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Sumário executivo 
 
O objetivo deste documento é apresentar um mapeamento da situação fiscal brasileira, permitindo avaliar os 
principais problemas fiscais e suas potenciais medidas mitigadoras. Os principais temas apresentados são: 
contexto econômico e histórico fiscal recente; projeções fiscais de médio prazo; mapeamento dos riscos fiscais; 
programação e execução orçamentária e financeira; medidas fiscais e marco regulatório; e relacionamento 
federativo. 
 
O contexto macroeconômico atual é caracterizado pela combinação de um cenário externo desafiador, tendo 
como pressuposto o fortalecimento do dólar no mercado internacional e a maior vulnerabilidade das economias 
emergentes, e de um cenário doméstico que exibe lenta recuperação da atividade econômica, inflação sob 
controle e ajuste fiscal gradual em curso. 
 
Em relação às projeções fiscais, destaca-se na Seção 2que a meta de resultado primário para 2018 deve ser 
cumprida com folga. Esse resultado decorre, em relação à meta do Governo Federal, dos seguintes aspectos: 
recuperação econômica, embora em ritmo abaixo do esperado; maior controle dos gastos, dada a imposição de 
um limite ao seu crescimento pelo Novo Regime Fiscal (EC nº 95/2016); e uma maior arrecadação de receitas 
extraordinárias. Além disso, há expectativa de resultados melhores que as metas de empresas estatais federais e 
entes subnacionais, conforme mencionado na subseção 1.2, que deve levar o resultado do setor público para 
percentual inferior a 2,3% do PIB, em 2018. 
 
Cabe alertar que as despesas discricionárias previstas para 2019 estão em R$ 102,5 bilhões, acrescidas de uma 
reserva de contingência de R$ 14,6 bilhões, o que leva a um total de R$ 117,1 bilhões, conforme Projeto de Lei 
Orçamentária encaminhado ao Congresso. Ao compararmos com os R$ 129,5 bilhões de despesas 
discricionárias para 2018, percebemos que o orçamento para o próximo ano está bastante restritivo. E a situação 
de 2019 pode ficar ainda mais complexa, considerando que o valor do PLOA já pressupõe a aprovação de 
algumas medidas encaminhadas junto com o referido projeto de lei. Se estas não ocorrerem, o nível das 
despesas discricionárias pode cair para valores historicamente muito baixos, impondo desafios à continuidade 
de atividades e ao funcionamento da infraestrutura básica dos Ministérios, além da redução dos investimentos 
públicos federais para menos de 0,5% do PIB. Daí a necessidade de reformas legais visando a redução nos 
gastos obrigatórios. 
 
Para o futuro, espera-se recuperação dos resultados fiscais nos próximos anos, a depender da aprovação de 
medidas que contenham a expansão de despesas constitucionalmente ou legalmente obrigatórias. Portanto, a 
consolidação fiscal exige mudanças estruturais significativas, cujos efeitos se darão apenas no médio prazo. 
Sem tais reformas, o país pode estabilizar a dívida pública em patamares bem elevados e apresentar baixas 
taxas de crescimento. Não está afastado, também, o cenário de não estabilização da dívida. 
 
Como se observa nos gráficos a seguir, em um cenário Sem Reformas, a Dívida Bruta do Governo Geral - 
DBGG continuará em trajetória de crescimento continuado, atingindo valores muito elevados ao final do 
próximo mandato presidencial (2022). Por outro lado, nos cenários Com Reformas Fiscais e Com Reformas 
Fiscais e Microeconômicas, há perspectiva de estabilização da dívida nos próximos anos. Em especial nesse 
último cenário, já se vislumbra a redução do endividamento a partir de 2020, em um ritmo lento, porém 
crescente. Ainda assim, trata-se de um patamar de dívida muito acima da observada nos países com renda 
média semelhante à do Brasil, portanto muito acima do que poderia se considerar como nível prudencial. 
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Resultado Primário do Governo Central e Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), 
Dados em: % do PIB 

 
 
Nas projeções acima foram consideradas as reformas mais factíveis e/ou medidas em discussão, as quais estão 
apresentadas na Seção 2 deste documento. Algumas delas estão inclusive já tramitando no Congresso Nacional, 
como a reforma da previdência e a postergação dos aumentos salarias dos servidores públicos. Tais medidas 
garantem o cumprimento do teto dos gastos até o horizonte de projeção (2022). 
 
Não obstante, existe um conjunto mais amplo de medidas, capazes de reduzir a despesa pública ou ampliar a 
receita. Essas medidas, sujeitas à avaliação do próximo governo quanto à sua possível adoção, estão detalhadas 
na Seção 5, divididas em medidas de Receitas, de Gastos Tributários e de Despesas, conforme estimativa a 
seguir: 

R$ bilhões 
Medidas Potenciais 2019 2020 2021 2022 

Despesas 

Pessoal 11,0 17,6 32,6 53,1 

Previdenciárias e Assistência Social 5,4 18,5 42,2 69,3 

Trabalho 56,6 64,4 73,8 83,8 

Gastos Tributários Gastos Tributários 33,4 35,7 38,3 41,1 

Receitas 
Administradas 64,7 57,7 61,5 65,7 

Não-Administradas 13,0 2,0 3,0 4,0 

Total   184,1 195,9 251,6 317,0 

 
Em termos de mapeamento de riscos, é importante destacar o esforço coletivo das Secretarias do MF e dos 
órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado da Fazenda que permitiu que fossem mapeados, 
até 18 de setembro de 2018, 395 riscos fiscais oriundos de ações judiciais, iniciativas legislativas e decisões de 
órgãos de controle. Conforme detalhado na Seção 3, deste total, 106 riscos foram marcados como prioritários. 
Quanto à origem, 141 correspondem a riscos judiciais, 250 são legislativos, e 4 tiveram origem no TCU e em 
manifestações sociais. 
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No aspecto de curtíssimo prazo relacionado à programação e execução orçamentária e financeira alguns 
temas são de maior sensibilidade, dentre os quais destacamos três na Seção 4: Regra de Ouro, art. 42 da LRF e 
disponibilidade de caixa da União. Em relação a este último, em que pese o total das disponibilidades da União 
estarem em R$ 1.061,8 bilhões, o total de recursos não vinculados/ordinários, nos quais existem plena 
capacidade alocativa, se reduz para R$ 86,2 bilhões. O restante dos recursos na Conta Única do Tesouro 
Nacional encontra-se, de alguma forma, vinculado por legislação. Essa política, levada ao extremo, está cada 
vez mais inviabilizando a política fiscal, gerando ineficiências e penalizando a sociedade brasileira, seja por 
falta de recursos alocados em tempo e no lugar adequado, seja pelo risco observado na gestão fiscal. 
 
Outro aspecto importante a se destacar é em relação ao marco regulatório, tendo em vista que este não 
conseguiu coibir esse processo de deterioração das finanças públicas. Na já mencionada Seção 5elencamos as 
principais deficiências do atual arranjo institucional das finanças públicas no Brasil e apresentamos propostas 
de ajuste, quais sejam: Harmonização das regras fiscais com a “regra de ouro”, para União; Atualização, tendo 
por referência as boas práticas internacionais, dos processos e procedimentos do ciclo de planejamento, 
orçamentação, execução, controle e avaliação das despesas do setor público; Ajustes para corrigir a 
inadequação, a ausência de foco e o enfoque excessivo no curto prazo na composição e priorização das 
despesas públicas; Ajustes para cobrir as lacunas existentes nos mecanismos que vedam a assunção de 
obrigações pelo Governo Federal acima de sua capacidade fiscal; Correções no sistema previdenciário, que se 
apresenta insustentável no longo prazo; Ajuste para eliminar o descompasso entre os limites de endividamento 
e a real capacidade de assunção de obrigações por parte da maioria dos entes da Federação; Ajuste para corrigir 
a diferença de interpretação do que constitui despesa de pessoal, que atualmente permite a entes da Federação e 
seus respectivos tribunais de contas a adoção de conceitos permissivos, possibilitando a expansão dessas 
despesas além da capacidade fiscal desses entes; Padronização dos demonstrativos contábeis e dos indicadores 
fiscais, para fins de verificação do cumprimento das exigências legais; Correção do relacionamento assimétrico 
entre o Banco Central e o Tesouro Nacional relativo ao registro contábil e à transferência financeira das 
variações patrimoniais das reservas internacionais. 
 
Finalmente, no que concerne aos outros Entes Federativos, destaca-se na Seção 6que o equilíbrio fiscal das 
contas públicas de uma Federação não se constrói olhando tão-somente para os números da União. Ao 
contrário. O equilíbrio fiscal é um valor de toda a sociedade brasileira e deve ser construído em todos os níveis, 
o municipal, o estadual e o federal. Quaisquer soluções de ajuste fiscal, incluindo as tão necessárias reformas 
estruturais, que não abranjam os três níveis de governo, correm o sério risco de se mostrarem ineficazes. Nesse 
sentido, o crescimento dos déficits previdenciários nos próximos anos e a manutenção de políticas frouxas de 
gestão da folha (viabilizadas mediante a flexibilização da LRF) devem consumir frações crescentes das receitas 
estaduais, comprimindo as suas demais despesas.  
 
Há uma série de riscos à sustentabilidade fiscal dos estados e municípios, parte deles mitigada pela nova 
política de garantias do Governo Federal. Contudo, no âmbito do relacionamento financeiro da União com 
estados e municípios, existem duas grandes frentes de ação, as referentes às reformas estruturais e legais do 
sistema de financiamento dos entes subnacionais e as que envolvem a padronização de entendimentos contábeis 
e fiscais e fortalecimento da LRF. Na referida Seção 6 são detalhadas as medidas sugeridas para cada uma 
dessas frentes. 
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1. CONTEXTO ECONÔMICO E  
DESEMPENHO FISCAL 

 
1.1. Contexto Econômico 
 
O contexto macroeconômico atual é caracterizado pela combinação de um cenário externo desafiador, tendo 
como pressuposto o fortalecimento do dólar no mercado internacional e a maior vulnerabilidade das economias 
emergentes, e de um cenário doméstico que exibe uma recuperação da atividade econômica, inflação sob 
controle e ajuste fiscal gradual em curso. 
 
No cenário externo, a normalização da política monetária nos países centrais tem continuidade, em um 
ambiente de manutenção do crescimento econômico. A economia americana segue seu processo de ajuste da 
política monetária, que deve durar até 2020, com crescimento robusto da atividade doméstica, mercado de 
trabalho aquecido e gradual aceleração da inflação.  
 
Por outro lado, as tensões decorrentes da guerra comercial entre EUA e China seguem como pano de fundo 
nesse cenário, trazendo volatilidade aos mercados. Como consequência, tem aumentado a incerteza em relação 
a uma desaceleração mais intensa da atividade na China e nos países com elevada exposição comercial aos 
EUA. Além disso, a questão fiscal na Itália e o impasse do plano de saída do Reino Unido da União Europeia 
(Brexit) são fatores adicionais de riscos a serem observados nos próximos meses. 
 
Gráfico1– CDS 5 anos – Países Emergentes 
 

 
Fonte: Bloomberg 

 
De uma forma geral, esse cenário externo mais desafiador tem afetado os países emergentes, em particular os 
países mais dependentes de capitais estrangeiros, como Argentina e Turquia, mas também podem trazer 
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mudança no cenário de outras economias, como o Brasil, em função de seus desafios fiscais e de retomada do 
crescimento.  
 
Embora o quadro externo tenha repercussões para o cenário interno no Brasil, as contas externas brasileiras 
seguem com performance bastante positiva, com reduzido déficit em conta corrente, elevado investimento 
externo (IDP) e reservas internacionais em torno de US$ 380 bilhões, o que nos coloca em situação mais 
favorável que os emergentes mais frágeis.  
 
Gráfico2 - Evolução da Taxa de Câmbio (R$/US$) – fim de período 

 
Fonte: Banco Central 

 
Gráfico3 – Transações Correntes/PIB – 2004 a 2017 
 

 
Fonte: Banco Central*Expectativas do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de Set/18 

 
No âmbito doméstico, após passar por uma das mais longas e profundas recessões de sua história, no período 
2015-2016, a economia brasileira vem mostrando sinais de recuperação desde 2017. Se, por um lado, não há 
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dúvidas da recuperação em curso, por outro, ela tem se mostrado mais lenta e gradual do que anteriormente 
previsto. No início do ano, por exemplo, as expectativas de mercado apontavam para crescimento em torno de 
3,0% em 2018. A expectativa atual é de crescimento de 1,35%, segundo o Relatório do Mercado Focus. Para 
2019, a expectativa é de 2,50%.  
 
Diante dos severos desafios fiscais e estruturais, a retomada da economia em 2019 está fortemente amparada na 
garantia da estabilidade econômica e na elevação da eficiência, por meio da aprovação reformas fiscais e 
microeconômicas. Somente com um choque forte na confiança, a economia brasileira poderá alcançar taxas de 
crescimento mais robustas para 2019 em diante, na presença de um novo governo que continue com a agenda 
de reformas.  
 
Gráfico4 – Taxa de crescimento do PIB 
 

 
Fonte: IBGE*Expectativas Relatório de Mercado Focus 

 
As sondagens setoriais evidenciam que a tendência de elevação da confiança dos agentes econômicos, que 
vinha ocorrendo desde 2016, perdeu fôlego ao longo do primeiro semestre deste ano e foi abalada pelo episódio 
da greve dos caminhoneiros ao final de maio. A relativa estabilidade dos índices de confiança nos últimos 
meses num patamar bem abaixo da média histórica indica que os agentes econômicos permanecem em 
compasso de espera, em um ambiente ainda marcado por incertezas. Os resultados mais recentes evidenciam 
que os fatores negativos, como a piora do cenário externo e o ritmo lento da economia continuam pressionando 
para baixo a crença empresarial na recuperação econômica.  
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Gráfico5 – Indicadores de Confiança 

 
Fonte: FGV 

 
O mercado de trabalho segue em trajetória de lenta recuperação, com impactos no consumo das famílias e, 
consequentemente, no PIB. Mesmo com a queda recente na taxa de desemprego da PNADC e dos saldos 
positivos do CAGED ao longo dos últimos meses, a taxa de desemprego permanece em patamar próximo de 
12,0%, mostrando o tamanho do desafio a ser perseguido nos próximos anos e a urgência de medidas que 
concorram para a estabilidade econômica e o ajuste fiscal, como elementos favoráveis ao crescimento 
econômico e à geração de empregos. A melhora nos índices de confiança se mantém também em função da 
perspectiva de continuidade da política de reformas estruturais da economia.  
 
Gráfico6 – Taxa de desemprego (PNAD contínua) 

 
Fonte: IBGE 
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A inflação registrou em 2017 a menor alta desde 1998 (2,95%), refletindo, principalmente, a deflação nos 
preços dos alimentos e a desaceleração no preço dos serviços. Em 2018, as expectativas de mercado mais 
recente apontam para resultado abaixo da meta de 4,5% e as expectativas para 2019 e 2020 permanecem 
ancoradas.  
 
Gráfico7 – IPCA acumulado no ano (%) 

 
Fonte: IBGE *Expectativas Relatório de Mercado Focus 

 
O comportamento favorável dos preços, a credibilidade da autoridade monetária, a ociosidade da economia 
brasileira bem como a aprovação da Emenda do Teto dos gastos (EC 95/2016) atuaram decisivamente para a 
ancoragem das expectativas de inflação. Esse contexto propiciou a queda da taxa Selic para o menor percentual 
da série histórica (6,5% ao ano), patamar que tem sido mantido desde início do ano. Recentemente, o COPOM 
reiterou que a conjuntura econômica ainda prescreve política monetária expansiva e que esse estímulo 
começará a ser removido gradualmente apenas se o cenário prospectivo para a inflação no horizonte relevante 
para a política, ou o balanço de riscos, apresentarem piora. 
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Gráfico8 – Evolução da Taxa de Juros e das Expectativas de Inflação 

 
Fonte: Focus – Relatório de mercado (05/10/2018) - Banco Central  
 
No plano fiscal, a partir de 2014 observou-se o início de sucessivos déficits primários, como consequência de 
afrouxamento da política fiscal iniciada em 2006 e intensificada no final daquela década, bem como da 
tendência estrutural de desequilíbrio das contas federais. Nos últimos anos, a persistência de déficits primários e 
as dificuldades políticas de implementação de uma agenda de reformas que corrijam o desequilíbrio estrutural  
contribuíram para a fragilização do ambiente econômico, culminando na recessão observada e na acentuada 
elevação do endividamento público. Entre dezembro de 2013 e de 2018, a Dívida Bruta do Governo Geral 
(DBGG) como proporção do PIB saiu de 51,7% para 77,0%, um aumento de 25,3 p. p. em apenas 5 anos. 
 
Com o intuito de reverter este ambiente econômico adverso, algumas medidas adotadas ajudaram a melhorar a 
credibilidade da política econômica, a exemplo do direcionamento para consolidação fiscal e da recuperação 
dos princípios do regime de metas de inflação. Com efeito, melhoras dos indicadores macroeconômicos 
importantes vêm sendo observadas, como as reduções da inflação, das taxas de juros e dos subsídios implícitos. 
Além disso, recentemente os resultados fiscais primários têm apresentado performances acima das expectativas 
iniciais.  
 
