal ao fim do 2º quadrimestre foram inferiores à previsão em R$
1,1 bilhão, não obstante os reajustes concedidos este ano já se refletirem na execução até a
data – outro fato satisfatório é que a estimativa de despesas com pessoal não se alterou do
Decreto 5.861 para o Decreto 5.925, e portanto não devem se desviar substancialmente dos
R$ 107 bilhões  atualmente  previstos;  (c)  as  demais  despesas  obrigatórias,  a  despeito  de
crescerem  em  todas  as  estimativas,  foram  R$  4,5  bilhões  inferiores  ao  previsto  até  o
quadrimestre, isto, como citado anteriormente, decorre do adiamento de algumas despesas; e
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(d) as despesas com o PPI não estão se realizando no ritmo esperado. Foram inicialmente
estimadas em R$ 4 bilhões, adiante reduzidas para R$ 3 bilhões. Ao fim de 2/3 do exercício, a
execução de apenas R$ 1,3 bilhão correspondia a menos da metade da meta do investimento
prioritário. Isso deve prejudicar a redução da meta primária para 4,10% do PIB, caso esteja
sendo cogitada, assim como a ampliação da infra-estrutura.

IV – CUMPRIMENTO DA META PRIMÁRIA DA UNIÃO NO EXERCÍCIO
30. As  metas  de  resultado  primário  do  governo,  mesmo  quando  sofrem  aumento  durante  o

exercício, são sistematicamente superadas, como mostra a Tabela.

(Em % do PIB)

5.698 5.780 5.861 5.925
Governo Central 2,81   2,84   3,15   3,11   3,40   3,47   3,15 3,56   3,15   3,35   3,35   3,30   3,25   3,15   
Fiscal e Seguridade 2,24   2,37   2,45   2,49   2,70   2,82   2,38 2,75   2,45   2,55   2,50   2,45   2,40   2,45   
Estatais Federais 0,57   0,47   0,70   0,62   0,70   0,66   0,77 0,80   0,70   0,80   0,85   0,85   0,85   0,70   
Governos Regionais 0,69   1,05   1,10   1,15   1,10   1,12   1,10 1,27   1,10   0,90   0,90   0,95   1,00   1,10   
Setor Público 3,50   3,89   4,25   4,25   4,50   4,59   4,25 4,83   4,25   4,25   4,25   4,25   4,25   4,25   
Fonte: LDO para 2006; Banco Central do Brasil; Decretos citados; e PL 15/2006. Elaboração dos autores.

RESULTADOS PRIMÁRIOS, 2002-2007 (1)

2002 2003 2004 2005 2006

2007Meta   
(2)

Real Meta   
(2)

Real Meta   
(2)

Real

(3) Pequenas diferenças em relação a outras tabelas podem decorrer de arredondamento. 

LDO Ajustado no Decreto (3)

(1) Considera em 2004 e 2005 ajuste para maior no superávit das estatais por conta de recebíveis de Itaipu, em relação aos dados apurados pelo Banco Central. 
Não considera, em 2005 e 2006, permissão de não computar nas despesas a execução do PPI. 
(2) Metas revistas formal ou informalmente pelo Executivo. Maiores que as da LDO, exceto em 2005, onde o que varia é a distribuição do esforço entre o governo 
central e as estatais. 

Meta   
(2)

Real
Meta

31. O superávit  primário a alcançar será menor no último quadrimestre com a queda da meta
nominal de todo o exercício, por conta da reestimativa do PIB. Mesmo que se considerem as
projeções de crescimento e do deflator admitidas oficialmente, a queda já implicaria menos R$
150 milhões de saldo em 2006, em relação ao Dec. 5.925, mantida a distribuição do esforço
fiscal, como mostra a Tabela.

REESTIMATIVA DO PIB DE 2006 (1)

(Em R$ milhões)

PIB 2005 1.937.598,29 1.937.598,29 1.937.598,29 0,00
Crescimento 2006 (%) 4,50 4,00 3,70 (0,30)
Deflator 2006 (%) 3,79 3,57 3,48 (0,09)
Crescimento Nominal (%) 8,46 7,72 7,31 (0,40)
PIB 2006 2.101.476,30 2.087.084,32 2.079.312,19 (7.772,14)
Superávit Primário Fiscal e Seguridade 51.381,10 49.985,67 49.799,53 (186,14)
Superávit Primário da União 69.243,64 67.725,89 67.577,65 (148,24)

Fonte: Ministérios da Fazenda e do Planejamento; e IBGE. Elaboração dos autores.
(1) Pequenas diferenças podem resultar de arredondamento.

Atualização   
Orçamento    

(b)  

Proposta 
Orçamento 

2007

Diferença    
(c)=(b)-(a)

Aval IV        
(a)

32. O novo superávit  exigido,  se comparado ao Dec. 5.780, que é objeto da avaliação, indica
queda de cerca de R$ 3 bilhões.