As medidas fiscais adotadas desde 2016 também tiveram impacto sobre a confiança dos agentes econômicos e 
repercussões favoráveis para o endividamento público, com destaque para as seguintes: a) a aprovação da EC 
95 (Teto dos Gastos),que estabeleceu uma disciplina de longo prazo para a contenção das despesas primárias; 
b) a recuperação da estabilidade monetária; c) a antecipação do pagamento de mais da metade da dívida do 
BNDES junto ao Tesouro Nacional; d) a nova taxa de juros de longo prazo (TLP), em substituição à TJLP, que 
deve contribuir para reforçar a queda na taxa de juros estrutural da economia; e) a flexibilização da legislação 
trabalhista, que pode contribuir para gerar maior dinamismo no nível de atividade; f) a reforma do FIES, que 
estancou o desequilíbrio fiscal implícito no programa; g) as revisões cadastrais e perícias nos benefícios 
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assistenciais e previdenciários do Auxílio Doença, da Aposentadoria por Invalidez, do BPC, da Bolsa Família e 
do Seguro Defeso; g) a aprovação da lei de responsabilidade das empresas estatais; g) a melhoria na gestão das 
principais empresas estatais; h) a reforma regulatória no setor de petróleo e gás, que propiciou a retomada dos 
leilões de concessão. 
 
Neste contexto, novas reformas econômicas (em especial a Reforma da Previdência) são importantes e 
necessárias para o melhor direcionamento dos cenários fiscais e, consequentemente, para assegurar uma 
trajetória saudável à dívida pública. Em suma, o cenário macroeconômico brasileiro tem apresentado melhoras, 
mas essa recuperação está intimamente atrelada ao comprometimento do governo com a estabilização e 
posterior redução da dívida pública. Crescimentos mais sustentáveis e robustos dependem de medidas que 
continuem o ajuste fiscal iniciado, em especial a reforma da previdência.  
 
 

1.2. Desempenho Fiscal 
 
Durante a primeira década dos anos 2000, o desempenho fiscal do Governo Central foi caracterizado por 
superávits primários anuais superiores a 2% do PIB que, conjuntamente com uma taxa de crescimento mais 
robusta da economia, contribuíam para a redução gradual da dívida pública. A Dívida Bruta do Governo Geral 
– DBGG caiu de 62% do PIB em 2002 para 51,5% do PIB em 2013. 
 
Gráfico 9       Gráfico 10 

 
 
No entanto, quando se decompõe esse desempenho fiscal favorável por seus fatores condicionantes, observa-se 
que os resultados primários positivos decorreram da elevação contínua da carga tributária, que compensava o 
crescimento das despesas públicas. 
 
A receita primária do Governo Central passou de 14% do PIB no final da década de 1990 para 
aproximadamente 19% do PIB em 2013, atingindo um pico superior a 20% do PIB em 2010 quando houve 
entrada de recursos da operação de cessão onerosa de áreas do Pré-Sal para a Petrobras, que representou uma 
receita extraordinária de 1,9% do PIB. 
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Gráfico 11 

 
 
Por outro lado, as despesas também tiveram ritmo de crescimento acelerado no período, com destaque para os 
gastos obrigatórios com benefícios previdenciários e assistenciais. A despesa primária passou de 14% do PIB 
no final da década de 1990 para 19,5% do PIB em 2017 (com pico de 20% do PIB em 2016). 
 
Destaca-se que 95% do crescimento da despesa primária do Governo Central, como percentual do PIB, 
observado de 1999 a 2017 decorreu de programas de transferência de renda: INSS, LOAS/BPC, Despesas do 
FAT com abono e seguro desemprego, e Bolsa Família. A dinâmica do gasto previdenciário está diretamente 
associada ao envelhecimento populacional e à política de valorização real do salário mínimo, que também afeta 
os demais programas assistenciais citados, com exceção do Bolsa Família.  Some-se a isso a questão da rigidez 
orçamentária, dada pelo elevado nível de obrigatoriedade das despesas primárias, e a vinculação de boa parte 
das receitas a determinados grupos de gastos públicos. Temos, portanto, um quadro de desequilíbrio estrutural 
das contas públicas, sanável apenas mediante reformas que restrinjam a expansão das despesas obrigatórias e 
reduzam a rigidez do orçamento. 
 
Tabela 1

 
 
Em 2014, houve a reversão do resultado primário para o campo negativo, uma vez que as despesas continuaram 
crescendo e a arrecadação arrefeceu. Este fato evidenciou o processo de deterioração fiscal que foi influenciado 
por decisões tomadas alguns anos antes, no contexto de implementação de medidas fiscais anticíclicas, como 
reação à crise financeira internacional deflagrada em 2008. 
 
 
 

Receitas	e	Despesas	Primárias	do	Governo	Central	(em	%	PIB)

Pessoal Inss Subsídios Custeio
Administrativo

Custeio	Saúde	
e	Educação

Custeio	
Gastos	Sociais

Investimento	
com	MCMV Total

1999 4,38% 5,38% 0,07% 1,97% 1,72% 0,58% 0,49% 14,59%

2017 4,33% 8,49% 0,59% 1,16% 2,10% 2,13% 0,70% 19,50%

1999-2017 -0,05% 3,11% 0,52% -0,81% 0,38% 1,55% 0,21% 4,91%

Composição	do	Crescimento	da	Despesa	Primária	do	Governo	Central	– 1999-2017	- %	do	PIB
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Destaca-se a política de desonerações tributárias instituída a partir de 2010, que tinha como objetivo estimular a 
atividade produtiva brasileira. Houve aumentos significativos na desoneração das contribuições previdenciárias, 
do PIS/PASEP e da COFINS, fazendo com que a desoneração de tributos passasse de 25,6% do total das 
receitas administradas em 2010 para 34,3% do total em 2014. Dessa forma, os gastos tributários saltaram de um 
patamar de 2,4% do PIB em 2007 para 4,1% do PIB em 2017, após alcançar o pico de 4,5% em 2014. 
 
Gráfico 12 – Subsídios - % do PIB 

 
Além da queda de receitas, influenciada pela intensificação das desonerações, e da alta de despesas gerada pelo 
reforço de alguns programas de governo, certos elementos estruturais atrelados às regras e aos programas 
implementados no passado, em contextos distintos do atual, também contribuíram para a deterioração fiscal. 
 
A DBGG iniciou uma trajetória de forte crescimento. Contribuíram muito com essa dinâmica as operações de 
financiamento do Tesouro Nacional ao BNDES, realizadas a partir de 2008, com finalidade de aumentar a 
disponibilidade do Banco para realizar empréstimos ao setor privado, ainda no contexto de mitigação do 
impacto da crise financeira internacional de 2008 sobre a economia brasileira, que depois passou a ser uma 
política quase que permanente até 2014. 
 
De 2008 a 2014 foram realizados empréstimos do Tesouro Nacional ao BNDES, operacionalizados, em sua 
grande maioria, por meio de emissão de títulos públicos da Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMFi) em 
favor do Banco, impactando diretamente o estoque de DBGG em mercado. O volume de operações superou R$ 
520 bilhões no período, equivalente a 8,7% do PIB. 
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Gráfico 13      Gráfico 14 

 
* 2018: posição de 31/08/2018 

Tendo em vista que a maioria dos referidos empréstimos foram contratados a taxas inferiores ao custo de 
oportunidade do Tesouro Nacional, há um subsídio creditício (ou implícito) nestas operações, cujo impacto 
também afeta a dinâmica da dívida pública. Esses subsídios indiretos custaram ao governo mais de R$ 130 
bilhões, entre 2008 e agosto de 2018.Para o futuro, a projeção desses subsídios, trazido a valor presente, é de 
mais R$ 80,9 bilhões (posição de 31/08/2018). 
 
Portanto, a combinação de políticas fiscais anticíclicas, que depois passaram a ser políticas de estímulos a 
setores econômicos, com outros eventos relevantes, tais como o fim do ciclo de commodities, a frágil 
recuperação do mercado internacional no pós crise 2008/2009, as questões políticas domésticas e o 
realinhamento de preços administrados, levou a uma conjuntura macroeconômica desafiadora, que irá requerer 
soluções estruturais para o seu devido equacionamento. 
 
A partir de 2015, o Governo Central vem promovendo diminuição das desonerações tributárias, com vistas à 
maior racionalização dos gastos tributários, evitando a prorrogação de desonerações vincendas e a 
implementação de novas desonerações. Neste ano também se iniciou o processo de maior controle sobre os 
gastos públicos, em particular, os gastos discricionários, para os quais a administração dispõe de maior poder de 
gestão. 
 
A partir de 2016, o governo tem trabalhado em um ajuste fiscal gradual. Em dezembro daquele ano, foi 
aprovada pelo Congresso Nacional a Emenda à Constituição (EC) nº 95/2016, que  limita o crescimento do 
gasto total da União durante os próximos 20 anos. A EC nº 95 inicialmente restringe a trajetória de crescimento 
da despesa primária da União à inflação até 2026, podendo essa regra ser alterada depois desse ano, pelo 
Presidente da República, a cada quatro anos, no primeiro ano de mandato presidencial. 
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Gráfico 15- Limite de Expansão das Despesas Primárias imposto pela EC nº 95/2016 
 

 
 
Ao longo de 2015 e 2016, consciente da trajetória negativa do resultado fiscal, o Governo tomou diversas 
medidas para contenção de gastos e recomposição de receitas. No que diz respeito aos esforços de contenção de 
despesas, destacam-se as seguinte medidas: (i) adequação das taxas de juros em diversas linhas de crédito para 
reduzir os subsídios pagos pelo Tesouro Nacional; (ii) racionalização dos gastos de diversos programas de 
governo, com revisão das metas; (iii) fim do subsídio à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), no valor 
de R$ 9,0 bilhões; (iv) revisão das regras de pensão por morte e auxílio-doença; (v) revisão do seguro-defeso, 
do seguro-desemprego e do abono salarial; (vi) revisão das regras do Fundo de Financiamento Estudantil 
(FIES), anunciando novos limites de comprometimento, prazos e taxas de juros, com o objetivo de reduzir o 
subsídio dessa política. 
 
No entanto, a forte contração econômica em 2016 manteve a queda expressiva da arrecadação de impostos e 
contribuições que já se verificara ao longo de 2015. Por sua vez, a forte redução das despesas discricionárias, 
sobretudo do investimento, não foi suficiente para compensar o crescimento das despesas obrigatórias, 
principalmente das despesas da previdência social e dos gastos com subsídios e subvenções. Dessa forma, ao 
final do exercício de 2016, o déficit primário do Governo Central atingiu o pico de 2,5% do PIB e DBGG 
alcançou 70% do PIB, um recorde histórico. 
O ano de 2017 foi marcado pela retomada da atividade econômica, principalmente no segundo semestre do ano, 
que repercutiu na recuperação da arrecadação, associada às receitas não recorrentes do final do ano. Somando-
se a isso o esforço de contenção de gastos dos órgãos e redução da despesa com subsídios que impactaram 
positivamente na melhora do resultado. Em 2017, o déficit primário registrou 1,8% do PIB. 
 
Esse ano também foi o primeiro de vigência do Novo Regime Fiscal (NRF)1, implementado pela Emenda 
Constitucional nº 95/2016, que estabelece uma trajetória sustentável para as despesas primárias federais nos 
próximos 20 anos. O teto de gastos foi cumprido por todos os órgãos e Poderes em 2017. Mais importante, o 
NRF provocou uma mudança estrutural importante na evolução da despesa pública, haja vista que a tendência 
de crescimento da despesa primária precisa ser revertida nas próximas duas décadas. 
 
Ao final de 2017 a despesa primária do Governo Central alcançou 19,5% do PIB, uma redução de 0,5 ponto 
percentual em relação a 2016. Nesse sentido, houve queda real de 1,0% nas despesas do governo central no ano, 
redução essa totalmente condicionada pelo controle das despesas discricionárias, que atingiu patamares 
mínimos históricos, enquanto que as despesas obrigatórias seguiam a dinâmica de crescimento, em particular o 
crescimento persistente dos gastos com benefícios previdenciários e crescimento da despesa com pessoal. 
 
 
 

																																																								
1	Embora	tenha	sido	a	meta	de	resultado	primário	que	determinou	a	restrição	orçamentária	naquele	ano.	

Base	
2016

Limite	
2017

Limite	
2018

Limite	
2019

Limite	
2020

(1	+	𝐼𝑃𝐶𝐴%&'(
)*+,-%)(1	+	7,2%) (1	+	𝐼𝑃𝐶𝐴%&'.

)*+,-%) (1	+	𝐼𝑃𝐶𝐴%&'/
)*+,-%)
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Gráfico 16 – Despesas Obrigatórias e Discricionárias – R$ bilhões de 2018 

 
*Rel. de Avaliação de Receitas e Despesas – 4º bimestre de 2018. Considera-se a ampliação de despesas implementado no Decreto 9.515 

 
Para 2018, O Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º bimestre indicou a possibilidade 
de realização de déficit primário do Governo Central de R$ 150,8 bilhões, o que corresponde a R$ 8,2 bilhões 
inferior à meta de R$ 159,0 bilhões. Tal possibilidade decorre, principalmente, do bom desempenho das 
Receitas Administradas pela RFB, bem como da revisão para baixo nas projeções de execução de  
despesas obrigatórias.  
 
No entanto, é importante ressaltar que o total de despesas primárias projetado na reavaliação bimestral de 
agosto está apenas R$ 4,1 bilhões abaixo dos limites estabelecidos pelo Teto de Gastos do Novo Regime Fiscal 
(EC 95/2016). Portanto, o espaço para ampliação de despesas primárias discricionárias está condicionado pelo 
teto, o que implica que, caso haja ampliação de despesas, o resultado primário poderá chegar a um déficit 
máximo de R$ 154,9 bilhões, ainda assim, R$ 4,1 bilhões inferior à meta de R$ 159,0 bilhões.  
 
Outros fatores podem contribuir adicionalmente para o desempenho fiscal do setor público, destaque-se: (i) 
execução das despesas em montantes inferiores aos limites de pagamento autorizados, situação conhecida como 
“empoçamento”, o qual ficou em R$ 12,8 bilhões ao final de agosto, e que pode se elevar em até R$ 15 bilhões 
adicionais até o final do ano; (ii) excesso de resultado primário das empresas estatais federais, indicado no 
relatório bimestral em R$ 3,5 bilhões, mas que pode elevar-se em até a R$ 8,5 bilhões se somarmos a este valor 
o correspondente à empresa binacional Itaipu; e (iii) excesso de superávit primário dos governos subnacionais 
(em relação a sua meta) da ordem de R$ 14 bilhões. No conjunto, todos esses fatores apontam para um 
resultado primário do setor público de R$ 37,5 bilhões melhor que a meta de déficit de R$ 161,3 bilhões, 
ou seja, um déficit primário de R$ 123,8 bilhões, ou 1,8% do PIB, percentual equivalente ao de 2017. 
 
Destaque-se também a aprovação pelo Congresso Nacional, em setembro de 2017, da nova Taxa de Longo 
Prazo (TLP), em substituição à antiga TJLP, que a partir de janeiro de 2018 passou a ser usada para remunerar 
os recursos do Fundo da Marinha Mercante e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, bem como os empréstimos 
da União ao BNDES. Dessa forma, esses recursos passaram a ser remunerados por taxas compatíveis com o 
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custo de captação da União, reduzindo o subsídio creditício a eles associados, o que reverteu a tendência de 
crescimento dos subsídios da União observada nos últimos anos. 
 
As operações entre BNDES e Tesouro Nacional, referentes à devolução antecipada dos recursos emprestados 
ao banco, representam um alívio às contas públicas, já que o custo de captação da dívida do Tesouro é superior 
à remuneração que é recebida pelo empréstimo dos recursos ao BNDES. Entre 2016 e 2018 foram devolvidos 
antecipadamente R$ 310 bilhões. 
 
No entanto, o Brasil ainda necessita de um ajuste de longo prazo entre  4 e 5 p. p. de PIB para, ao retomar a 
trajetória de superávits primários da ordem de 2% do PIB, garantir a estabilização da DBGG, ainda que em 
níveis recordes, e posterior queda gradual. Esse ajuste somente será alcançado com a aprovação de reformas 
fiscais estruturais, que possibilitem uma reversão da dinâmica de crescimento dos gastos obrigatórios e, 
consequentemente, reduzam a elevada rigidez do orçamento federal. Nesse contexto, questões como 
crescimento dos benefícios previdenciários, o grau de vinculações orçamentárias, e a manutenção de renúncias 
fiscais, projetos de lei e decisões judiciais com efeitos em direção contrária ao ajuste necessário (riscos fiscais), 
dentre outros, devem ser discutidas com o objetivo de contribuir para o futuro reequilíbrio fiscal. 
 
A principal reforma estrutural é a Reforma da Previdência, que visa ajustar o sistema previdenciário nacional à 
nova evolução demográfica da população brasileira. O gasto previdenciário é um dos que mais crescem dentre 
as despesas obrigatórias, em decorrência do acelerado processo de envelhecimento da sociedade e da política de 
reajuste do salário mínimo a taxas superiores ao crescimento da produtividade do trabalho. 
 
Dessa forma, está em tramitação no Congresso Nacional a PEC nº 287/2016, que muda as regras para 
concessão de benefícios previdenciários, tanto para servidores vinculados ao RPPS quanto para contribuintes 
vinculados ao RGPS. A Reforma da Previdência é essencial para viabilizar a sustentabilidade fiscal no longo 
prazo, sem que o espaço fiscal de áreas prioritárias, como educação, saúde, segurança e investimentos públicos, 
seja consumido pela elevação das despesas com aposentadorias e pensões. 
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2. PROJEÇÕES FISCAIS DE 
MÉDIO PRAZO 
 

2.1. Cenários 
 
A presente seção está dividida em quatro partes. Na primeira, são discutidas as premissas e hipóteses que 
nortearam a construção dos cenários fiscais. São considerados três cenários: o cenário Sem Reformas, onde são 
mantidas as regras atuais que determinam as trajetórias de receitas e despesas, o cenário Com Reformas 
Fiscais, onde são realizadas medidas de aumento de receita e reformas de contenção de gastos, e o cenário Com 
Reformas Fiscais e Microeconômicas onde, além das medidas fiscais, são realizadas reformas estruturais para 
aumento da produtividade da economia. A cada cenário fiscal está associado um cenário macroeconômico, 
captando as diferentes percepções de risco sobre a sustentabilidade fiscal. 
 