33. O superávit primário dos orçamentos fiscal e da seguridade social no mês de setembro foi
praticamente  nulo.  Esse  resultado  foi  explicado  pelo  fato  de que se antecipou  a  primeira
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parcela do 13º salário a aposentados e pensionistas da Previdência Social, no valor de R$ 5,8
bilhões.  Sem  isso,  o  resultado  poderia  ter  atingido  a  meta  dos  orçamentos  fiscal  e  da
seguridade social para todo o exercício, de R$ 50 bilhões. Pelos cálculos da STN, o superávit
acumulado no ano até setembro, se não tivesse ocorrido a antecipação, somaria R$ 54 bilhões,
superior, em percentagem do PIB, ao registrado no mesmo período do ano passado.

34. A meta acumulada para dezembro fixada originalmente em fevereiro foi sucessivamente sendo
revista para menos nos Decretos 5.861, de 28/7, e 5.925/06, de 5/10, de forma a refletir
previsões  atualizadas  da  contribuição  dos  estados  e municípios  para  o  esforço  fiscal  e  as
reestimativas do Produto Interno Bruto brasileiro, caindo para R$ 67,7 bilhões. A meta para os
orçamentos fiscal e da seguridade social está em R$ 50 bilhões, antes de nova revisão por
conta do crescimento menor que esperado do PIB. Ocorre que a meta deverá ser novamente
reduzida,  por  conta  do  decepcionante  ritmo  da  atividade  econômica  já  reconhecido
oficialmente em informação complementar  ao projeto de lei  orçamentária para 2007 e em
atualização dessa meta em 31 de outubro. A estimativa de despesas com o PPI permanece
fixa em R$ 3 bilhões, apesar de seu desempenho inferior ao esperado, como se viu antes. 

V – CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE RECEITAS E DESPESAS CORRENTES PRIMÁRIAS
35. O limite constante da LDO de 2006 poderá ser eficaz no sentido de impedir pior resultado

primário por efeito do intenso crescimento das despesas correntes obrigatórias em 2006. Para
o atendimento desse limite seria necessário o corte de despesas correntes discricionárias.

36. 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)12.  Na discussão do projeto  no
Congresso  Nacional,  os  limites  foram  mantidos,  porém  afrouxados:  eventual  excesso  de
arrecadação  de  receitas  administradas  pela  SRF,  exceto  receitas  extraordinárias  (atípicas),
poderia ser utilizado, entre outros, para aumento de despesas obrigatórias. O aumento de
despesas  correntes  obrigatórias  coberto  pelo  excesso  de  receita  administrada  não  se
submeteria ao limite de 17%13.

37. 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. 

12 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 n  o   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.”
13 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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CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS EM 2006
DEMONSTRATIVO DO ATENDIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS CORRENTES PRIMÁRIAS (1)

R$ Milhões % do 
PIB R$ Milhões % do 

PIB R$ Milhões % do 
PIB R$ Milhões % do 

PIB

Receita Administrada pela SRF, Exceto Atípicas 360.011,9    17,06 364.242,4     17,29 357.314,7     17,12 355.387,8     17,09
Limite de 16% do PIB (LDO, art. 2º, §2º) 337.583,5    16,00 337.066,4     16,00 333.933,5     16,00 332.689,9     16,00
Previsão de Arrecadação 364.242,4    17,26 364.242,4     17,29 360.840,8     17,29 361.340,8     17,38
Receitas Atípicas (LDO, art. 13, § 2º) 4.230,5        0,20 -                    -           3.526,1         0,17 5.953,0         0,29

Limite das Despesas Correntes Primárias (LDO) 381.110,9    18,06 385.309,1     18,29 378.185,5     18,12 376.180,9     18,09

Despesas Correntes Primárias Sujeitas ao Limite 379.408,1    17,98 379.358,3     18,01 380.351,4     18,22 376.180,9     18,09
Despesas Correntes Autorizadas (Lei+Créditos) 382.189,5    18,11 382.139,7     18,14 383.194,3     18,36 379.182,8     18,24

Pessoal e Encargos 105.211,8    4,99 105.211,8     4,99 105.291,1     5,04 107.602,1     5,17
Benefícios da Previdência (5) 163.650,9    7,76 163.650,9     7,77 163.673,4     7,84 165.295,6     7,95
Discricionárias do Poder Executivo 70.123,1      3,32 70.365,6       3,34 70.453,2       3,38 58.718,1       2,82
Demais (5) 43.203,8      2,05 42.911,4       2,04 43.776,5       2,10 47.567,0       2,29

Complementação do FGTS (LDO, art. 2º, § 3º) 2.781,4        0,13 2.781,0         0,13 2.842,9         0,14 3.001,9         0,14

Memorando:

Produto Interno Bruto 2.109.896,7 2.106.665,1  ... 2.087.084,3  ... 2.079.312,2  ...