Tabela 2 - Cenários 

Sem Reformas 

Manutenção das regras atuais, sem implantação de nenhuma reforma fiscal, 
implicando em parâmetros macroeconômicos pessimistas (PIB, Juros, inflação) em 
função da deterioração fiscal. Nesse cenário, a DBGG apresenta crescimento 
significativo. 

Com Reformas Fiscais 
Realização de reformas fiscais (medidas descritas na tabela 5, abaixo), implicando em 
parâmetros macroeconômicos moderados (PIB, Juros, inflação). Nesse cenários, a 
DBGG fica relativamente estabilizada a partir de 2022. 

Com reformas Fiscais e Microeconômicas 

Realização de reformas fiscais (medidas descritas na tabela 5, abaixo) e, 
adicionalmente, reformas microeconômicas que ampliem a produtividade, implicando 
em parâmetros macroeconômicos mais otimistas (PIB, juros, inflação) em relação ao 
cenário Com Reformas Fiscais. Nesse cenários, a DBGG apresenta trajetória 
decrescente. 

 
Na segunda parte, são apresentados os resultados das projeções de resultado primário para o Governo Central. 
Avaliamos, na sequência, a trajetória de receitas e despesas para os diferentes cenários, com ênfase nas 
aberturas das despesas que compõem o orçamento público. 
 
A terceira parte apresenta as projeções relativas ao resultado nominal (Necessidade de Financiamento do Setor 
Público) e à Dívida Pública, tanto a Dívida Bruta do Governo Geral - DBGG quanto a Dívida Líquida do Setor 
Público - DLSP, avaliando sua evolução nos diferentes cenários.  
 
A última parte faz uma avaliação das regras fiscais à luz das projeções acima mencionadas, no contexto de 
choques macroeconômicos em geral. 
 
Como ficará claro, espera-se recuperação dos resultados fiscais nos próximos anos, mas o processo de 
consolidação fiscal não está garantido e depende, acima de tudo, da aprovação de medidas que limitem a 
expansão de despesas constitucionalmente ou legalmente obrigatórias. Portanto, a consolidação fiscal exige 
mudanças estruturais significativas, cujos efeitos se darão apenas no longo prazo. Sem tais reformas, o país 
pode estabilizar a dívida pública em patamares elevados e apresentar baixas taxas de crescimento no médio 
prazo. Pode, inclusive, não ser capaz de estabilizar o crescimento da dívida. 
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A elaboração de estimativas referentes às finanças públicas requer, primeiramente, a assunção de premissas 
relativas aos cenários econômicos e fiscais. Enquanto o cenário macroeconômico fornece as bases para as 
projeções do resultado fiscal, os cenários fiscais têm como objetivo proporcionar uma análise dos impactos da 
adoção de medidas de ajuste, tanto do lado da receita como da despesa, em relação ao cenário Sem Reformas. 
Dessa forma, é possível auferir o impacto das reformas para o processo de consolidação fiscal. 
 
A seguir, apresentamos uma breve descrição dos cenários fiscais e macroeconômicos utilizados nesta análise. 
 
 
Descrição dos Cenários Macroeconômicos 
 
A construção dos cenários macroeconômicos foi realizada por meio um processo iterativo. O cenário 
macroeconômico central, aqui nomeado como Com Reformas Fiscais, considera como premissa a realização 
de reformas fiscais que produzam uma consolidação no médio e longo prazos, nos termos em que se apresenta 
neste relatório. A partir disso, foram estimadas as trajetórias para as variáveis macroeconômicas, que por sua 
vez são utilizadas como insumo para a projeção dos resultados fiscais. 
 
Tabela 3 – Cenário Macroeconômico Com Reformas Fiscais, Valores em: R$ bilhões, % 

Ano 

PIB (Var. % 
Real) 

IPCA (Var. %) Câmbio (Média) Selic 

Com Reformas 
Fiscais 

Com Reformas 
Fiscais  

Com Reformas 
Fiscais  

Com 
Reformas 

Fiscais  
2016 -3,6% 6,3% 3,49 13,7% 
2017 1,0% 2,9% 3,19 7,0% 
2018 1,6% 4,1% 3,70 6,5% 
2019 2,5% 4,2% 3,70 7,2% 
2020 2,4% 4,0% 3,70 8,0% 
2021 2,3% 3,7% 3,70 8,0% 
2022 2,3% 3,7% 3,80 8,0% 

Fonte: SPE/MF. 
 
Além deste, dois outros cenários macrofiscais foram construídos. No cenário Sem Reformas, assume-se que 
não haverá inovação no campo fiscal, ou seja, não há efetiva consolidação fiscal. Com isso, há uma 
deterioração do cenário macroeconômico, derivada de um choque de confiança dos agentes em relação à 
sustentabilidade fiscal no longo prazo.  
 
Por sua vez, o cenário Com Reformas Fiscais e Microeconômicas contempla tanto as reformas fiscais do 
cenário Com Reformas Fiscais quanto a aprovação de medidas que fomentem o crescimento da produtividade 
da economia brasileira, acelerando o crescimento do PIB real. Dessa forma, cria-se um efeito virtuoso sobre o 
desempenho fiscal, com maior redução dos indicadores de endividamento público. 
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Tabela 4 – Cenários Macroeconômicos, Valores em: R$ bilhões, % 

Ano  

PIB (Var. % Real) IPCA (Var. %) Câmbio (Média) Selic  

Sem 
Reformas 

Com Ref. 
Fiscais e 
Micro 

Sem 
Reformas 

Com Ref. 
Fiscais e 
Micro 

Sem 
Reformas 

Com Ref. 
Fiscais e 
Micro 

Sem 
Reformas 

Com Ref. 
Fiscais e 
Micro 

2016 -3,6% -3,6% 6,3% 6,3% 3,49 3,49 13,7% 13,7% 
2017 1,0% 1,0% 2,9% 2,9% 3,19 3,19 7,0% 7,0% 
2018 1,6% 1,6% 4,1% 4,1% 3,65 3,65 6,5% 6,5% 
2019 0,7% 2,6% 7,5% 4,2% 4,24 3,65 9,2% 7,0% 
2020 -0,5% 2,9% 5,3% 4,0% 4,48 3,24 12,5% 7,0% 
2021 0,6% 3,4% 4,9% 3,7% 4,71 3,22 12,1% 7,0% 
2022 0,4% 3,5% 6,3% 3,7% 5,24 3,28 13,4% 7,0% 

 
Os cenários fiscais apontaram caminhos distintos, sendo que o cenário Sem Reformas mostrou uma 
persistência de resultados primários deficitários e, consequentemente, crescimento do endividamento no médio 
prazo. Dada a ausência de consolidação fiscal, a premissa adotada foi de que os agentes antecipariam esse 
cenário adverso, com efeitos adversos sobre as expectativas e a taxa de juros. Dessa forma, assume-se uma 
deterioração do cenário macroeconômico. 
 
No cenário Com Reformas Fiscais e Microeconômicas há, além  de medidas para aumento da receita e 
controle dos gastos públicos, outras medidas de caráter microeconômico, cujo efeito se dá sobre o aumento da 
produtividade total dos fatores e, consequentemente, do crescimento econômico.  
 
Cumpre destacar que a consolidação fiscal é condição necessária, mas não suficiente, para garantir um 
crescimento significativo da economia. Outras reformas que fomentem o crescimento da produtividade da 
economia brasileira podem acelerar o crescimento real do PIB, superando a variação esperada para o cenário 
Com Reformas Fiscais. 
 
 
Descrição dos Cenários Fiscais 
 
As projeções são realizadas sob hipóteses  de cenários Sem Reformas e Com Reformas Fiscais/Com 
Reformas Fiscais e Microeconômicas2. Para elaboração dos conjuntos a serem incluídos em cada cenário, 
foram consideradas as informações mais recentes contidas nos relatórios bimestrais de avaliação de receitas e 
despesas, nas leis orçamentárias e nos projetos de lei em discussão no Congresso.  
 
O cenário Sem Reforma abrange o arcabouço atual e as medidas já aprovadas pelo Congresso3. Nos cenários 
Com Reformas Fiscais e Com Reformas Fiscais e Microeconômicas foram incluídas as medidas abaixo. 
 

																																																								
2	O	 cenário	 Com	Reformas	 Fiscais	 e	Microeconômicas	 partilha	 das	mesmas	medidas	 fiscais	 do	 cenário	 Com	Reformas	
Fiscais.		
3Dentro	 deste	 cenário,	 já	 estão	 incluídos	 os	 fluxos	 de	 pagamentos	 do	 Programa	 Especial	 de	 Regularização	 Tributária	
(PERT)	e	outros	refinanciamentos	tributários.	Também	foram	consideradas	as	medidas	compensatórias	de	renúncia	de	
receita	decorrentes	do	Decreto	nº	9.3913,	de	30	de	maio	de	2018,	detalhadas	na	seção	2.2	
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Tabela 5– Medidas Fiscais incluídas nos cenários Com Reformas Fiscais e Com Reformas Fiscais e Micro 
  MEDIDA DESCRIÇÃO 
  

RECEITA 

RPPS - Aumento de 
Alíquota de 11% para 14% 

Aumento da alíquota de contribuição, de 11% para 14%, do servidor público 
civil para o Regime Próprio do Servidor Público (RPPS) 

Imposto de Renda - 
Aplicações Financeiras 

Alteração da forma e periodicidade da cobrança de imposto de renda sobre 
os fundos fechados de investimento. 

Reintegra 
Redução de 2% para 0,1% o percentual da receita auferida com exportação 
de bens que poderá ser reintegrado a título de resíduo tributário federal 
existente na sua cadeia de produção. 

Redução de Benefícios 
Tributários 

Redução linear dos gastos tributários em 10%, com efeitos considerados a 
partir de 2020 

REIQ 
Revogação do Regime Especial da Indústria Química, que institui benefício 
de crédito presumido de PIS/Cofins e Pis/Cofins-Importação relativos a 
produtos destinados a indústria petroquímica 

Descotização Eletrobrás 
Recebimento de “bônus” pela saída do sistema de cotas por parte da 
Eletrobrás 

IPI - Bebidas 
Redução, de 20% para 4%, o IPI sobre concentrado de xarope produzido na 
Zona Franca de Manaus, reduzindo a base de cálculo de crédito tributário.  

Outras Medidas Sobre 
Receitas Administradas 

Outras medidas de menor monta como: IR sobre LCI/LCA; Tributação do 
Direito de Imagem; Aumento do IR de aplicações financeiras em 5 pontos 
percentuais, dentre outras medidas. 

DESPESA 

Ben. Previdenciários - 
Reforma da Previdência 
(Emenda Aglutinativa) 

Versão mais recente da reforma aprovada na comissão especial, aumentando 
as idades mínimas para 62 anos para mulheres e 65 para homens, além de 
elevar o tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos. Há outras regras 
específicas visando determinadas carreiras e regras de transição. 

Pessoal e Encargos - 
Reajustes e Concursos 

Concursos apenas para reposição de vacâncias e ausência de reajuste de 
remuneração dos servidores públicos 

Abono Salarial - Mudança 
na Elegibilidade 

Mudança na elegibilidade para recebimento do benefício, do recebimento de 
dois salários mínimos para um salário mínimo mensal 

Mudança no Reajuste do 
Salário Mínimo (Lei 
13.152/2015) 

Alteração do método de correção do salário mínimo, com correção apenas 
pelo indicador de inflação (INPC). 

 
Nos cenários Com Reformas Fiscais/Com Reformas Fiscais e Microeconômicas, são incluídas todas as 
ações que dependem, em alguma medida, da aprovação do Congresso Nacional, da elaboração de novos 
projetos de lei ou, ainda, de ações cuja incerteza é considerada elevada para se incluir no cenário Sem 
Reformas. São considerados pelo lado da receita os efeitos da descotização da Eletrobrás (apenas em 2019), a 
elevação da contribuição do RPPS de 11% para 14%, a aplicação do imposto de renda sobre os fundos fechados 
de investimento (apenas em 2020) e considerada a redução de 10% dos benefícios tributários, de forma linear4. 
Por fim, assume-se que a expansão de novas concessões permitirá o ingresso de receitas de acordo com a média 
histórica real do período de 2002 a 2017.  

																																																								
4	Por	simplificação,	assumiu-se	que	toda	a	economia	seria	obtida	pela	redução	de	gastos	tributários,	sem	especificar	quais	programas	seriam	objeto	de	
alteração.	De	acordo	com	o	Projeto	de	Lei	Orçamentária	(PLOA)	2019,	o	total	estimado	para	2019	chegará	a	R$	306,4	bilhões.	Os	efeitos	da	medida,	
entretanto,	foram	considerados	apenas	a	partir	de	2020.			
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Do lado das despesas foram incluídas as medidas relacionadas aos gatilhos do Novo Regime Fiscal, como a 
vedação de realização de concursos, de elevação de remuneração de servidores públicos e de criação de novas 
despesas obrigatórias. Adicionalmente, foram incorporadas reformas estruturais relacionadas e a aprovação de 
diversas reformas, incluindo a reforma da previdência e assistência social e a mudança na elegibilidade do 
abono salarial, benefício pago pelo FAT. 
 
 

2.2. Resultado Primário, Receitas e Despesas 
 
Resultado Primário do Governo Central 
 
Com base nas premissas descritas acima, apresentamos a seguir os resultados primários das simulações para o 
período entre 2018 e 20225. 
 
Gráfico 17– Estimativas de Resultado Fiscal do Governo Central; Dados em: % do PIB 

 
Fonte: COPEF/SUPEF/STN/MF  * Metas: LDO 2019 

 
Inicialmente, destaca-se que a meta de resultado primário para 2018 deve ser cumprida com folga, conforme 
demonstram os resultados dos últimos Relatórios do Tesouro Nacional. Esse resultado decorre, em relação à 
meta do Governo Federal, dos seguintes aspectos: recuperação econômica, embora em ritmo abaixo do 
esperado; maior controle dos gastos, dada a imposição de um limite ao seu crescimento pelo Novo Regime 
Fiscal (EC nº 95/2016); e uma maior arrecadação de receitas extraordinárias. Além disso, há expectativa de 
resultados melhores que as metas de empresas estatais federais e entes subnacionais, conforme mencionado na 
subseção 1.2, que deve melhorar o resultado consolidado do setor público para um valor inferior aos 2,3% do 
PIB, em 2018. 
 
É digno de nota que medidas tomadas durante o ano diminuíram a margem da política fiscal, como a subvenção 
ao óleo diesel e a diminuição de alíquotas tributárias sobre este combustível. Em que pese as medidas 

																																																								
5	Metas	de	Resultado	Primário:	Para	o	ano	de	2018,	a	LDO	(Lei	13.473/2017)	estabeleceu	um	déficit	de	R$	159	bilhões	(-2,28%	do	PIB)	como	meta	fiscal.	
Já	para	os	anos	de	2019,	2020	e	2021,	a	LDO	2019	estipulou,	para	o	Governo	Central	déficits	de	R$	139	bilhões	(-1,84%	do	PIB),	R$	110	bilhões	(-1,36%	
do	PIB)	e	R$	70	bilhões	(-0,81%	do	PIB).	
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compensatórias, como o fim da desoneração da folha de pagamentos e redução de gastos tributários, tais 
decisões, se continuadas, poderão comprometer ainda mais as metas de primário para os próximos anos. 
 
No tocante a 2020 em diante, nota-se que, na ausência de ajustes fiscais e considerando, como consequência, 
uma possível estagnação da economia, o cumprimento da consolidação fiscal se tornará inviável. A interação 
entre variáveis conjunturais e estruturais aponta que, na ausência de uma reação por parte dos gestores, o 
resultado primário tende a ser negativo em todo o período avaliado. 
 
De maneira oposta, avalia-se que o ajuste fiscal por meio das reformas proporcionará a recuperação dos 
superávits primários. Esse resultado é ainda mais pronunciado caso reformas microeconômicas que ampliem o 
crescimento e a produtividade sejam implementadas. Nesse cenário, o resultado primário pode voltar ao terreno 
positivo a partir de 2022, e a consolidação fiscal ocorre em ambos os cenários Com Reformas Fiscais e Com 
Reformas Fiscais e Microeconômicas6.  
 
As projeções apresentadas neste boletim para os cenários Sem Reformas e Com Reformas Fiscais são 
comparadas com as projeções com as realizadas por instituições públicas e privadas no gráfico a seguir. 
 
Gráfico 18– Comparativo de Cenários de Primário do Governo Central, % do PIB 

 
* Metas: LDO 2019 
 

As projeções de resultado primário mostram divergências significativas entre os cenários, embora todos 
apontem para uma recuperação nos próximos anos, com a exceção do cenário Com Reformas Fiscais. Os 
cenários da IFI7, que contam com hipóteses distintas, parecem estar mais próximos daqueles apresentados pela 

																																																								
6Caso	reformas	estruturais	não	sejam	implementadas,	mesmo	com	a	presença	de	crescimento	econômico	persistente	ao	longo	do	período,	os	resultados	
fiscais	não	devem	apresentar	superávits	no	médio	prazo.	Isso	porque	o	crescimento	das	receitas,	que	está	em	boa	parte	ligada	à	evolução	da	atividade	
econômica,	é	insuficiente	para	fazer	frente	ao	crescimento	das	despesas,	cuja	dinâmica	está	atrelada	a	regras	de	reajuste	que	garantem	ganhos	acima	
da	inflação,	além	da	dinâmica	de	itens	específicos,	que	tendem	a	crescer	em	função	da	evolução	demográfica	(ex.	saúde,	previdência).	
7De	 acordo	 com	 o	 RAF	 de	 agosto	 de	 2018,	 para	 a	 receita	 tributária	 são	 consequência	 da	 aplicação	 de	 elasticidade	 receita-PIB	 nominal	 de	 1,1	 e	 a	
incorporação	 de	 arrecadações	 como	 “Refis”.	 Para	 as	 receitas	 previdenciárias,	 a	 premissa	 utilizada	 é	 de	 elasticidade	 unitária	 em	 resposta	 à	massa	
salarial	e	ao	PIB.	Já	para	as	receitas	não	administradas,	as	rubricas	são	estimadas	individualmente,	com	especial	relevância	das	receitas	de	cota-parte,	
reagindo	à	elevação	prevista	do	preço	do	petróleo	Brent.	

Pelo	lado	da	despesa,	é	considerada	a	manutenção	do	valor	real	do	salário	mínimo	a	partir	de	2020,	as	despesas	da	previdência	e	a	LOAS/RMV	possuem	
crescimento	vegetativo	de	sua	população	de	2,9%	e	3,2%,	o	FAT	cresce	de	acordo	com	dados	de	ocupação	e	renda	no	mercado	de	trabalho	e	gastos	com	
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LDO 2019. A última divulgação do PRISMA8 situa-se mais próxima ao cenário Com Reformas Fiscais, 
mantendo um viés mais positivo.  
 
 
Receitas Primárias 
 
A dinâmica da evolução das receitas é bastante clara e vinculada aos parâmetros macroeconômicos usados na 
projeção de cada cenário, conforme demonstrado pelo gráfico a seguir. A distância entre as trajetórias acentua-
se ainda mais pelas medidas fiscais adotadas nos cenários Com Reformas Fiscais e Com Reformas Fiscais e 
Microeconômicas. 
 
Gráfico 19– Receita Líquida do Governo Central; % do PIB 

 
Fonte: COPEF/SUPEF/STN/MF* Média para o período. Exclui receita com cessão onerosa em 2010. 

 
Nos cenários Com Reformas Fiscais e Com Reformas Fiscais e Microeconômicas, a queda verificada na 
Receita Líquida entre 2018 e 2019 é explicada pela redução de receitas não recorrentes, notadamente o PERT e 
a receita de concessões de blocos de petróleo9. A partir de 2020 a receita líquida retoma o crescimento em 
relação ao PIB, tanto pela melhora dos indicadores econômicos como pela entrada de novas medidas de receita. 
Já a queda brusca observada no cenário Sem Reformas em 2019, além dos fatores citados acima, deve-se 
também à piora da grade de parâmetros macroeconômicos e da redução das receitas não recorrentes. Com isso, 
há grande impacto na arrecadação de receitas administradas e previdenciária. Neste cenário também não são 
consideradas novas medidas de receita, fazendo com que o desempenho da receita líquida permaneça deprimido 
até 2022. 
 

																																																																																																																																																																																												
pessoal	são	corrigidos	pela	inflação	média	do	IPCA	no	triênio	anterior.	Os	outros	gastos	obrigatórios	e	alguns	gastos	discricionários	crescem	de	acordo	
com	o	IPCA.	Por	último,	o	resto	dos	gastos	discricionários	deve	se	manter	dentro	de	um	mínimo,	entre	R$	75	à	80	bilhões	de	reais.		
8	Setembro	de	2018	

	
9	Cujos	valores	atingem	aproximadamente	0,5%	do	PIB.	
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Das trajetórias de receitas vale ressaltar que a modelagem10 considera os diferentes parâmetros 
macroeconômicos e informações relativas à legislação no momento da estimação. Assim, mudanças nas 
expectativas de crescimento econômico, inflação, taxa de câmbio e outras variáveis afetam as rubricas de 
receitas de diferentes formas. 
 
Apesar da leve recuperação da atividade econômica em 2017, com consequente alta sobre a arrecadação, as 
projeções macroeconômicas mais recentes mostraram-se menos otimistas, especialmente em função das 
revisões baixistas dos principais agregados no curto prazo. Como resultado, a projeção das receitas 
administradas e previdenciárias mostraram certo arrefecimento no médio prazo. 
 
Por outro lado, conforme notado, os recentes leilões de áreas para exploração de petróleo surpreenderam 
positivamente, bem como a alta do preço do petróleo influenciou a alta na arrecadação de royalties. Portanto, a 
arrecadação de receitas não-administradas apresentou crescimento no curto prazo. A manutenção da cotação do 
preço internacional do petróleo em patamares mais elevados deverá propiciar incremento nas receitas de 
royalties e participação especial.  
 
Apesar de ter não sido considerada nas projeções, é importante mencionar o potencial arrecadação que pode ser 
gerado pela cessão onerosa. 
 
Em 2010, a União assinou o contrato de cessão onerosa com a Petrobras, em que a União cedeu à Petrobras 5 
bilhões de barris de petróleo e recebeu R$ 74,8 bilhões. Contudo, o contrato previa Revisão do valor pago pela 
Petrobras no momento da declaração de comercialidade dos campos de petróleo, o que ocorreu entre 2013 e 
2014. A Revisão do contrato ainda está em curso e sua conclusão permitirá a realização do leilão do volume de 
petróleo excedente da cessão onerosa, estimado na Resolução CNPE nº 1/2014, entre 9,8 e 14,8 bilhões de 
barris, presente nos mesmos campos. 
 
Em 2018, uma Comissão Interministerial formada por MF, MME, MPDG e ANP realizou tratativas com a 
Petrobras para discussão das premissas da revisão. As cláusulas de revisão contratual não são objetivas e dão 
margem a diferentes interpretações, o que gerou divergências entre as partes. Com os esforços da União e da 
Petrobras, as divergências foram reduzidas, mas continuam existindo. Conforme Relatório da Comissão, 
encerrada em maio/2018, havia tanto os cenários nos quais a União era credora quanto outros, nos quais a 
União era devedora. O PL nº 78/2018, em tramitação no Senado Federal, endereça alguns pontos de 
divergência.  
 
Em setembro, o CNPE recomendou ao MME enviar ao TCU a minuta de aditivo ao contrato de cessão onerosa 
e a minuta do edital do leilão do excedente. O texto foi construído com participação da Petrobras e SE-MF. O 
assunto está sob avaliação do TCU. 
 
Importante mencionar que, dado o elevado impacto fiscal, o eventual pagamento à Petrobras precisa estar 
compatível com o teto de gastos. Além disso, tal pagamento dependeria do ingresso de receitas do leilão do 
excedente. Dessa forma, as alternativas de pagamento ainda estão em discussão entre MF, MPDG e TCU. 

																																																								
10O	 modelo	 de	 projeção,	 desenvolvido	 pela	 COPEF/SUPEF/STN,	 avalia	 recursivamente	 as	 especificações	 que	 melhor	 se	 adequam	 à	 cada	 uma	 das	
receitas	administradas	no	momento	das	projeções,	dada	uma	grade	de	parâmetros	disponível.	Em	geral,	as	especificações	apresentam	estabilidade	e	
aderência	às	bases	de	tributação.	Por	exemplo,	para	o	imposto	de	importação,	o	modelo	seleciona	as	variáveis	câmbio	e	volume	de	importação	para	
realizar	as	estimações.	
Ressaltamos	que	o	modelo	é	destinado	a	estimações	de	médio	prazo.	No	curto	prazo,	as	projeções	com	base	em	modelos	de	 indicadores,	como	as	
realizadas	pela	RFB,	podem	incorporar	informações	mais	detalhadas,	como	efeitos	de	legislação	e	medidas	adicionais.	
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Quanto às projeções de receitas, é importante destacar que a diminuição menos acentuada destas nos cenários 
Com Reformas Fiscais e Com Reformas Fiscais e Microeconômicas decorre da maior arrecadação 
proveniente majoritariamente de Receitas Administradas, incluindo a redução de benefícios tributários, além de 
receitas de concessões e permissões. Nesse caso, na ausência de um calendário de concessões de médio prazo, 
assumiu-se que a arrecadação de novas concessões seria aquela suficiente para manter a média histórica, em 
termos reais, observada entre 2002 e 2017. A tabela abaixo apresenta o impacto de cada uma das medidas de 
receita consideradas, à exceção da cessão onerosa. Todas as medidas relacionadas a seguir entram nos cenários 
Com Reformas Fiscais e Com Reformas Fiscais e Microeconômicas11. 
 
Tabela 6– Impacto das Medidas de Receita; R$ milhões 

    R$ milhões correntes  
    2019 2020 2021 2022 

RECEITA 

Imposto de Renda - Aplicações 
Financeiras (MP 806/17) 

- 10.795,2 - - 

REIQ 547,8 587,4 629,1 673,2 

Reintegra 4.149,9 4.393,4 4.684,9 4.995,3 
IPI – Bebidas 1.806,0 1.855,6 1.904,3 1.954,3 
Outras Medidas Sobre Receitas 
Administradas* 

- 16.376,4 17.523,7 18.751,3 

Redução de 10% de Benefícios 
Tributários 

- 30.639,8 31.773,5 32.949,1 

RPPS - Aumento de Alíquota de 11% 
para 14% 

3.811,2 3.772,7 3.734,3 3.695,9 

Descotização Eletrobrás 12.200,0 - - - 

Expansão de Concessões e Permissões 15.704,3 9.000,0 9.360,0 9.706,3 
TOTAL 38.219,3 77.420,4 69.609,7 72.725,4 

Fonte: COPEF/SUPEF/STN/MF.  
* Inclui tributação de LCI e LCA, redução de créditos presumidos de PIS/Cofins e outras medidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
11Frisamos	 que	 desoneração	 da	 folha	 também	 está	 incluída	 nas	 medidas	 de	 receita,	 assim	 como	 na	 parte	 da	 despesa	 de	 todos	 os	 cenários.	 Este	
benefício	atingiu,	até	2015,	um	conjunto	de	56	setores	da	economia.	Além	da	desoneração,	 foi	estabelecido	um	aumento	em	1	p.p.	as	alíquotas	da	
Cofins-importação	 relativa	aos	 setores	desonerados.	A	 lei	nº	13.670/2018,	por	 sua	vez	 revogou	essa	desoneração	para	39	 setores	da	economia	em	
2018	e	mais	17	setores	em	2021	e	reduziu	em	1	p.p.	o	Cofins-Importação	dos	setores	reonerados.	Essa	medida	deve	produzir	efeitos	relevantes	no	
curto	e,	principalmente,	no	médio	prazo,	tanto	no	lado	da	receita	(elevação	das	receitas	previdenciárias)	quanto	na	despesa	(redução	da	compensação	
ao	RGPS).	Para	2018,	os	efeitos	na	receita	devem	ser	da	ordem	de	R$	830	milhões,	segundo	dados	da	RFB.	Já	para	2019,	estima-se	um	ganho	em	torno	
de	R$	3,7	bilhões.	Do	lado	da	despesa,	embora	os	valores	sejam	iguais	aos	da	receita,	existe	um	descolamento	temporal	na	compensação	de	4	meses.	
Assim,	os	efeitos	em	2018	devem	ser	nulos.	
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Despesas Primárias 
 
As trajetórias projetadas das despesas primárias são apresentadas no gráfico abaixo: 
 
Gráfico 20– Despesa Primária Total; % do PIB 

Fonte: 
CESEF-COPEF/SUPEF/STN/MF* Média do Período 
 
No tocante aos cenários, verifica-se uma grande discrepância12 entre os cenários Sem Reformas e Com 
Reformas Fiscais/Com Reformas Fiscais e Microeconômicas. A explicação dessa diferença está, 
principalmente, na despesa com benefícios previdenciários, cujo impacto é de redução de 0,7 p.p. do PIB nos 
gastos em 2020 na comparação entre os cenários Sem Reformas e Com Reformas Fiscais, diferença que 
cresce para 1,6p.p em 2022. Outra medida com impacto significativo é a alteração na regra do reajuste do 
salário mínimo, pois afeta diretamente as despesas previdenciárias e assistenciais, entre outras. O controle dos 
reajustes dos servidores públicos e mudanças em programas e benefícios completam o ajuste. A tabela a seguir 
detalha os efeitos de cada um dos itens, com a economia em relação ao cenário Sem Reformas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
12A	 avaliação	 das	 despesas	 totais	 difere	 marginalmente	 da	 avaliação	 do	 teto	 de	 gastos.	 Isso	 porque	 nem	 todas	 as	 despesas	 do	 orçamento	 estão	
incluídas	no	teto,	conforme	define	o	art.	107,	§6º,	do	Ato	das	Disposições	Constitucionais	Transitórias.	De	fato,	considerando-se	os	valores	realizados	
para	2017,	as	despesas	fora	do	teto	constituíram	2,4%	das	despesas	totais.	
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Tabela 7– – Impactos das Medidas de Despesa13; R$ milhões 

 
R$ milhões correntes 

2019 2020 2021 2022 

DESPESA 

Reforma da Previdência (Emenda Aglutinativa)14 - 6.320,9 18.642,6 32.846,1 

Pessoal e Encargos - Medidas EC 95 - 15.369,1 30.440,3 50.876,2 

Abono Salarial - Mudança na Elegibilidade - 7.890,1 17.111,5 18.144,8 

Mudança no Reajuste do Salário Mínimo (Lei 
13.152/2015) - Demais Despesas15 

- 7.612,0 22.265,8 39.121,5 

TOTAL - 37.192,1 88.460,2 140.988,6 
Fonte: CESEF-COPEF/SUPEF/STN/MF  * Inclui Efeitos da mudança no cenário macroeconômico 
 
No gráfico a seguir, apresenta-se o crescimento real anual médio das despesas primárias, divididas em grandes 
grupos. Isso permite que se faça a comparação desses gastos com o teto vigente. Gastos que crescem em termos 
reais pressionam outros e impõem dificuldades ao cumprimento do teto. 
 
Gráfico 21– Projeção de Crescimento Real Anual Médio, Gastos Obrigatórios, 2018 a 2022; Variação % 

 
Fonte: CESEF-COPEF/SUPEF/STN/MF 
 
Nos cenários Com Reformas Fiscais e Com Reformas Fiscais e Microeconômicas, a maior redução ocorre 
nas despesas classificadas como “Outras Obrigatórias” (somatório das despesas de benefícios do FAT, 

																																																								
13Além	 das	 mudanças	 elencadas	 no	 quadro,	 há	 o	 programa	 de	 subvenção	 econômica	 à	 comercialização	 do	 diesel,	 que	 está	 incluída	 em	 todos	 os	
cenários,	 criado	 pela	Medida	 Provisória	 838/2018.	 Como	 consta	 dessa	MP	 (convertida	 na	 Lei	 nº	 13.723/18),	 o	 programa	 vai	 até	 o	 final	 de	 2018.		
Portanto,	o	impacto	fiscal	da	subvenção	se	extinguirá	nos	próximos	anos,	embora	permaneça	a	perda	de	receita	decorrente	da	redução	da	tributação	
de	PIS/COFINS.	Realizando	um	exercício	simples,	em	que	a	subvenção	seria	mantida	no	patamar	de	R$	0,30	por	litro	do	diesel,	estimamos	qual	seria	o	
impacto	da	manutenção	do	programa	nos	próximos	anos.	A	subvenção	custaria	aos	cofres	públicos	R$	16,9	bilhões	em	2019	e	R$	R$	19	bilhões	em	
2023,	comprometendo	de	forma	significativa	o	cumprimento	da	meta	de	resultado	primário	e	do	teto	de	gastos.	

14
Os	montantes	estimados	de	impacto	podem	variar	de	acordo	com	as	premissas	macroeconômicas,	data	de	aprovação	e	abrangência	da	reforma.	Por	

exemplo,	o	impacto	estimado	pela	SPREV	é	de	R$	2,69	bilhões	em	2019,	R$	17,23	bilhões	em	2020,	R$	32,80	bilhões	em	2021,	e	R$	49,86	bilhões	em	
2022.		
15
Os	montantes	estimados	de	impacto	podem	variar	de	acordo	com	as	premissas.	Por	exemplo,	o	impacto	estimado	pela	SPREV	é	de	R$	12,33	bilhões	

em	2020,	R$	21,51	bilhões	em	2021,	e	R$	31,94	bilhões	em	2022.	
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subsídios e subvenções e desoneração da folha de pagamentos). Basicamente, essa retração é explicada pelas 
reformas em benefícios do FAT, já que a reoneração total da folha de pagamentos, que deve ocorrer em 2021, 
foi incorporada em todos cenários. Também há redução, em termos reais, dos gastos em pessoal e encargos. 
Nesse caso, a redução decorre do controle de reajustes nas remunerações dos servidores.  
 
O crescimento real das despesas acima relatadas16, na vigência do teto de gastos, requer redução em igual 
monta das despesas discricionárias. Não obstante, há limites para a redução dessas despesas. Assim, verifica-se 
que a rigidez das despesas continua a impor riscos à evolução da regra fiscal do teto de gastos ao diminuir a 
margem de manobra para ajustes fiscais.   
 
 
Teto de Gastos 
 
Em consonância ao art. 107, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)17, avaliamos 
abaixo o cumprimento do teto de gastos considerando-se dois dos cenários anteriormente apresentados. 
 