Fonte: Relatórios de cumprimento de metas quadrimestrais em 2006; SOF/MPOG. Elaboração dos autores.

(1) Pequenas diferenças de soma podem decorrer de arredondamento..
(2) Valores da lei orçamentária, incluindo a estimativa de receitas. Difere o PIB.
(3) Ver ainda relatório de avaliação de receitas e despesas relativo ao 4º bimestre. Difere o valor da complementação do FGTS.
(4) Considera a mais recente avaliação de receitas e despesas e créditos extraordinarios abertos por MP.
(5) Inclui a reserva para o aumento do salário mínimo em benefícios da Previdência.

Atualizado e Ajustado 
(4)

Itens
Rel 1º Quadrim (2) Rel 2º Quadrim (3)Lei Orçamentária

38. 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.

39. Observamos  em  Nota  anterior14 que  o  Congresso  deveria  ser  informado  dos  valores  de
despesas,  e  o  volume  de  receitas  atípicas  previsto  para  o  exercício,  ser  identificado
expressamente.  Isso  foi  atendido,  desta  vez,  pelo  Anexo  1  do  Relatório,  apesar  da

14 Para demonstrar o cumprimento dos limites, o Anexo 1 do Relatório relativo ao 1º quadrimestre trouxe a mesma estimativa de receita
administrada constante da Lei (R$ 364,2 bilhões), sem quaisquer abatimentos, e calculou o novo percentual que representava do PIB
reestimado:  17,29%.  O mesmo  procedimento  foi  utilizado  para  as  despesas:  as  despesas  correntes  primárias  constantes  da  lei

orçamentária (R$ 379,4 bilhões) perfaziam 18,01% do novo PIB. Esses cálculos apenas atestaram que a Lei foi sancionada de acordo
com as  determinações  da  LDO,  mesmo utilizando-se  um PIB  um pouco  menor.  Foi  observado na Nota  que a  atualização  seria
necessária para permitir que se verificasse a adequação das receitas às despesas estimadas no decreto de contingenciamento em vigor,
acompanhasse  o  cumprimento  dos  limites  e  eventualmente  colaborasse  na  definição  de  medidas  corretivas,  sem  esperar  o
encerramento do exercício e ficasse impossível atender a LDO. Não havia demonstrativo nesse Relatório que levasse em consideração a
frustração das receitas administradas calculada à época, nem que revisse as despesas correntes à luz de novos aumentos. Embora a
LDO citasse expressamente as receitas administradas atípicas, o Anexo 1 ignorou esse componente, bem como a exigência de que
fossem excluídas  da reserva  específica,  e  silenciava  sobre  o montante desses  ingressos  considerado  na previsão.  Em virtude da
dificuldade técnica de se analisar os limites em períodos menores do que o anual, a Nota argumentou que a análise deveria se dar
sobre as novas estimativas de receitas e despesas para o exercício,  constantes então 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). Sem que os limites de receita e de
despesa atualizados sejam apresentados, o Relatório só se prestava, de acordo com a Nota, ao acompanhamento da meta de resultado
primário. Respeitando-se os dispositivos da LDO de 2006, que limitam o crescimento das despesas correntes primárias, o correto seria
cancelar no momento autorizações, para que os excessos de receitas administradas e de despesas correntes primárias no máximo se
igualassem. A magnitude do desajuste impressionava à época: caso a receita não viessem a ser maior, essas despesas deveriam ser
reduzidas em R$ 5,9 bilhões (além dos R$ 5,3 bilhões já contingenciados em maio). 
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desatualização que será comentada adiante. A análise do Anexo 1 nesta Nota foi feita sobre as
novas  estimativas  de  receitas  administradas  e  despesas  para  o  exercício  constantes  da
avaliação de receitas e despesas do 4º bimestre e este Relatório. 

40. A desatualização do demonstrativo a que nos referimos é a seguinte. Apesar de o aumento das
despesas obrigatórias  ser conhecido desde o relatório  de avaliação de receitas e despesas
referente  ao  4º  bimestre  (“Aval  IV”),  o  montante  das  suplementações  das  despesas
correspondentes não tinha sido ainda incorporado aos cálculos.15 Foram consideradas apenas
as dotações da lei e os créditos já aprovados. Note-se que, à epoca, poucos créditos adicionais
já haviam sido aprovados.

41. Se  levarmos  em  conta  despesas  obrigatórias  autorizadas  posteriormente  ao  Relatório,  e
mediante algumas hipóteses e estimativas preliminares, as despesas correntes discricionárias
autorizadas no orçamento precisariam ser cortadas de, pelo menos, R$ 70,1 bilhões, para R$
58,7  bilhões,  como  mostrou  a  Tabela.  Note-se  que  esta  conta  não  considera  despesas
correntes discricionárias que possam ter sido aumentadas em relação ao orçamento aprovado.