Gráfico 22– Teto de Gastos e Despesas Sujeitas ao Teto, % do PIB 

 
Fonte: CESEF-COPEF/SUPEF/STN/MF 
 
Em relação ao teto de gastos, nota-se que no cenário Sem Reformas pode haver descumprimento já a partir de 
2020. Esse resultado deriva tanto da ausência de controle nas despesas no curto prazo quanto de choques 
adversos nas variáveis macroeconômicas. Já no cenário Com Reformas Fiscais, por sua vez, projetamos o 
cumprimento da regra do teto (EC nº 95/2016) no período da análise. Em grande parte, a diferença entre os 
resultados é explicada pela reforma da previdência, contenção de gastos de pessoal e alteração no reajuste do 
salário mínimo. Corrobora-se a necessidade de aplicação de medidas adicionais de controle e racionalização de 
despesas para o processo de consolidação fiscal em curso.  
 

																																																								
16	Mesmo	com	as	reformas	da	previdência	e	assistência	social,	que	devem	ser	a	tônica	do	ajuste	fiscal	nos	próximos	anos,	a	despesa	dessas	rubricas	
deve	crescer	acima	da	inflação.	Isso	ocorre	porque	a	quantidade	de	beneficiários	continua	a	crescer	no	curto	prazo	a	taxas	elevadas,	dado	que	as	regras	
de	transição	das	reformas	são	bastante	graduais.	
17	Ato	das	Disposições	Constitucionais	Transitórias	

Art.	107.	Ficam	estabelecidos,	para	cada	exercício,	limites	individualizados	para	as	despesas	primárias:	(...)	II	-	para	os	exercícios	posteriores,	ao	valor	do	
limite	referente	ao	exercício	imediatamente	anterior,	corrigido	pela	variação	do	Índice	Nacional	de	Preços	ao	Consumidor	Amplo	-	IPCA,	publicado	pelo	
Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística,	ou	de	outro	índice	que	vier	a	substituí-lo,	para	o	período	de	doze	meses	encerrado	em	junho	do	exercício	
anterior	a	que	se	refere	a	lei	orçamentária.		
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O acionamento das vedações dispostas na EC 9518 para despesas primárias pode ajudar no cumprimento do 
Teto de Gastos em 2020. Para efeitos de simulação, utilizando o cenário Sem Reformas, foram consideradas 
apenas as medidas sobre despesas com pessoal e a manutenção do valor real do salário mínimo, com efeitos 
relevantes nas despesas previdenciárias, assistenciais e ligadas ao FAT (abono salarial e seguro-desemprego). 
As medidas, entretanto, não são suficientes para manter a despesa primária dentro do limite nos anos 
posteriores. 
 
Gráfico 23– Teto de Gastos e Despesas Sujeitas ao Teto, Acionamento dos Gatilhos da EC 95, 
Dados em: % do PIB 

 
 
 
Benefícios Previdenciários e Assistenciais 
 
Gráfico 24– Benefícios Previdenciários e Assistenciais com e sem reforma - Dados em: % do PIB 

 
Fonte: CESEF/SUPEF/STN/MF 

																																																								
18	Medidas	da	EC	95Ato	das	Disposições	Constitucionais	Transitórias	

Art.	109.	No	caso	de	descumprimento	de	limite	individualizado,	aplicam-se,	até	o	final	do	exercício	de	retorno	das	despesas	aos	respectivos	limites,	(...),	
as	seguintes	vedações:	I	–	concessão,	a	qualquer	título,	de	vantagem,	aumento,	reajuste	ou	adequação	de	remuneração	de	membros	de	Poder	ou	de	
órgão,	de	servidores	e	empregados	públicos	e	militares,	(...)	

V	–	realização	de	concurso	público,	exceto	para	as	reposições	de	vacâncias(...)	

VIII	–	adoção	de	medida	que	implique	reajuste	de	despesa	obrigatória	acima	da	inflação,	observada	a	preservação	do	poder	aquisitivo	referida	no	inciso	
IV	do	caput	do	art.	7º	da	Constituição	Federal.		
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O gráfico acima mostra os efeitos da reforma da previdência até 2022. Em nosso cenário, a título de exercício, 
adotamos a hipótese conservadora de que a reforma será aprovada apenas em 2019, com efeitos fiscais 
iniciando-se a partir de 2020. Em 2019, a diferença entre os dois cenários deve-se apenas às diferenças entre os 
cenários macroeconômicos. Consideramos também a versão da reforma discutida até dezembro de 2017, ou 
seja, a emenda aglutinativa. Novas versões que reduzam a abrangência e a velocidade de implementação da 
reforma podem impactar os cenários Com Reformas Fiscais e Com Reformas e Microeconômicas, reduzindo 
ou ampliando a economia estimada. Além disso, o cenário Com Reformas acima já inclui a mudança na forma 
de reajuste do salário mínimo, o que impacta diretamente as estimativas. A combinação de ambas as medidas 
produz uma economia de até 1,6p.p. do PIB em 2022. 
 
A reforma da previdência é a medida com maior impacto fiscal, fundamental para o processo de consolidação, 
mas cujos efeitos só serão sentidos no prazo mais longo, especialmente em decorrência da dinâmica 
demográfica (crescimento acelerado da população mais idosa) e das regras de transição dispostas na reforma. 
Nota-se que, mesmo com a aprovação da reforma, os gastos tendem a se estabilizarem termos do PIB. Nesse 
sentido, a postergação da reforma impacta significativamente os seus efeitos ao longo do tempo. Por outro lado, 
a adoção de uma regra de transição menos gradual do que a proposta deve ampliar os ganhos da reforma no 
curto prazo, sendo desejável para a promoção de um ajuste fiscal mais rápido. 
 
 
Pessoal e Encargos 
 
O segundo item mais relevante do orçamento são os gastos com pessoal e encargos (em torno de 22% do total). 
Essa despesa encontra-se com relativa estabilidade quando medida como proporção do PIB, nos últimos anos. 
Porém tem crescido acima da inflação. 
 
Gráfico 25– Projeção de Pessoal e Encargos, Dados em: % do PIB 

 
Fonte: CESEF/SUPEF/STN/MF 

 
No tocante às despesas com pessoal, nota-se uma tendência à redução ao longo do tempo, como efeito do maior 
controle do governo sobre os reajustes salariais. No cenário Sem Reformas, supomos uma correção com base 
na inflação e a realização de novos concursos – além do requerido para reposição de vacâncias. Mesmo assim, 
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não há crescimento da proporção dessa despesa em relação ao PIB, o que é explicado pelo efeito denominador 
(crescimento do PIB Nominal igual ao crescimento gasto com pessoal).  
 
Já nos demais cenários, as hipóteses contemplam a realização de concursos apenas para reposição de vacâncias 
e a ausência de reajustes. Mudanças adicionais, como a reestruturação de carreiras, não foram incorporadas 
nesse cenário, mas seus efeitos mais significativos só ocorreriam em prazos mais longos. 
 
 
Despesas com Controle de Fluxo 
 
As despesas com controle de fluxo são compostas de uma parcela de despesas consideradas obrigatórias, em 
função dos mandamentos dispostos no Anexo III da LDO, e outra parcela de despesas discricionárias, que 
inclui custeio e investimento públicos e na qual o Poder Executivo tem alguma capacidade de limitação de 
empenho e pagamento. O gráfico abaixo mostra o volume total dessas despesas, em termos reais. 
 
Gráfico 26– Despesas com Controle de Fluxo (discricionárias e obrigatórias19), em valores reais de 2016 – 
R$ bilhões 

 
Fonte: CESEF-COPEF/SUPEF/STN/MF 

 
Como se nota, as curvas em ambos os cenários ficam muito próximas nos anos seguintes, mas ainda notando 
que existe maior espaço no cenário Com Reformas Fiscais e Com Reformas Fiscais e Microeconômicas 
(cujos valores se sobrepõem no gráfico), mostrando que mesmo no melhor cenário há uma aproximação do 
nível mínimo de despesas discricionárias, conforme mostra o gráfico a seguir.  
 

																																																								
19	Limites	de	Gastos	Discricionários	
O	comportamento	das	despesas	com	controle	de	fluxo	é	determinado	por	dois	limites.	O	limite	superior	é	dado	pelo	teto	de	gastos,	de	forma	que,	se	as	
despesas	obrigatórias	 subirem	acima	da	 inflação,	o	ajuste	deve	ser	 feito	nas	despesas	com	controle	de	 fluxo	discricionárias.	O	 limite	 inferior	é	dado	
pelos	gastos	mínimos	de	 saúde	e	 educação,	bem	como	pelo	montante	mínimo	para	 custeio	da	máquina	pública.	 Este	 valor	 é	 calculado	da	 seguinte	
forma:	
1) Coleta-se	o	valor	do	gasto	total	com	controle	de	fluxo		
2) Exclui-se	deste	montante	o	valor	referente	as	despesas	ressalvadas	pela	LDO,	como	Bolsa-Família	e	benefícios	aos	servidores	
3) O	resíduo	desta	conta	para	2017	corrigido	pela	inflação,	é	considerado	o	gasto	mínimo	para	manutenção	da	máquina	pública.	Esses	valores	são	

apresentados	no	gráfico	11.	
4) Entretanto,	há	que	se	considerar	que	os	gastos	mínimos	com	saúde	e	educação	estão	inseridos	nesse	montante.		
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Gráfico 27– Despesas com Controle de Fluxo – Discricionárias, Dados em valores reais de 2016 – 
R$ bilhões 

 
Fonte: CESEF-COPEF/SUPEF/STN/MF 

 
Os níveis mínimos de despesas discricionárias podem variar em função do cenário macroeconômico utilizado e 
das hipóteses fiscais. A conclusão deste exercício demonstra que, em cenários onde se realizam medidas para 
controle de gastos obrigatórios, abre-se espaço para a realização de despesas discricionárias, o que pode ampliar 
a capacidade de investimento do Estado. Mesmo assim, coerente com os exercícios mostrados acima, o espaço 
para despesas discricionárias aproxima-se do mínimo. 
 
Cabe alertar que as despesas discricionárias previstas no PLOA para 2019 estão em R$ 102,5 bilhões, 
acrescidas de uma reserva de contingência de R$ 14,6 bilhões, o que leva a um total de R$ 117,1 bilhões. Esse 
valor deve ser comparado com os R$ 129,5 bilhões de despesas discricionárias para 2018, conforme o Relatório 
de Receitas e Despesas do 4º bimestre. Só para termos uma ideia de quão limitadas são as despesas 
discricionárias de 2019, o seu valor real é o menor dos últimos dez anos. E a situação de 2019 pode ficar ainda 
mais restrita, considerando que o valor do PLOA já pressupõe a aprovação de algumas medidas encaminhadas 
junto com o referido projeto de lei. Se estas não ocorrerem, o nível das despesas discricionárias pode cair para 
valores historicamente muito baixos, impondo desafios à continuidade de atividades e ao funcionamento da 
infraestrutura básica dos Ministérios, entre outros problemas graves, como a redução dos investimentos 
públicos federais para menos de 0,5% do PIB. Tal fato indica a urgência de realização de reformas que limitem 
a expansão da despesa obrigatória. 
 
 

2.3. Resultado Nominal e Dívida Pública 
 
Resultado Nominal do Setor Público 
 
Em consonância aos cenários macroeconômicos20 apresentados e aos resultados fiscais estimados, o resultado 
nominal do Setor Público apresenta tendências bastante distintas, conforme apontado no gráfico a seguir. 
 
 

																																																								
20Resultado	Nominal	e	Cenários	Econômicos:	As	reformas	estruturais,	além	de	promoverem	melhora	nos	resultados	fiscais,	tendem	a	contribuir	para	
reduzir	o	nível	de	 juros	neutro	e	os	prêmios	de	risco,	diminuindo	a	carga	de	 juros	nominais	da	dívida	pública	e	a	necessidade	de	financiamento.	Esse	
movimento	é	capturado	nos	cenários	macroeconômicos	apresentados	nesta	simulação.	
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Gráfico 28– Resultado Nominal do Setor Público (NFSP), Dados em: % do PIB 

 
Fonte: COGEP/SUDIP/STN/MF 

 
Os resultados exibidos são bastante distintos. No cenário Sem Reformas, tanto devido à piora dos resultados 
primários quanto do choque das variáveis macroeconômicas relevantes, como PIB, câmbio e juros, há uma 
trajetória de crescimento acelerado dos déficits nominais. Já nos cenários Com Reformas Fiscais e Com 
Reformas Fiscais e Microeconômicas, o resultado nominal do Setor Público mostra uma recuperação nos 
próximos anos, refletindo tanto a recuperação fiscal quanto menores  taxas de juros no curto e médio prazo. 
 
 
Dívida Bruta do Governo Geral 
 
Conforme as considerações dispostas acima, há divergência significativa nos cenários de dívida pública, abaixo 
apresentados. Com efeito, a ausência das reformas tende a impactar negativamente as principais variáveis 
macroeconômicas, não permitindo e estabilidade da dívida pública no horizonte de análise. 
 
Gráfico 29– Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), Dados em: % do PIB 

 
Fonte: COGEP/SUDIP/STN/MF 

 
Como se nota, no cenário Sem Reformas, a DBGG continua em trajetória de crescimento continuado, 
atingindo valores muito elevados ao final do período. Esse cenário é compatível com o choque negativo no 
cenário macroeconômico, e demonstra uma trajetória de insustentabilidade fiscal. Por outro lado, nos cenários 
Com Reformas Fiscais e Com Reformas Fiscais e Microeconômicas, há perspectiva de estabilização nos 
próximos anos da dívida. Em especial, nesse último cenário, já se vislumbra a redução do endividamento a 
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partir de 2020, em um ritmo lento, porém crescente. Ainda assim, trata-se de um patamar de dívida muito acima 
dos países com renda média semelhante ao Brasil, portanto muito acima do que poderia se considerar como 
nível prudencial. 
 
Importante mencionar que as devoluções antecipadas de recursos repassados pelo BNDES ao longo dos últimos 
anos contribuíram para melhorar a trajetória da dívida. No ano de 2018, em específico, ocorreu o retorno de R$ 
130 bilhões, totalizando R$ 310 bilhões desde fins de 2015 (tabela abaixo). Adicionalmente, as projeções para 
os próximos anos consideraram o novo cronograma de pagamentos, que foi antecipado em 20 anos, de 2060 
para 2040, relativo aos estoque remanescente de R$ 260 bilhões do BNDES com o Tesouro Nacional. Tais 
recursos, associados à expectativa de menores taxas de juros e ao maior crescimento da economia, trazem 
perspectivas favoráveis para estabilização da dívida e até redução no cenário Com Reformas Fiscais e 
Microeconômicas. 

 
Tabela 8– Devolução dos Recursos aportados no BNDES 

Ano Retornos do BNDES (R$ milhões) 
Impacto %PIB do Ano 
(p.p.) 

Impacto 
Acumulado/PIB* 

2015 15.766 0,3% 0,3% 
2016 113.220 1,8% 2,1% 

2017 50.000 0,8% 3,0% 

2018 130.000 1,9% 5,0% 
Fonte: COGEP/SUDIP/STN 

 
 
Dívida Líquida do Setor Público 
 
Gráfico 30– Dívida Líquida do Setor Público, Dados em: % do PIB 

 
Fonte: COGEP/SUDIP/STN 

 
A DLSP, por outro lado, tende a continuar crescendo no cenário Sem Reformas, se estabilizando no cenário 
Com Reformas Fiscais e iniciando trajetória de queda no cenário Com Reformas Fiscais e 
Microeconômicas, até o final do período de projeção. Diferentemente da DBGG, a DLSP é afetada 
significativamente pelo estoque de ativos21, compostos majoritariamente por reservas internacionais. Dessa 

																																																								
21	Um	desses	 importantes	ativos	é	a	carteira	de	títulos	do	Tesouro	emitidos	diretamente	ao	BNDES,	a	fim	de	possibilitar	as	atividades	de	fomento	do	
banco.	Desse	modo,	as	devoluções	de	recursos	repassados	pelo	BNDES	ao	longo	dos	últimos	anos	contribuíram	para	melhorar	a	trajetória	da	dívida.	No	
ano	de	2018,	em	específico,	houve	um	retorno	de	R$	130	bilhões.		
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forma, uma desvalorização cambial decorrente de um choque adverso pode servir como “amortecedor” dos 
efeitos do crescimento do passivo em decorrência de déficits fiscais. Por outro lado, uma recuperação da 
confiança, que pode resultar em valorização cambial, tende a reduzir o efeito de superávits fiscais. De qualquer 
forma, assim como na DBGG, o cenário Sem Reformas apresenta trajetória insustentável.  
 
 

2.4. Avaliação de Cenários de Regras Fiscais 
 
Metas de Resultado Primário 
 
Com base nos cenários fiscais discutidos neste relatório, foram elaboradas análises estocásticas22 acerca dos 
resultados primários do Governo Central, que foram comparados com as metas de resultado primário. 
 
Gráfico 31– Distribuição do Resultado Primário do Governo Central, Dados em: % do PIB 

 

 
Fonte: COPEF/SUPEF/STN/MF 
 
Os gráficos acima avaliam os riscos fiscais diante de choques macroeconômicos. A nuvem de resultados indica 
um intervalo de 80%, ou seja, há chance de 80% de o resultado primário efetivo estar compreendido em algum 
ponto da nuvem.  
 
Na ausência de reformas, a probabilidade de se alcançar um superávit ao final de 2022 é mínima. No cenário 
Com Reformas Fiscais, a probabilidade de superávit sobe significativamente, chegando a mais de 60% no 
final do período analisado, com chances de se atingir superávit em valor superior a 1% do PIB. 
 
Em relação às metas fiscais, há grande probabilidade de cumprimento da meta em 2018 em ambos os cenários. 
Não obstante, no cenário sem reformas, o cumprimento das metas nos anos seguintes se torna bastante 
improvável. 