42. Essa redução de R$ 11,4 bilhões é substancial e não se vê claramente como será viabilizada. A
título  de  comparação,  estavam  contingenciados  em  30  de  setembro  R$  5,1  bilhões  de
despesas de custeio, e a reserva orçamentária apurada na mesma data era de R$ 1,7 bilhão,
como demonstra a Tabela seguinte.

Decreto nº Decreto nº Decreto nº
5.780 5.861 5.925

1. Movimentação e Empenho 74.955.557  74.955.557  74.955.557  79.548.025  
2. Reserva Orçamentária 3.100.000    7.840.000    6.260.200    1.667.732    
3. Limite Orçamentário (1+2) 78.055.557  82.795.557  81.215.757  81.215.757  
4. Pagamentos (2) 72.455.557  72.455.557  72.455.557  73.599.531  
5. Reserva Financeira 5.600.000    10.340.000  8.760.200    7.616.226    
6. Limite Financeiro (4+5) 78.055.557  82.795.557  81.215.757  81.215.757  

(2) Inclui R$ 3 bilhões para o PPI.

Limites dos Anexos e Reservas
Posição 

Atualizada (1)

Fonte: Decreto nº 5.780, 5.861, 5.925 de 2006. Secretaria do Tesouro Nacional. Elaboração dos autores.
(1) Reserva já redistribuída para os órgãos. Orçamentário atualizado em 30/09 e financeiro em 16/11.

ORÇAMENTO DE 2006
LIMITES DOS DECRETOS DE PROGRAMAÇÃO 
(Em R$ mil)

15 Ao demonstrar  o cumprimento  dos limites  de despesas correntes  primárias  e receitas  administradas  determinados na LDO, o
Relatório  anterior  comparou a estimativa  de receita  administrada  constante  da Lei  (R$ 364,2 bilhões,  na lei  orçamentária),  sem
quaisquer reavaliação ou abatimentos,  e calculou o novo percentual  que representava do PIB  reestimado.  Para as despesas,  o
procedimento foi o de considerar as autorizações da lei, mais os créditos: as despesas correntes primárias, nesse critério perfaziam
18,01% do novo PIB. Esses cálculos apenas atestavam que a Lei foi sancionada de acordo com as determinações da LDO, mesmo
utilizando-se  um  PIB  um  pouco  menor.  Não  havia  demonstrativo  que  levasse  em  consideração  a  frustração  das  receitas
administradas, nem que revisse as despesas correntes à luz dos aumentos então conhecidos. Embora a LDO cite expressamente as
receitas administradas atípicas, o Anexo 1 do 1º Relatório ignorava este componente, bem como a exigência de que fossem excluídas
da  reserva  específica,  e  silenciava  sobre  o  montante  desses  ingressos  considerados  na  previsão  (ver  também
http://www.camara.gov.br/internet/orcament/principal/notas%20conjuntas/NTC%2005%20Super%E1vit_1_Quadr_2006%20%20final%
202.pdf ( Nota Técnica Conjunta 5, de 2006).
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43. A soma desses dois componentes é de R$ 6,8 bilhões, inferior à necessidade mínima de corte.
A hipótese feita é de que toda a reserva orçamentária disponível não será utilizada e servirá
também para anular autorizações de despesas correntes. 

44. Não está  claro  o  critério  usado para  avaliar  o  montante  das  receitas  extraordinárias,  que
devam ser deduzidas da reserva específica com a finalidade de se estabelecer o teto para as
despesas correntes.  No demonstrativo do Anexo I foram estimadas em R$ 3,5 bilhões em
2006, mas na proposta orçamentária de 2007 são o dobro16. A definição do conceito de receita
administrada pela SRF extraordinária não pode ser adiado, sob pena de desatenção ao que
determina a LDO.

45. Nos cálculos do limite para as despesas corrente primárias, usamos apenas as receitas atípicas
observadas somente até o mês de outubro, com base nos boletins de “Análise da Arrecadação
das Receitas Federal” , o que é uma subestimativa do total que será arrecadado a esse título.

VI – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL EM MERCADO
46. 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. 

47. A  dívida  pública  federal  de  responsabilidade  do  Tesouro  Nacional  (DPF),  em mercado  foi
aumentada em R$ 35,2 bilhões, no período entre abril e agosto de 2006, passando de R$
1.138,1 bilhões para R$ 1.173,3 bilhões, como mostra a Tabela da página seguinte.

48. A  variação  da  dívida  mobiliária  interna  -  DPMFi  respondeu  quase  que  integralmente  pelo
aumento. Embora tenha havido resgate líquido de R$ 11,3 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 interna em regime de competência, foi de R$
46,4 bilhões. A dívida externa permaneceu praticamente estável (aumento de R$ 38 milhões),
porque os resgates líquidos, de R$ 3,4 bilhões, compensaram a apropriação de juros sobre a
DPFexterna. 

49. Entre dezembro de 2005 e agosto de 2006, a dívida pública federal de responsabilidade do
Tesouro aumentou menos, R$ 22,8 bilhões (pouco menos de 2% do estoque de R$ 1,15 bilhão
em 31 de dezembro de 2005), porque no primeiro quadrimestre houve redução de R$ 12,4
bilhões.17

50. A estratégia de financiamento da DPMFinterna, expressa no Plano Anual de Financiamento
(PAF) 2006 tem por objetivos o 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.  Busca-se  a  redução  do  risco  de
mercado da dívida pública – 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. 

16  O Relatório de avaliação de receitas e despesas relativo ao 4º bimestre projeta para o período setembro – dezembro R$ 5 bilhões de
receitas atípica.
17 Essa redução resultou da variação da dívida externa (R$ 38,2 bilhões a menos), que superou o aumento da DPMFi, de R$ 25,8
bilhões. Ver Nota Técnica Conjunta nº 05, de 2006.
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Variação do 2º Quadrimestre de 2006 em relação ao 1º Quadrimestre de 2006

Fatores de Variação R$ milhões
%  do          

Estoque Inicial   
(30 de abril)

ESTOQUE EM 30/ABR/05 1.138.118
   DPMFi 1.002.197
   DPFe 135.921
ESTOQUE EM 31/AGO/06 1.173.338
   DPMFi 1.037.379
   DPFe 135.959
Variação Nominal 35.220 3,09
   DPMFi 35.182 3,09
   DPFe 38 0,00
I - Gestão da Dívida - TN (I.1 + I.2) 34.221 3,01
   I.1 - Emissão/Resgate Líquido (15.697) (1,38)
      I.1.1 - Emissões 129.825 11,41
        DPMFi 125.474 11,02
           Oferta Pública / 1 125.259 11,01
           Diretas / 2 215 0,02
         DPFe 4.351 0,38
           Soberanas / 3 4.351 0,38
      I.1.2 - Resgates (145.522) (12,79)
        DPMFi (137.730) (12,10)
           Pagamentos Correntes / 4 (137.730) (12,10)
         DPFe (7.792) (0,68)
           Pagamentos Correntes / 5 (611) (0,05)
           Resgates Antecipados (7.181) (0,63)
              Pré-pagamento do Clube de Paris (1.549) (0,14)
              Programa de Recompra de Títulos/ 6 (2.716) (0,24)
                     Operação Tender Offer/ 7 (2.915) (0,26)
   I.2 - Juros Nominais (apropriação por competência) 49.918 4,39
       DPMFi / 8 46.439 4,08
       DPFe / 9 3.479 0,31
II - Operação do Banco Central 999 0,09
   II.1 - Venda Líquida de Títulos ao Mercado / 10 999 0,09

Fonte: Tesouro Nacional. 

/3 Corresponde aos bônus de captação e aos desembolsos/novos contratos da DPFe.
/4 Pagamentos de amortizações e juros da DPMFi de responsabilidade do Tesouro (em mercado).
/5 Pagamentos apenas de principal da dívida mobiliária, Organismos Multilaterais e Bancos Privados/Agências Governamentais da DPFe.
/6 Programa de recompra antecipada da DPMFe realizada desde 17/01/2006.
/7 Operação aberta ao mercado para resgate antecipado de títulos da DPMFe
/8 Contempla a atualização monetária do principal e a apropriação de juros reais da DPMFi

/10 Diferença entre os valores de estoque dos títulos do Tesouro Nacional permutados com o Banco Central em sua atuação como 
autoridade monitária

/9 Demonstra a apreciação/depreciação do dólar e das demais moedas subjacentes à DPFe em relação à moeda nacional. Houve, 
portanto, no segundo quadrimestre de 2006, depreciação do real.

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. Não incluem as 
operações de troca/permuta de títulos nem os cancelamentos ocorridos no quadrimestre.

/2 Referem-se às emissões líquidas sem contrapartida financeira, para atender aos Programas de Reforma Agrária (TDA), Proex, FIES, 
PND, PESA e Funad.
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51. 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 agosto e outubro deste ano.

Mínimo Máximo

Estoque em Mercado (R$ bilhões) 979,7 1130 1200 1002,8 1037,4 1063,0
Prazo Médio (meses) 27,4 30 35 29,6 29,8 30,3
% vincendo em 12 meses 41,6 31 36 40,29 39,2 37,8
Composição do Estoque

  Prefixado (%) 27,9 28 37 27,6 31,5 32,9
  Índice de Preços (%) 15,5 18 24 21,9 21,6 22,1
  Selic (%) 51,8 39 48 46,1 42,5 41,2
  Câmbio (%) 2,7 1 3 2,2 2,2 1,6
  TR e outros (%) 2,2 2 4 2,1 2,2 2,2

Out 06

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

RESULTADOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL INTERNA - DPMFi
PAF-2006Indicadores Dez 05 Abr 06 Ago 06

52. Até outubro o aumento da DPMFi foi de R$ 83,3 bilhões, parecendo indicar que o estoque em
dezembro de 2006 ficará abaixo do limite inferior do PAF 2006. 