																																																																																																																																																																																												
Os	impactos	dessa	devolução	na	DBGG	são	evidentes,	pois	reduzem	imediatamente	o	estoque	da	dívida	pública.	Por	outro	lado,	na	DLSP,	os	impactos	
derivam	apenas	de	um	menor	gasto	com	os	custos	implícitos	da	dívida,	já	que	há	uma	redução	tanto	do	passivo	(dívida)	quanto	do	ativo	(empréstimo	
ao	BNDES).	No	acumulado	do	período	2015-2018,	houve	devolução	no	montante	de	5%	do	PIB	mas,	diante	de	um	déficit	elevado	e	altas	taxas	de	juros,	
o	seu	impacto	foi	limitado.	
22	Os	cenários	estocásticos	são	gerados	a	partir	de	choques	aleatórios	imputados	nas	variáveis	macroeconômicas	que	irão	explicar	receitas	e	despesas	
(PIB,	 inflação,	etc).	O	valor	médio	dos	choques	para	cada	variável	é	 igual	ao	valor	da	grade	de	parâmetros	da	SPE,	enquanto	a	matriz	de	variância-
covariância	é	estimada	com	base	em	dados	históricos.	

	

Cenário Sem Reformas 

	

Cenário Com Reformas Fiscais 
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Teto de Gastos 
 
Na sequência, apresenta-se um exercício considerando as probabilidades de cumprimento do teto23 ao longo dos 
próximos anos. 
 
Gráfico 32– Distribuição dos Gastos efetivos e Teto de Gastos, Dados em: R$ trilhões 
 

Fonte: COPEF/SUPEF/STN/MF 
 
No cenário Sem Reformas, por exemplo, nota-se um descolamento das nuvens de gasto efetivo e limite 
constitucional a partir de 2019, chegando-se a 2022 com chances de cumprimento reduzidas. No cenário Com 
Reformas, a probabilidade de cumprimento do teto de gastos é maior, com as nuvens de probabilidades de 
gastos sujeitos ao teto e os possíveis tetos de gastos sobrepostas. Reitera-se, nesse sentido, que a postergação de 
reformas, especialmente da previdência, pode ampliar a chance de que a regra não seja alcançada ao final do 
período. Isso ativaria os gatilhos automáticos de contenção de despesas, que estão previstos na Emenda 
Constitucional nº 95/2016. 
 
 
Dívida Pública 
 
Exercício semelhante é realizado para a dívida pública, especificamente para a Dívida Bruta do Governo Geral 
– DBGG, focando no cenário Com Reformas Fiscais. Nesse caso, em que pese a expectativa de estabilização e 
queda da DBGG, ocorrem trajetórias em que choques extremos de variáveis macroeconômicas levam a dívida 
para patamares mais elevados, porém com probabilidade reduzida de haver uma trajetória insustentável da 
mesma. Há também boa chance de se encontrar abaixo de uma relação dívida/PIB de 85% ao final do período 
considerado. 
 
 

 

																																																								
23	Teto	de	Gastos	-	Ato	das	Disposições	Constitucionais	Transitórias	
Art.	107.	Ficam	estabelecidos,	para	cada	exercício,	limites	individualizados	para	as	despesas	primárias:			
(...)	
II	-	para	os	exercícios	posteriores,	ao	valor	do	limite	referente	ao	exercício	imediatamente	anterior,	corrigido	pela	variação	do	Índice	Nacional	de	Preços	
ao	Consumidor	Amplo	-	IPCA,	publicado	pelo	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística,	ou	de	outro	índice	que	vier	a	substituí-lo,	para	o	período	de	
doze	meses	encerrado	em	junho	do	exercício	anterior	a	que	se	refere	a	lei	orçamentária.		

	

Cenário Sem Reformas Cenário Com Reformas Fiscais 
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Gráfico 33– Distribuição do Resultado da Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) no cenário Com 
Reformas Fiscais. Dados em: % do PIB 

 
Fonte: COGEP/SUDIP/STN/MF 

 
 
Regra de Ouro 
 
A regra de ouro está estabelecida no art. 167 da Constituição Federal de 1988, conforme disposto a seguir:  

 
“Art. 167 São vedados:(...)III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de 
capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, 
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.” 

 
Nesta seção, avaliamos as projeções das margens da regra de ouro em vista dos cenários aqui apresentados. As 
tabelas a seguir apresentam os resultados. 
 
Tabela 6 – Projeção de Regra de Ouro – Cenário Sem Reformas, Valores em: R$ bilhões 

Discriminação 2018 2019 2020 2021 2022 
Resultado Primário Governo Central - 159,0 - 183,4 - 243,4 - 268,2 - 306,2 

Despesas de Capital (I) 879,8 749,4 965,0 1.281,4 1.199,0 

Investimentos 33,6 32,7 34,0 35,4 36,8 
Inversões Financeiras 69,3 71,6 74,5 77,4 80,5 
Amortizações 776,9 645,1 856,5 1.168,6 1.081,7 

Receitas de Operações de Crédito Consideradas (II = a - b) 879,2 1.054,3 1.406,0 1.708,3 1.694,3 
Receitas de Operações de Crédito do Exercício (a) 885,8 867,2 1.114,6 1.435,4 1.344,3 
Variação da Sub-conta da Dívida (b) 6,6 -187,1 -291,4 -272,9 -350,0 

Margem da Regra de Ouro (III = I - II) 0,6 -304,9 -441,0 -426,9 -495,3 

Resultado do Banco Central - Fonte 152 (IV)  169,3    
Margem da Regra de Ouro c/ Resultado BC (V = III + IV)  0,6 -135,6 -441,0 -426,9 -495,3 

 Fonte: COGEP/SUDIP/STN 
 
 
 
 

50	

55	

60	

65	

70	

75	

80	

85	

90	

95	

20
14
	

20
15
	

20
16
	

20
17
	

20
18
	

20
19
	

20
20
	

20
21
	

20
22
	



	

40	

	

Tabela 7 – Projeção de Regra de Ouro – Cenário Com Reformas Fiscais, Valores em: R$ bilhões 
Discriminação 2018 2019 2020 2021 2022 
Resultado Primário Governo Central - 159,0 - 139,0 - 101,9 - 58,5 - 4,3 

Despesas de Capital (I) 879,8 749,4 965,0 1.281,4 1.199,0 

Investimentos 33,6 32,7 34,0 35,4 36,8 
Inversões Financeiras 69,3 71,6 74,5 77,4 80,5 
Amortizações 776,9 645,1 856,5 1.168,6 1.081,7 

Receitas de Operações de Crédito Consideradas (II = a - b) 879,2 1.009,9 1.264,4 1.498,7 1.392,4 
Receitas de Operações de Crédito do Exercício (a) 885,8 867,2 1.114,6 1.435,4 1.344,3 
Variação da Sub-conta da Dívida (b) 6,6 -142,7 -149,8 -63,3 -48,1 

Margem da Regra de Ouro (III = I - II) 0,6 -260,5 -299,4 -217,3 -193,4 

Resultado do Banco Central - Fonte 152 (IV)  169,3    
Margem da Regra de Ouro c/ Resultado BC (V = III + IV)  0,6 -91,2 -299,4 -217,3 -193,4 
Fonte: COGEP/SUDIP/STN 

  
Tabela 8 – Projeção de Regra de Ouro – Cenário Com Ref. Fiscais e Micro, Valores em: R$ 

bilhões 
Discriminação 2018 2019 2020 2021 2022 

Resultado Primário Governo Central - 159,0 - 139,0 - 79,2 - 13,1 75,1 

Despesas de Capital (I) 879,8 749,4 965,0 1.281,4 1.199,0 
Investimentos 33,6 32,7 34,0 35,4 36,8 
Inversões Financeiras 69,3 71,6 74,5 77,4 80,5 
Amortizações 776,9 645,1 856,5 1.168,6 1.081,7 

Receitas de Operações de Crédito Consideradas (II = a - b) 879,2 1.009,9 1.241,8 1.453,2 1.313,1 
Receitas de Operações de Crédito do Exercício (a) 885,8 867,2 1.114,6 1.435,4 1.344,3 
Variação da Sub-conta da Dívida (b) 6,6 -142,7 -127,1 -17,9 31,2 

Margem da Regra de Ouro (III = I - II) 0,6 -260,5 -276,8 -171,9 -114,0 

Resultado do Banco Central - Fonte 152 (IV)  169,3    
Margem da Regra de Ouro c/ Resultado BC (V = III + IV)  0,6 -91,2 -276,8 -171,9 -114,0 
Fonte: COGEP/SUDIP/STN 

 
Como se verifica, a margem projetada da regra de ouro é pequena em 2018 (R$ 0,6 bilhão) e em decorrência 
das incertezas relacionadas ao processo de projeção, existem ainda medidas em curso que devam ser capazes de 
gerar uma margem positiva maior para a regra de ouro, de forma a acomodar eventuais frustrações em relação 
ao cenário básico. Uma delas seria a utilização parcial do Resultado do Banco Central. Tal margem de 
segurança é importante medida prudencial no acompanhamento da regra de ouro, podendo ser utilizada  
ou não. 
 
Para o ano de 2019 há previsão de excesso de receitas de operações de crédito em relação a despesas de capital 
entre R$ 260,5 e R$ 304,9 bilhões a depender do cenário fiscal. No entanto, há disponibilidade de R$ 169,3 
bilhões em recursos financeiros oriundos do resultado positivo do Banco Central referente ao balanço do 1º 
semestre de 2018, que, se não utilizados este ano, contribuiriam para reduzir as margens no ano seguinte. 
 
Ainda para o ano de 2019, algumas medidas adicionais podem ajudar a equacionar a estimativa de insuficiência 
da margem da regra de ouro, a exemplo das seguintes: (i) concessões ainda não consideradas nas projeções 
fiscais, em particular as relacionadas ao setor de petróleo e gás; (ii) liberação de fontes vinculadas a restos a 
pagar (RAP) em decorrência da nova metodologia para os RAPs (Decreto 9.428, de 28 de junho de 2018), 
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tratado a seguir; (iii) elevação das receitas financeiras em função da antecipação, em 20 anos, do cronograma de 
pagamento da dívida remanescente do BNDES com o governo federal; e (iv) otimização da alocação de fontes 
orçamentárias e desvinculação de recursos para reduzir a necessidade da utilização das fontes da dívida pública 
para pagamento de outras despesas que não sejam inerentes à administração da dívida. 
 
Os resultados mostram ainda que, mesmo no cenário Com Reformas Fiscais e Microeconômicas, há uma 
grande dificuldade de cumprimento da regra de ouro no curto prazo, e a volta aos patamares adequados ao 
mandamento constitucional só ocorreria em prazos além do horizonte de projeção aqui apresentados.  
 
Nesse contexto, medidas de cunho orçamentário – como a liberação de fontes existentes que estão indisponíveis 
no caixa, principalmente devido a vinculações –  poderiam contribuir para o cumprimento da regra de ouro, 
tendo em vista que possibilitariam a realização de despesas que, de outra forma, teriam que ser financiadas por 
meio da emissão de dívida. 
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Há que se atentar para as potenciais consequências legais caso ocorra o descumprimento da Regra de Ouro. 
Deixar de promover ou de ordenar o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os 
efeitos de operações de crédito efetuadas em descumprimento à Regra de Ouro pode ser entendido 
juridicamente como crime de responsabilidade, pois se enquadraria nos termos do item 7, do Art. 10, da Lei 
1.079 de 1950, que fala de situações desta natureza contra a Lei Orçamentária. 
 
Tabela 9 - RESUMO DAS PROJEÇÕES FISCAIS – 2018 A 2022 
 

Cenário Com Reformas Fiscais (R$ milhões) 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PRIMÁRIO GOV. CENTRAL -161.298 -124.401 -127.700 -139.000 -101.944 -58.636 -4.345 
PRIMÁRIO DO GOVERNO 
CENTRAL (% PIB) 

-2,6% -1,9% -1,9% -1,9% -1,3% -0,7% 0,0% 

Primário do Tesouro Nacional 
(% PIB) -0,2% 0,9% 1,0% 1,2% 1,7% 2,2% 2,7% 
Primário da Previdência 
(%PIB) 

-2,4% -2,8% -2,9% -3,1% -3,0% -2,9% -2,8% 

Receita Líquida (% PIB) 17,4% 17,6% 17,8% 17,2% 17,4% 17,5% 17,6% 

Despesa (% PIB) 20,0% 19,5% 19,6% 19,1% 18,7% 18,2% 17,7% 

 
Cenário Com Reformas Fiscais e Microeconômicas (R$ milhões) 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PRIMÁRIO GOV. CENTRAL -161.298 -124.401 -127.700 -139.000 -79.284 -13.194 74.999 
PRIMÁRIO DO GOVERNO 
CENTRAL (% PIB) 

-2,6% -1,9% -1,9% -1,9% -1,0% -0,2% 0,8% 

Primário do Tesouro Nacional 
(% PIB) -0,2% 0,9% 1,0% 1,2% 1,9% 2,5% 3,2% 
Primário da Previdência 
(%PIB) 

-2,4% -2,8% -2,9% -3,1% -2,9% -2,7% -2,4% 

Receita Líquida (% PIB) 17,4% 17,6% 17,8% 17,2% 17,6% 17,8% 18,0% 

Despesa (% PIB) 20,0% 19,5% 19,7% 19,1% 18,6% 17,9% 17,2% 

 
Cenário Sem Reformas (R$ milhões) 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PRIMÁRIO GOV. CENTRAL -161.298 -124.401 -130.008 -183.430,75 -243.434 -268.166 -306.197 
PRIMÁRIO DO GOVERNO 
CENTRAL (% PIB) 

-2,6% -1,9% -1,9% -2,5% -3,1% -3,2% -3,5% 

Primário do Tesouro Nacional 
(% PIB) -0,2% 0,9% 1,0% 0,7% 0,6% 0,8% 0,8% 
Primário da Previdência 
(%PIB) 

-2,4% -2,8% -2,9% -3,2% -3,7% -4,0% -4,2% 

Receita Líquida (% PIB) 17,4% 17,6% 17,7% 16,8% 16,7% 16,6% 16,5% 

Despesa (% PIB) 20,0% 19,5% 19,6% 19,3% 19,8% 19,8% 20,0% 
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3. Riscos Fiscais 
 
Conceituamos “Risco fiscal” como sendo o evento gerado por ato ou fato externo ao processo decisório do 
Ministério da Fazenda (MF) com potencial de provocar impacto fiscal ou restrição à gestão orçamentária do 
Governo com consequências negativas relevantes não previstas no planejamento fiscal. Os riscos fiscais podem 
ser resultantes de: 
 

• comportamento de parâmetros macroeconômicos distinto do previsto quando da elaboração de cenários 
base utilizados nos diversos instrumentos de planejamento fiscal; 

• proposições legislativas ou infralegais; 
• ações judiciais; 
• decisões de órgãos de controle; 
• descumprimento de contratos dos quais a União é parte; 
• atos de agentes públicos em conflito com as regras fiscais e a legislação fiscal vigente; 
• desastres naturais; 
• crises sistêmicas. 

 
 
Riscos macroeconômicos e estruturais 
 
Quanto aos riscos macroeconômicos, no âmbito do Ministério da Fazenda, a partir de cenários, são elaboradas 
projeções de receitas, despesas e dívida, tendo por referência as informações fornecidas por diversas áreas, 
abrangendo também análises relativas a entes subnacionais e às empresas estatais.  
 
Conforme demonstrado na seção anterior, a partir de um cenário base, que considera a legislação vigente, foram 
realizados exercícios que incluem medidas de receitas e despesas, a fim de verificar as condições para que a 
sustentabilidade fiscal nos médio e longo prazos seja alcançada. O cenário base mostra que, na ausência de 
reformas, o resultado primário deve permanecer no terreno deficitário até o final do horizonte de projeção, 
fixado em dez anos. Assim, a tendência neste cenário é de crescimento substancial da dívida pública. Logo, a 
recuperação fiscal passa necessariamente pela realização de reformas estruturais significativas.  
 
Para além do aprimoramento do arcabouço fiscal-normativo e das iniciativas que aprofundem e elevem a 
transparência das análises fiscais de médio e longo prazos, deve-se enfatizar que a gestão dos riscos à 
sustentabilidade fiscal se centra fundamentalmente na administração da agenda de reformas econômicas 
estruturais, bem como em uma agenda de mitigação de riscos relativos a sentenças judiciais ou criação de 
legislação que provoquem expansão das despesas públicas, redução das receitas ou ampliação do 
endividamento. Nesse sentido, o monitoramento e mitigação dos riscos fiscais é uma relevante agenda  
de governo.  
 
A reversão da trajetória do resultado primário requerida para a estabilização da dívida pública demanda um 
ajuste fiscal da ordem de quatro a cinco pontos percentuais do PIB e não pode ser realizada unicamente pelo 
lado das receitas. Incumbe ao governo propor a calibragem do ajuste entre receitas e despesas, a ser 
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determinada com base nos efeitos qualitativos e distributivos desejados, bem como realizar uma coordenação 
com os demais poderes autônomos em prol de uma agenda de responsabilidade fiscal respeitando, claro, suas 
competências constitucionais. Da mesma forma, cabe ao governo central a apresentação da proposta e seu 
acompanhamento no âmbito do processo legislativo. 

  
Quanto aos demais riscos que ameaçam a sustentabilidade fiscal, estes possuem naturezas diversas e estão 
associados a diferentes processos relacionados à sua identificação, mensuração e gestão. Da mesma forma, em 
grande parte estão submetidos a um arcabouço institucional e normativo que já estabelece que sua 
administração se dê no âmbito do desempenho das atribuições de órgãos específicos. Devido a esse contexto e 
uma vez que não existe nenhum órgão que isoladamente reúna todas as competências técnicas, legais e 
institucionais para a administração de todos os riscos, constata-se que a tarefa de consolidação dos mesmos é 
desafiadora. Por outro lado, reconhece-se que, quando a administração dos riscos e de seu impacto fiscal ocorre 
de forma distanciada do acompanhamento da sustentabilidade fiscal, perde-se eficiência no seu controle e na 
tomada de providências para sua mitigação. 
 