53. Observa-se  a melhora de todos os indicadores, na comparação de agosto e outubro de 2006
com dezembro de 2005 e abril de 2006: aumento do prazo médio de vencimento; redução do
percentual  vincendo  em  12  meses;  aumento  da  participação  dos  títulos  prefixados  e
referenciados a índices de preços (entre abril e agosto houve pequena redução desses títulos,
voltando a aumentar em outubro); redução dos títulos remunerados pela SELIC; e redução dos
títulos vinculados ao câmbio. 

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

55. Contrariamente, o prazo médio de vencimento e o percentual vincendo da dívida em 12 meses
ainda não se enquadram nos limites pretendidos pelo PAF2 006. Com relação ao percentual
vincendo em 12 meses, deve ser difícil conseguir o previsto no Plano. Para atingir um máximo
de 36%, faz-se necessária redução de 1,8 p.p. nos dois meses restantes do ano.  

56. A dificuldade de alongar o perfil da dívida tem sido reconhecida pela STN, que expressa não
caber  alongar  a  qualquer  custo  do  alongamento,  porque  os  encargos  excessivos
comprometeriam as finanças futuras. 

VII – NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO E DÍVIDA DO SETOR PÚBLICO
57. As  metas  de  resultado  primário  do  governo,  mesmo  quando  sofrem  aumento  durante  o

exercício, são sistematicamente superadas. Isso ocorre desde 2002, como mostrou a segunda
Tabela desta Nota. Os resultados obtidos têm sido crescentes, e em 2005 chegou-se a 4,8%
do PIB para o setor público consolidado. Regra geral resultados elevados têm sido conseguidos
com receitas  crescentes.  As  despesas  primárias  do  governo  central  também crescem (ver
Anexo II).
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58. Essa situação pode não estar se repetindo em 2006, já que o superávit primário acumulado do
setor público foi de 5,7% do PIB no 2º quadrimestre, comparativamente com 6,3% do PIB
alcançado nos oito primeiros meses de 2005, e a comparação piora (5,3% contra 6,1%) se
tomarmos setembro como referência, como indica a Tabela a seguir.

59. Mais especificamente chama a atenção o desempenho do governo federal e banco central,
cujos superávits foram até o 2º quadrimestre, de 3,7% do PIB, e até setembro (sabendo-se do
efeito das despesas previdenciárias pagas antecipadamente este ano), de 3,2% do PIB.  No
mesmo período de 2005, foram de, respectivamente, 4% e 3,8% do PIB.

60. O  superávit  primário  do  setor  público  é  insuficiente  para  arcar  com  os  juros  nominais
acumulados até o 2º quadrimestre deste ano (8,2% do PIB, em modesta queda em relação a
2005), e até setembro (de 8%). As taxas básicas estão em queda, afetando os juros. Juros
dessa magnitude acumulados no 2º quadrimestre foram superados em 2002 e 2003, anos em
que o governo enfrentou a transição e a crise de confiança. No quadrimestre encerrado em
agosto e até setembro, o resultado nominal deficitário aumentou em relação a 2005, já que o
superávit primário caiu mais que os juros.

61. O mesmo se passou com as empresas estatais (antes do ajuste relativo à Itaipu Binacional):
seu superávit primário nos oito e nove primeiros meses deste ano foi menor que em 2005,
embora estejam contribuindo mais dividendos e juros sobre o capital próprio para o resultado
fiscal. O superávit primário dessas empresas caiu de 0,7% do PIB acumulado em agosto de
2005, para 0,55% do PIB, em 2006. Considerando o período encerrado em setembro, a queda
foi de 0,8% para 0,64% do PIB. 

62. O superávit primário acumulado em agosto e em setembro dos governos regionais também
cai, de 2005 para 2006.  

63. A dívida líquida do setor público encerrou agosto em 50,1% do PIB projetado, e ficou estável
em setembro.  A expectativa do mercado é que essa relação chegue a 50,4% do PIB em
dezembro.
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DÍVIDA LÍQUIDA E NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO DO SETOR PÚBLICO, 2002-2006
(Em % do PIB)

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Dívida Líquida(1)

Dívida Líquida Total 55.50    57.18    51.67    51.50    51.94    50.10    ... ... 51.48    50.06    ... ...
Dívida interna líquida 41.21    45.51    44.17    48.90    47.43    51.33    ... ... 47.37    51.54    ... ...
Dívida externa líquida 14.29    11.68    7.50      2.59      4.51      (1.22)     ... ... 4.11      (1.48)     ... ...

   Governo Federal e Banco Central 35.33    36.24    32.48    34.10    33.74    34.18    ... ... 33.74    34.30    ... ...
   Governos Regionais 21.06    22.20    20.93    19.71    20.33    18.57    ... ... 19.94    18.53    ... ...
   Empresas Estatais Federais (0.88)     (1.26)     (1.74)     (2.34)     (2.13)     (2.65)     ... ... (2.20)     (2.77)     ... ...

Necessidades de Financiamento do Setor Público(2)

Nominal 4.58      5.08      2.67      3.28      2.14      2.58      2.86      3.52      2.38      2.70      2.92      3.48      
   Governo Central 0.45      3.49      0.70      3.05      2.12      2.41      2.27      3.19      2.55      2.45      2.62      2.95      
      Governo Federal e Banco Central 0.75      3.99      1.53      3.78      2.81      3.16      2.90      3.97      3.35      3.29      3.45      3.72      
      Empresas Estatais Federais (0.30)     (0.50)     (0.83)     (0.74)     (0.68)     (0.75)     (0.63)     (0.78)     (0.80)     (0.84)     (0.83)     (0.77)     
   Governos Regionais 4.13      1.59      1.97      0.24      0.02      0.17      0.59      0.33      (0.17)     0.25      0.30      0.53      
Juros nominais 8.47      9.33      7.26      8.11      8.46      8.23      7.99      7.98      8.49      7.99      8.08      7.76      
   Governo Central 3.29      6.60      4.17      6.60      6.86      6.63      6.09      6.46      7.12      6.33      6.50      6.04      
      Governo Federal e Banco Central 3.12      6.48      4.50      6.66      6.85      6.84      6.06      6.66      7.12      6.53      6.53      6.24      
      Empresas Estatais Federais 0.17      0.11      (0.32)     (0.06)     0.01      (0.20)     0.03      (0.19)     (0.00)     (0.20)     (0.03)     (0.20)     
   Governos Regionais 5.18      2.73      3.09      1.51      1.59      1.60      1.90      1.51      1.37      1.65      1.59      1.71      
Primário (3.89)     (4.25)     (4.59)     (4.83)     (6.32)     (5.65)     (5.12)     (4.45)     (6.11)     (5.29)     (5.17)     (4.28)     
   Governo Central (2.84)     (3.11)     (3.47)     (3.56)     (4.74)     (4.23)     (3.82)     (3.27)     (4.57)     (3.88)     (3.88)     (3.10)     
      Governo Federal e Banco Central (2.37)     (2.49)     (2.97)     (2.88)     (4.04)     (3.67)     (3.17)     (2.69)     (3.78)     (3.24)     (3.08)     (2.53)     
      Empresas Estatais Federais (0.47)     (0.62)     (0.51)     (0.68)     (0.70)     (0.55)     (0.65)     (0.59)     (0.79)     (0.64)     (0.80)     (0.57)     
   Governos Regionais (1.05)     (1.15)     (1.12)     (1.27)     (1.58)     (1.43)     (1.31)     (1.18)     (1.54)     (1.41)     (1.28)     (1.18)     

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 12 meses

Agosto

No/Até o mês

Setembro

No/Até o mês 12 meses20052003

VIII – COMPORTAMENTO DAS RECEITAS
64. As receitas, embora caminhem satisfatoriamente, não deverão trazer grandes surpresas até o

fim  do  exercício,  a  menos  que  ocorra  o  pagamento,  pela  Petrobras,  de  antecipação  de
dividendos e juros sobre o capital próprio relativa aos resultados do exercício social de 2006
aprovada em final de outubro, assim como outras estatais, inclusive financeiras. 

65. As previsões oficiais das receitas primárias oscilaram nos primeiros meses do ano, e foram
crescentemente otimistas a partir de maio, superando hoje as estimativas do orçamento, como
mostra a Tabela. 

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

Administradas SRF 17,19 364.242,4 17,26 353.033,4 16,77 358.144,5 17,00 362.098,7 17,23 360.840,8 17,29
Arrecadação Líquida do INSS 5,60 123.672,9 5,86 120.860,0 5,74 121.948,2 5,79 123.322,6 5,87 123.714,5 5,93
Receitas Não Administradas 2,54 57.986,9 2,75 55.715,0 2,65 63.424,4 3,01 63.979,3 3,04 65.176,9 3,12

 Total 25,33 545.902,1 25,87 529.608,4 25,16 543.517,1 25,80 549.400,5 26,14 549.732,2 26,34
Transferências 4,15 90.127,9 4,27 87.989,4 4,18 89.566,0 4,25 90.895,2 4,33 91.134,7 4,37

Receita Líquida 21,18 455.774,2 21,60 441.619,0 20,98 453.951,0 21,55 458.505,4 21,82 458.597,6 21,97

Fonte: Tabela anexa e Relatório.
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Bimestral 
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Bimestral 
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Bimestral 
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66. A receita líquida da União prevista na última avaliação disponível excede a estimativa da lei
orçamentária em R$ 3 bilhões. Não obstante, o contingenciamento estar em torno de R$ 10,9
bilhões,  devido preponderantemente ao aumento das despesas  obrigatórias  em relação ao
fixado na lei, incluindo créditos extraordinários abertos neste exercício. 