Nesse seguimento, entende-se que, caso se pretenda designar estrutura de governança para a consolidação dos 
riscos à sustentabilidade fiscal, a organização deve se dar de forma ampla, em esfera capaz de coordenar e 
articular as ações no âmbito do poder executivo e também junto a interlocutores dos poderes legislativo e 
judiciário e de entes subnacionais. 
 
Ressalta-se a percepção de que a gestão de alguns dos riscos em comento tem sido aprimorada no uso das 
atribuições dos órgãos responsáveis por sua administração. A título de exemplo, no âmbito da STN, a gestão 
dos riscos relacionados às garantias prestadas pela União em operações de crédito de entes subnacionais foi 
aperfeiçoada por meio da nova CAPAG, que definiu metas e compromissos mais rigorosos para aqueles entes 
que estiverem com classificação indicativa de saúde fiscal mais debilitada. No âmbito do Banco Central, 
destaca-se o monitoramento dos riscos relacionados ao setor financeiro continuamente relatados no Relatório de 
Estabilidade Financeira e as tratativas, em conjunto com o Ministério da Fazenda, para aprimorar o Regime de 
Resolução, que disciplina a saída ordenada de instituições do sistema financeiro nacional em caso de situações 
de comprometimento de sua situação financeira. 
 
Não obstante, o aprimoramento à gestão dos riscos passa também pelo reforço ao cumprimento de normativos 
vigentes que já estabelecem instrumentos de mitigação. Nesse enquadramento, por exemplo, relata-se que tem 
sido frequente o encaminhamento de propostas legislativas que estabelecem ou ampliam benefícios de natureza 
tributária em desacordo com o art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000 – LRF. Na mesma esteira, percebe-
se que o desalinhamento de critérios e a leniência observada na atuação de diferentes tribunais de contas 
estaduais tem prejudicado o cumprimento de limites estabelecidos na LRF. 
 
Adicionalmente, ressalta-se que no âmbito dos trabalhos realizados pela STN relativos ao monitoramento da 
sustentabilidade fiscal identificam-se, de forma recorrente, que constituem riscos relevantes à sustentabilidade 
fiscal aqueles relacionados a processos judiciais e a propostas legislativas que impõem, de súbito, impacto 
fiscal relevante. 
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Riscos fiscais de ações judiciais, iniciativas legislativas e decisões de órgãos de controle 
 
A despeito de já haver no âmbito desta Pasta e em outras áreas da administração federal esforços no sentido de 
mapear e prevenir riscos fiscais, nenhuma das iniciativas tratava de processo de monitoramento contínuo, capaz 
de filtrar e selecionar as informações relevantes, fazer diagnósticos com rapidez e precisão, e permitir que as 
instâncias decisórias do MF agissem com presteza e eficácia. 
 
Isso porque inexistia um canal de comunicação regular dedicado ao tema entre as áreas afetas a riscos fiscais no 
MF. Também não havia um ponto focal para centralização e gerenciamento dessa informação. Identificou-se, 
ainda, a baixa compreensão pelas áreas técnicas não jurídicas do MF acerca do rito de ações judiciais, além de 
falta de suporte perene das áreas técnicas às áreas jurídicas quanto aos argumentos econômicos envolvidos nas 
disputas judiciais. 
 
Tais carências têm resultado em  dificuldade para processar o elevado volume de informações sobre a evolução 
dos diversos processos judiciais, projetos legislativos, e demais iniciativas de grupos de interesse com impacto 
potencial sobre as contas públicas ou sobre a gestão orçamentária e financeira. 
 
Com o intuito de atuar para aperfeiçoar os mecanismos de identificação, monitoramento e mitigação dessas 
ações no âmbito do MF, ao longo do ano de 2018, a Assessoria Especial do Ministro de Estado da Fazenda 
(ASSESP) buscou contato com as demais áreas deste Ministério para desenvolvimento de um sistema 
centralizado de mapeamento e gerenciamento dessas informações. 
 
Nesse sentido, esforço coletivo das Secretarias do MF e dos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro 
de Estado da Fazenda permitiu que fossem mapeados, até 18 de setembro de 2018, 395 riscos fiscais oriundos 
de ações judiciais, iniciativas legislativas e decisões de órgãos de controle. Deste total, 106 riscos foram 
marcados como prioritários. 
 
Quanto à origem, 141 correspondem a riscos judiciais, 250 são legislativos, e 4 tiveram origem no TCU e em 
manifestações sociais, conforme demonstra a tabela abaixo. 
 
Tabela 10– Contagem de riscos por origem 

 
Total Prioritários 

Judicial 141 43 
Legislativo 250 62 
TCU 3 1 
Outros 1 0 
Total 395 106 
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A Tabela a seguir classifica os riscos conforme o principal tema ao qual estão relacionados. 
 
Tabela 11- Número de riscos por tema 

 
Total Prioritários 

Base de cálculo de tributos 31 7 
Benefícios previdenciários especiais 44 12 
Compensação financeira - previdência 3 0 
Condução da política Fiscal 7 4 
Condução de política tributária 21 10 
Crédito direcionado 3 0 
Créditos tributários 7 1 
Desenvolvimento regional 18 3 
Dívidas tributárias 20 4 
Estados e Municípios 37 17 
Gasto com pessoal 21 2 
Isenções, deduções e gastos tributários 120 24 
Piso do magistério 2 1 
Políticas sociais, emergenciais e rurais 10 2 
Regra fiscal 20 16 
Subvenção econômica 6 1 
Vedação de contingenciamento 3 0 
Vinculação de recursos 22 2 

 
O detalhamento dos riscos até então mapeados é feito em planilha anexa a este livro de transição. No entanto, 
merecem atenção especial 3 grandes grupos: 
 

1. Riscos relacionados a estados e municípios e a desenvolvimento regional; 
2. Benefícios previdenciários especiais; 
3. Isenções, deduções e gastos tributários, bem como redução da base de cálculo de tributos. 

 
O principal expoente dos riscos relacionados a estados e municípios está na regulamentação do art. 91 do 
ADCT, em substituição à chamada “Lei Kandir”, matéria que teve relatório aprovado em Comissão Mista do 
Congresso Nacional em 15 de maio de 2018 e prevê repasses da União aos demais entes da federação de R$ 39 
bilhões no primeiro ano, corrigidos pelo IPCA nos exercícios seguintes. Outra fonte de pressão dos estados e 
municípios concentra-se no repasse de verbas da União para o financiamento da educação. Neste âmbito, 
merecem atenção: a renovação do FUNDEB com ampliação de aportes da União, a modulação do passivo 
FUNDEF e o projeto que visa instituir um Sistema Nacional de Educação. 
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Há, ainda, um grande número de ações judiciais de autoria dos entes subnacionais com tramitação acelerada, 
promovidas para:  
 

• Impedir a execução pela União de garantia de contrato não financeiro; 
• Questionar a metodologia de cálculo dos limites para despesa com pessoal; 
• Questionar a inscrição no Cadastro de Inadimplência; 
• Afastar os impedimentos para contratação de crédito e obtenção de garantias; 
• Aplicar a SELIC “simples” às suas dívidas com a União; 
• Aumentar repasses ao FPE/FPM; 
• Fomentar o desenvolvimento regional. 

 
Há também diversos projetos com impacto negativo sobre receitas e despesas previdenciárias, que concedem 
benefícios previdenciários especiais (benefícios a portadores de doenças, tratamento privilegiado de 
determinadas categorias profissionais, etc), estabelecem renúncia de contribuição previdenciária em 
determinados casos, aumentam o prazo e as condições para usufruto de licença maternidade, entre outros. Esses 
casos são típicos de projetos cujo impacto isolado é normalmente pequeno, mas que, uma vez aprovados, abrem 
precedentes para que projetos similares também sejam bem-sucedidos, de modo que, quando somados, 
representam custos significativos para a União. 
 
Quanto às renúncias fiscais e às reduções da base de cálculo de tributos federais, destacamos serem esses os 
temas responsáveis pela grande maioria dos riscos até então mapeados. Apenas os projetos prontos para pauta 
na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e que estabelecem renúncias fiscais trazem impacto estimado de 
cerca de R$ 667 bilhões. 
 
Está em fase de testes a implementação de sistema informatizado na rede do MF para inserção, atualização e 
divulgação dos riscos às áreas deste Ministério. Tal sistema foi desenvolvido em parceria entre a ASSESP e a 
Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria (SEFEL) e facilitará a institucionalização do processo 
e o fluxo de informações entre órgãos do MF. 
 
Outras ações estão sendo implementadas para permitir atuação tempestiva para identificação e prevenção de 
riscos fiscais: 

• Estreitamento do relacionamento técnico deste MF com o Judiciário e o TCU, visando explicar a 
situação fiscal da União e tratar de temas específicos relativos a ações que estão tramitando nessas 
cortes; 

• Estreitamento do relacionamento técnico com as Comissões e Consultorias do Congresso que lidam 
com temas econômicos, apontando a necessidade de evitar que prosperem projetos que contêm alto 
risco fiscal; 

• Desenvolvimento de projeções internas de impactos dos riscos fiscais pelas áreas do MF, com 
destaque para a STN e a SPE; 

• Automatização da atualização das informações acerca da tramitação dos riscos, de modo a facilitar 
e tornar mais tempestiva a atuação das áreas afetas.  
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Como propostas de encaminhamento para institucionalização de uma cultura de identificação e mitigação de 
riscos no âmbito do Ministério, que independa de características e contatos pessoais dos envolvidos nos temas, 
bem como para o fortalecimento e aperfeiçoamento dos processos já desenvolvidos, sugere-se à nova gestão 
desta Pasta: 
 

• Buscar, junto à Casa Civil, a construção de um acordo com as lideranças do Congresso, no qual 
haja o compromisso de não se pautar medida com impacto negativo sobre receita e despesa da 
previdência enquanto não for votada a reforma. Os riscos previdenciários listados no anexo seriam 
a base para o acordo.  
 

• Desenvolver canal permanente entre as diversas áreas do MF para pronta comunicação de novos 
riscos detectados, visando a rápida mobilização das áreas, para minimizar o risco e seus efeitos. 

 
• Estreitar laços com a AGU, para melhor subsidiar a instituição na defesa da União quanto a  

riscos fiscais. 
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4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 
A programação orçamentária e financeira da União tem sua base legal sustentada por diversos comandos legais. 
Um dos principais é a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (Lei Complementar nº. 101/2000). Em seu art. 8º a 
referida Lei Complementar indica que: 
 

“Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a 
programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.” 

 
Para tanto o Poder Executivo publica um Decreto de Programação Orçamentária e Financeira. 
 
Adicionalmente a mesma LRF determina outra publicação de Decreto de Programação Orçamentária e 
Financeira, mas com periodicidade bimestral, em seu art. 9º: 
 

“Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de 
diretrizes orçamentárias.” 

 
Com o objetivo de evidenciar a capacidade ou não do cumprimento da Meta de Resultado Primário consignada na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a mesma legislação traz em seus comandos o seguinte art., 
consistentemente: 
 

“LDO-2018 (Lei no 13.473, de 8 de agosto de 2017): Art. 56. Se for necessário efetuar a limitação de 
empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder 
Executivo apurará o montante necessário e informará a cada órgão orçamentário dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União, até o 
vigésimo segundo dia após o encerramento do bimestre, observado o disposto no § 4º... 
 
... § 4o O Poder Executivo divulgará em sítio eletrônico e encaminhará ao Congresso Nacional e aos 
órgãos referidos no caput, no prazo nele previsto, relatório que será apreciado pela Comissão Mista a 
que se refere o § 1o do art. 166 da Constituição, contendo:” 

 
Assim, bimestralmente a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) 
publicam o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, com o objetivo de demonstrar a capacidade 
de entregar a Meta de Resultado Primário consignada na LDO e, se necessário, contingenciar despesas primárias 
ou apresentar alternativas de receitas primárias. Este mesmo relatório é encaminhado para a CMO do Congresso 
Nacional, para apreciação. O instrumento do Poder Executivo que implementa o contingenciamento é o Decreto 
de Programação Orçamentária e Financeira. 
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Tabela 12: Exemplo de Resultado da Avaliação do Relatório Bimestral (4º Bimestre 2018) 

 
Fonte: Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias – 4° Bimestre de 2018 

 
A mesma LRF, em seu Art. 9º, ainda determina que: 
 

“§ 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.” 
 

Para tanto, a STN e a SOF encaminham em conjunto o Relatório de Avaliação dos Cumprimento de Metas Fiscais 
quadrimestralmente à Comissão Mista de Plano, Orçamento Público e Fiscalização do Congresso Nacional. 
 
Em suma, após o orçamento público aprovado, o processo de programação financeira avalia a capacidade de 
distribuição das despesas, publicando um Decreto autorizando as despesas discricionárias por Ministério, tendo 
como restrições fundamentais a meta de resultado fiscal e a receita esperada para o ano. A cada dois meses são 
executadas reavaliações, com novos Decretos publicados e quadrimestralmente é prestada conta ao Poder 
Legislativo. 
 
 
Junta de Execução Orçamentária – JEO 
 
A Junta de Execução Orçamentária (JEO), criada pelo Decreto Presidencial nº. 9.169, de 2017, é composta pelos 
Ministros da Fazenda (Coordenador), da Casa Civil e do Planejamento. Ela tem por objetivo assessorar o 
Presidente da República a respeito dos atos que estabeleçam a programação financeira e o cronograma de 
execução mensal de desembolso do Poder Executivo Federal (Decreto de Programação Orçamentária e 
Financeira) e outros temas pertinentes à condução da política fiscal e ao equilíbrio financeiro-orçamentário, por 
provocação de quaisquer de seus membros. Adicionalmente, compete a JEO recomendar diretrizes para a 
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elaboração dos Relatórios de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, bem como a decisão alocativa do 
espaço fiscal disponível. 
 
 
Acompanhamento das Regras Fiscais 
 
No âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional foi instituído em 2015 o Comitê de Programação Financeira (CPF), 
com o objetivo de assegurar a realização planejada e transparente da programação financeira e da execução 
financeira do Governo Central, corrigindo desvios capazes de afetar o cumprimento da meta fiscal estabelecida na 
LDO e dando adequada governança e conformidade para a Instituição. Este comitê se reúne mensalmente para 
analisar as informações consolidadas e recomendar a programação financeira ao Secretário do Tesouro Nacional. 
 
Entre as Regras Fiscais que o Comitê acompanha para emitir alertas ao Secretário do Tesouro Nacional estão: 1) 
Regra de Ouro (art. 167 da CF, Inciso III); 2) Meta de Resultado Fiscal (LDO); 3) art. 42 da LRF; e 4) Teto dos 
Gastos (Emenda Constitucional 95). 
 
 
Regra de Ouro 
 
A Constituição Federal no seu Art. 167, inciso III, estabeleceu a chamada Regra de Ouro, que veda “a realização 
de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante 
créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria 
absoluta”. O objetivo desta regra é evitar a expansão da dívida pública e o financiamento de despesas correntes 
através de operações de crédito. A Regra de Ouro repercute na programação financeira do governo por meio da 
gestão das disponibilidades para financiamento das despesas. 
 
A Regra de Ouro não chegou a ser restrição à execução da política fiscal do Governo Central até o exercício 
2015, uma vez que a apuração de resultados primários positivos até o ano de 2013 resultava na maior 
disponibilidade de fontes de receitas primárias para financiar as despesas correntes, não necessitando, dessa 
forma, a realização e alocação de receitas de operações de crédito para este fim. Esse quadro foi alterado com 
deterioração das condições fiscais do Governo Central a partir do exercício de 2014. Em 2016 e em 2017, os 
retornos dos empréstimos do Tesouro Nacional ao BNDES, no montante de R$ 100 bilhões e R$ 50 bilhões, 
respectivamente, contribuíram para o equacionamento dessa regra ao final do exercício. Durante o ano de 2018, o 
Comitê de Programação Financeira acompanhou o assunto, e, sempre que necessário, efetuou recomendações ao 
Secretário do Tesouro Nacional, para garantir o cumprimento do limite imposto pela Regra de Ouro. 
 
 
Art. 42 da LRF 
 
Há ainda, no ordenamento jurídico brasileiro, outro dispositivo que trata do gerenciamento de disponibilidades. 
Trata-se do art. 42 da LRF, que veda ao “titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois 
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro 
dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa 
para este efeito”. 
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Até 2017, a apuração e demonstração do cumprimento do art. 42 da LRF pelo Governo Federal vinha sendo feita 
quadrimestralmente no anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo Federal - RGF, intitulado 
“Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar”. A partir de 2018, com o intuito de monitorar 
de forma mais tempestiva a situação das disponibilidades de caixa sob a ótica do art. 42, a Secretaria do Tesouro 
Nacional passou a publicar mensalmente no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) uma tabela, 
intitulada “Demonstrativo da Disponibilidade e Fluxo”. 
 
Apesar da maior tempestividade no monitoramento do art. 42 da LRF trazida pela nova tabela do RREO, o citado 
demonstrativo não fornece informação suficiente para que a Administração Federal seja capaz de monitorar e se 
antecipar a um possível descumprimento do art. 42 da LRF. Isto ocorre porque o demonstrativo contábil citado 
representa a situação da suficiência de caixa no momento de sua apuração, não estimando a situação ao final do 
exercício corrente. 
 