67. A estimativa mais recente da receita administrada ficou R$ 3,4 bilhões abaixo do orçamento,
mas esta diferença deverá cair na próxima avaliação prevista para daqui a dois dias. O Dec.
5.925 estima a receita administrada em R$ 360.8 bilhões em 2006, ou 17,3% do PIB, frente a
R$ 364,2 bilhões estimados pelo Congresso (17,3% do PIB estimado à época). 

68. A frustração da receita da Cofins em relação à estimativa da lei orçamentária (R$ 3,8 bilhões,
devendo também cair na próxima avaliação) pode, em grande parte, explicar a diferença entre
as duas estimativas (ver Anexo I). A Cofins é atualmente é a mais importante fonte de receitas
líquidas da União. Não cumulativo desde 2004, esse tributo deveria refletir proximamente o
desempenho da economia e dos preços, que estão abaixo do previsto pelo Congresso à época
da  aprovação  do  orçamento  de  2006.  Considerados  o  pequeno  crescimento  da  atividade
econômica e menor inflação, a arrecadação da Cofins está se comportando bem próximo das
premissas do Congresso: em percentagem do Produto Interno Bruto de 2006 adotado como
parâmetro por este Comitê, ela já equivaleria a 4,45% do PIB, mantendo a proporção que
representa  desde  2004.  A  Lei  previu  4,5%  do  PIB,  mas  contava-se  com  crescimento
econômico maior.

69. A estimativa das receitas não administradas supera a da lei orçamentária em R$ 7,2 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...). 

70. Frustrações de receitas em relação às estimativas da lei orçamentária têm ocorrido, além da
Cofins,  no IPI  e no imposto  de importação.  Quanto  ao IPI,  resulta  em grande parte  das
últimas medidas de desoneração fiscal,  em fins do ano passado e início deste ano, que o
Congresso não teve tempo de considerar, e da redução da taxa média de câmbio. No caso do
imposto de importação, a taxa de câmbio segue como principal fator, além de reduções de
alíquotas durante o ano. 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 estimativa recente,
compensando a frustração de outros tributos. 

IX – TEMAS PARA O DEBATE
71. De que maneira o Executivo proporá o cancelamento de dotações de despesas correntes, para

atender o limite da LDO para as despesas correntes primárias? Em quanto o Tesouro estima
deverá ser o cancelamento dessas dotações? Haverá tempo hábil para impor limites maiores
ao empenho dessas despesas? De que maneira se pode dar transparência ao conceito de
receitas extraordinárias da SRF, para fazer valer o cálculo desse limite?

72. Como o Secretário se posiciona no debate atual, sobre a necessidade de corte imediato de
despesas correntes,  como se daria o corte dessas despesas,  e em que montante? Caso o
Congresso decida fixar o salário mínimo em 2007 como prevê a proposta de orçamento (R$
375 em lugar dos R$ 367 recentemente anunciado), o Executivo estaria disposto a acatar essa
decisão?

73. Como e quando será decidida a liberação do auxílio  financeiro para estados exportadores,
representando R$ 1,3 bilhão, que seria entregue em caso de desempenho da receita acima do
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previsto na lei orçamentária? O fato de a receita líquida estar superior à da lei orçamentária já
garante essa liberação?

74. Como o Secretário estaria vendo a estimativa da arrecadação federal na proposta orçamentária
de  2007,  onde  pela  primeira  vez  admitiu-se  incorporar  na  previsão  volumosas  receitas
extraordinárias da SRF (R$ 10,2 bilhões)?

75. Quando da instituição do Refis e do PAES, Estados e Municípios esperaram mais de um ano
para  receber  suas  participações  na  arrecadação  federal.  A  parcela  que  cabe  a  Estados  e
Municípios do Refis III (MP 303/06) será entregue de maneira mais célere?

76. No Relatório do 2º quadrimestre, a hipótese de crescimento é ainda de 4%. De lá para cá, já
se admitiu oficialmente 3,7%, e o mercado espera taxa inferior a 3%. Daqui a 2 dias haverá a
reavaliação de receitas e despesas relativa ao 5º bimestre. Que crescimento do PIB está agora
sendo considerado?
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