Para ser capaz de, em harmonia com o art. 1°, parágrafo 1°, da LRF, prevenir riscos e corrigir desvios referentes 
ao descumprimento do art. 42, o Governo Federal necessita de uma metodologia de projeção que torne possível 
prever a situação ao final de cada exercício da disponibilidade financeira e das obrigações contraídas e não pagas, 
observadas suas vinculações, conforme estrutura atual do supramencionado demonstrativo. 
 
Nesse sentido, a Secretaria do Tesouro Nacional desenvolveu metodologia de estimativa adaptada ao 
Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa, de modo a permitir avaliação gerencial da situação esperada das 
disponibilidades ao final do exercício corrente. Mensalmente o valor é apresentado no CPF e encaminhado ao 
Secretário do Tesouro Nacional. 
 
Em que pese existir disponibilidades suficientes para satisfazer os ditames do referido art. 42 da LRF, como 
informa o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, algumas fontes orçamentárias ainda 
apresentam insuficiência que precisam ser sanadas, o que deve ser tratado no início de 2019. 
 
 
Meta de Resultado Primário e Teto de Gastos 
 
A LOA 2018 foi aprovada respeitando o limite estabelecido no Novo Regime Fiscal de R$ 1.347,9 bilhões. 
Contudo, tendo em vista as reestimativas apresentadas nos Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas 
Primárias, em relação a determinadas despesas primárias obrigatórias que estão submetidas ao citado limite, o 
Poder Executivo oportunamente toma as providências necessárias para adequação orçamentária de tal forma que 
as dotações autorizadas permaneçam compatíveis com o Novo Regime Fiscal (Teto dos Gastos), caso necessário, 
em cumprimento aos §§ 4º e 5º do art. 107 do ADCT: 

 
“§ 4º As despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual sujeitas aos limites de que trata este 
artigo não poderão exceder os valores máximos demonstrados nos termos do § 3º deste artigo. 
§ 5º É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o montante total autorizado de 
despesa primária sujeita aos limites de que trata este artigo.” 
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Com base nas atualizações constantes no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, analisa-se se a 
projeção atual das despesas primárias está dentro do teto de gastos das despesas primárias. Importante mencionar 
que a execução orçamentária e financeira do exercício deve compatibilizar as restrições impostas pela meta de 
resultado primário, conforme disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e pela regra 
de Teto do Gasto, constante do art. 107 do ADCT, incluído pela EC 95. 
 
Ao longo do exercício de 2018, uma eventual margem na regra do resultado primário, oriunda do aumento de 
realizações ou reestimativas das receitas, poderá não implicar necessariamente a expansão dos limites de 
execução das despesas primárias, uma vez que o total está limitado ao valor de R$ 1.347.880,7 milhões pela regra 
do Teto do Gasto (ressalvados as despesas de que tratam os § 6º e § 11 do art. 107 do ADCT). Como esse tema é 
de responsabilidade do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, o CPF é responsável por 
analisar e recomendar ao Secretário do Tesouro Nacional uma proposta. 
 
Tabela 13: Despesas Primárias do Gov. Central incluídas na base de cálculo da EC 95/2016 
(4º Bimestre 2018) 

 
 
 
Análise de Gastos Primários, Cálculo do Teto e de Ministérios 
 
Com o objetivo de exemplificar como foram as evoluções das programações financeiras nos Relatório de 
Avaliação Bimestral de Receitas e Despesas, segue o ano de 2018 até o 4º bimestre: 
 
 
 
 

R$ milhões

Discriminação LOA	2018
Avaliação	de	
Fevereiro	
de	2018

Avaliação	1º	
Bimestre

Avaliação	2º	
Bimestre

Avaliação	3º	
Bimestre

Avaliação	4º	
Bimestre

I.	TOTAL	DE	DESPESAS	PRIMÁRIAS	(inclusive	Transf.	Por	Repartição	de	
Receita)

1.617.585,5 1.615.460,4 1.620.374,8 1.623.358,1 1.641.180,5 1.636.761,8

II.	DESPESAS	PRIMÁRIAS	NÃO	SUJEITAS	A	LIMITES	(art.	107,	§	6º,da	EC	
95/2016)

269.710,3 270.473,3 272.926,0 275.948,9 293.299,8 293.005,3

Transf. Por Repartição de Receita 235.180,5 235.075,2 237.265,0 239.034,7 247.790,9 247.480,0
FCDF 13.517,6 13.516,7 13.514,6 13.515,7 13.519,8 13.524,6
Pleitos Eleitorais 1.331,7 1.331,7 1.331,7 1.356,7 1.356,7 1.356,7
Complementação ao FUNDEB 14.054,3 13.731,4 13.800,8 13.814,7 13.814,7 13.814,7
Aumento de Capital em Estatais 5.626,1 5.626,1 5.626,1 5.639,3 4.650,0 4.650,0
Créditos Extraordinários 0,0 1.192,1 1.387,7 2.587,7 12.167,7 12.167,7
Realização Concursos MPU ( Acórdãos TCU nºs 1.618 e 1.870/2018-Plenário) 11,5

III.	DESPESAS	PRIMÁRIAS	SUJEITAS	A	LIMITES	[	I	-	II	] 1.347.875,2 1.344.987,1 1.347.448,8 1.347.409,2 1.347.880,7 1.343.756,5
Despesas Primárias 1.331.516,0 1.330.358,7 1.331.388,2 1.330.830,0 1.331.846,4 1.327.981,2

Pessoal 284.758,7 290.393,7 290.393,7 290.243,7 289.948,0 288.490,3
Orçamentário 285.684,7 291.319,6 291.319,6 291.169,6 290.873,9 289.416,3
(-)	Float 926,0 926,0 926,0 926,0 926,0 926,0

Subsídios,	Subvenções	e	Proagro 18.921,9 20.826,6 20.807,0 19.607,3 18.508,8 17.452,6
Orçamentário 18.921,9 20.826,6 20.982,8 20.340,0 19.123,5 18.961,4
(-)	Float 0,0 0,0 175,8 732,6 614,7 1.508,8

Demais 1.027.835,4 1.019.138,5 1.020.187,6 1.020.979,0 1.023.389,6 1.022.038,3
Demais	Operações	que	afetam	o	resultado	primário 16.359,1 14.628,4 16.060,6 16.579,3 16.034,3 15.775,3

Fabricação	de	cédulas	e	moedas 881,0 881,0 881,0 881,0 881,0 881,0
Subsídios	aos	fundos	constitucionais 8.771,0 8.521,1 8.534,2 8.331,0 8.109,6 8.200,5
Operações	Net	Lending 1.424,2 1.424,2 1.424,2 1.990,8 2.075,0 1.757,1
Impacto	primário	das	operações	do	FIES 5.282,9 3.802,0 5.221,2 5.376,5 4.968,6 4.936,8

IV.	LIMITE	EC	95	[	2017	x	1,03	] 1.347.880,7 1.347.880,7 1.347.880,7 1.347.880,7 1.347.880,7 1.347.880,7

V.	ESTIMATIVA	ANUAL	DE	EXCESSO	(	+	)	/	NECESSIDADE	DE	AJUSTE	(	-	)	CONFORME	
AVALIAÇÃO	BIMESTRAL	DE	QUE	TRATA	ART.	9º	DA	LRF	[	IV	-	III	]

5,5 2.893,6 431,8 471,4 0,0 4.124,1

Elaboração:	SOF/MP.
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Tabela 14: Evolução das Programações nos Relatórios de Avaliação Bimestral de Receitas e Despesas de 2018  

 
                                               R$ bilhões 

 
Discriminação 

 
1º Bim 2º Bim 3º Bim 4º Bim 

1. Receita Total 1.067,2  1.076,8  1.089,7  1.095,4  
1.1. Receita Administrada pela RFB/MF 894,0  897,2  901,4  905,1  
1.2. Receitas não Administradas 173,2  179,6  188,3  190,4  

2. Transferências a Estados e Municípios 246,1  247,6  256,1  255,9  
2.1. FPE/FPM/IPI-EE 190,5  191,5  196,5  195,3  
2.2. Demais 55,6  56,1  59,6  60,6  

3. Receita Líquida (1-2) 821,1  829,1  833,6  839,5  
4. Despesas 781,9  783,3  791,0  787,9  

4.1. Pessoal e Encargos Sociais 302,6  302,4  302,1  300,7  
4.2. Outras Despesas Correntes e de Capital 479,4  480,9  488,9  487,2  

4.2.1 Não Discricionárias 198,2  199,2  206,3  203,9  
4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes 281,2  281,7  282,6  283,4  

5. Resultado da Previdência -196,6  -198,6  -201,6  -202,4  
5.1. Arrecadação Líquida INSS 395,7  393,8  392,5  390,5  
5.2. Benefícios da Previdência 592,4  592,4  594,1  592,9  

6. Fundo Soberano do Brasil 0,0  0,0  0,0  0,0  
7. Ajuste Metodológico e Discrepância Estatística 0,0  0,0  0,0  0,0  
8. Resultado Primário do OFSS (3-4+5+6+7) -157,4  -152,8  -159,0  -150,8  
9. Resultado das Estatais Federais/Compensação de que trata o §3º 
do art. 2º da LDO-2016 0,0  0,0  0,0  0,0  
10. Resultado Primário do Governo Federal (8+9) -157,4  -152,8  -159,0  -150,8  
* Posição setembro/2018 

 
Os limites de pagamento do poder executivo distribuídos pelo Decreto de Programação Orçamentária e 
Financeira pode ser observado abaixo, destacando-se os dois maiores Ministérios em termos de despesas 
discricionárias, o da Educação e o da Saúde: 
 
Tabela 15: Evolução do Limites de Pagamento em 2018 (Posição Set/18) 

R$ mil 
Órgãos e/ou Unidades Orçamentárias Decreto 9.276 Decreto 9.323 Decreto 9.390 Decreto 9.452 

20000 Presidência da República 1.434.622 1.376.454 1.549.934 1.802.310 
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.061.742 1.029.890 1.029.890 1.146.890 
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 3.367.238 3.266.221 3.266.221 3.566.221 
25000 Ministério da Fazenda 3.506.169 3.400.984 3.439.184 3.823.555 
26000 Ministério da Educação 21.076.637 19.674.488 19.674.488 20.824.311 
28000 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 684.393 663.861 663.861 772.021 
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 2.261.534 2.193.688 2.193.688 2.664.826 
32000 Ministério de Minas e Energia 533.262 517.264 517.264 667.064 
35000 Ministério das Relações Exteriores 1.192.198 1.156.432 1.156.432 1.264.325 
36000 Ministério da Saúde 17.274.787 16.556.543 16.477.593 18.644.589 
37000 Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 66.321 86.300 86.300 95.843 
39000 Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 861.743 835.891 885.891 916.891 
40000 Ministério do Trabalho 480.357 465.946 465.946 540.946 
42000 Ministério da Cultura 449.822 442.913 442.913 552.267 
44000 Ministério do Meio Ambiente 613.877 595.461 595.460 663.460 
47000 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 995.292 965.433 1.127.383 1.144.233 
51000 Ministério do Esporte 521.795 506.141 506.141 498.141 
52000 Ministério da Defesa 5.330.395 5.090.483 5.090.484 7.396.821 
53000 Ministério da Integração Nacional 759.358 1.068.081 1.431.189 1.667.189 
54000 Ministério do Turismo 408.097 396.394 396.394 396.394 
55000 Ministério do Desenvolvimento Social 4.128.596 4.004.738 4.004.738 4.786.398 
56000 Ministério das Cidades 857.929 832.191 832.192 851.192 
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República 1.616 1.568 1.568 1.568 
63000 Advocacia-Geral da União 381.874 370.418 370.418 382.451 
71000 Encargos Financeiros da União - Demais 495 480 480 480 
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Órgãos e/ou Unidades Orçamentárias Decreto 9.276 Decreto 9.323 Decreto 9.390 Decreto 9.452 
71101 Encargos Financeiros da União - MF 1.349.320 1.312.614 2.812.614 2.812.614 
71102 Encargos Financeiros da União - MPDG 1.030.197 999.291 999.291 1.078.241 
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios 14.858 14.412 14.412 14.412 
74000 Operações Oficiais de Crédito 1.184.859 1.649.317 1.649.317 1.649.317 
81000 Ministério dos Direitos Humanos 155.057 150.405 150.406 162.406 
PAC 22.957.721 20.957.721 20.907.721 22.915.721 
Obrigatórias com Controle de Fluxo 137.709.409 137.383.797 139.008.983 139.272.456 
Emendas Individuais Emendas Individuais 8.768.428 8.768.428 8.768.428 8.768.428 
Emendas de Bancada Emendas de Bancada 3.071.155 3.071.155 3.071.155 3.071.155 
Reserva Financeira 21.655.111 26.015.247 22.781.293 12.379.422 
Total 266.146.264 265.820.652 266.369.672 267.194.558 

Obs.: Inclui PAC e emendas individuais com marcação de RP 6 e RP 7. 

 
 
 
Controle Externo 
 
O Tribunal de Contas da União executa bimestralmente reuniões com representantes da Secretária do Tesouro 
Nacional, da Receita Federal do Brasil e da Secretaria de Orçamento Federal com objetivo de monitorar o 
cumprimento da meta de resultado primário, e as demais regras fiscais. Após as reuniões, os referidos órgãos são 
questionados formalmente de assuntos tratados durante a reunião e o parecer dos técnicos do Tribunal 
encaminhado para o plenário do TCU. Eventualmente, são publicados alertas para as instituições acerca de riscos 
de descumprimento das regras fiscais. 
 
 
Ponto de Alerta no Início do Ano 
 
Após aprovação da LOA, tem-se 30 dias para publicação do Decreto. Neste momento, as receitas estimadas no 
orçamento aprovado e que não se comprovarem viáveis possivelmente levarão a um contingenciamento nas 
despesas discricionárias dos Ministérios.  
 
Por exemplo, em que pese o empenho do Governo em aprovar no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº. 9.463, 
de 2018, relacionado à receita de concessão oriunda da descotização das usinas da Eletrobrás, a sua não 
aprovação, ou modificação que reduza a receita estimada na LOA 2019, reduzirá as despesas discricionárias já no 
início de 2019 (o valor incorporado no orçamento está em R$ 12,2 bilhões). Da mesma forma, qualquer outra 
atualização das estimativas das receitas constantes na LOA impactará as decisões de programação financeira no 
início de 2019. 
 
Um outro exemplo de restrição fiscal para 2019 viria do lado da despesa. Em que pese estarmos ainda no mês de 
outubro, as despesas com subvenção ao diesel aprovada durante a greve dos caminhoneiros em maio de 2018 no 
valor de R$ 9,5 bilhões, estão sendo efetivamente desembolsadas aquém das estimativas iniciais. Até final de 
setembro, foram pagos somente R$ 1,6 bilhão. Caso o valor remanescente seja inscrito em Restos a Pagar (RAP) 
ao final do ano, para ser executado financeiramente em 2019, pode reduzir o espaço fiscal para a execução das 
despesas discricionárias dos Ministérios, por se tratar de uma despesa obrigatória e, consequentemente, ter 
prioridade. 
 
Caso esses impactos ocorram em 2019 na magnitude mencionada, ceteris paribus, a Secretária do Tesouro 
Nacional e a Secretaria de Orçamento Federal deverão preparar um Relatório de Avaliação de Receitas e 
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Despesas Primárias extemporâneo com essas informações, implementando um contingenciamento nas despesas 
discricionárias no valor de R$ 20,1 bilhões já no início do ano, conforme exemplificado na  
tabela abaixo. 
Tabela 16: Resultado Primário do Governo Central PLOA X Cenário 

     R$ bilhões  
  Relatório 4º 

Bimestre 2018 PLOA 2019 Cenário Ajustado 2019 Ajuste 
 DISCRIMINAÇÃO  

  (a) (b) (c) (c-b) 
 1. RECEITA TOTAL  1.095,4 1.155,0 1.142,8 -12,2 
 1.1 Receita Administrada pela RFB  905,1 961,8 961,8 0,0 
 1.2 Receitas Não Administradas  190,4 193,2 181,0 -12,2 
 2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS  255,9 275,2 275,2 0,0 
 2.1 FPE/FPM/IPI-EE  195,3 207,1 207,1 0,0 
 2.2 Demais  60,6 68,1 68,1 0,0 
 3. RECEITA LÍQUIDA (1-2)  839,5 879,9 867,7 -12,2 
 4. DESPESAS  796,1 800,9 788,7 -12,2 
 4.1 Pessoal e Encargos Sociais  300,7 325,9 325,9 0,0 
 4.2 Outras Correntes e de Capital  495,4 475,0 462,8 -12,2 

 4.2.1 Não Discricionárias   203,9 209,5 217,4 7,9 
 4.2.2 Discricionárias - Todos os Poderes  291,6 265,4 245,3 -20,1 

 5. RESULTADO DO TESOURO (3-4)  43,4 79,0 79,0 0,0 
 6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2)  -202,4 -218,0 -218,0 0,0 
 6.1 Arrecadação Líquida INSS  390,5 419,8 419,8 0,0 
 6.2 Benefícios da Previdência  592,9 637,9 637,9 0,0 
 7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6)  -159,0 -139,0 -139,0 0,0 

 
Conforme informado na seção do art. 42 da LRF, algumas fontes orçamentárias precisam ser tratadas para corrigir 
sua insuficiência, como é o caso da fonte 88 (remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional), que 
permanecerá invertida ao final de 2018 quando analisada individualmente. Cabe ressaltar que, apesar de a Lei de 
Responsabilidade Fiscal determinar o cumprimento do disposto no referido artigo em ano eleitoral, o Tribunal de 
Contas da União tem entendimento que o dispositivo legal deve ser permanentemente observado. 
 
Com objetivo institucional de modernizar as finanças públicas, a tesouraria e a programação financeira, o novo 
governo pode apoiar o PLP 295/2016 (antes PLS 229/2009). Importante mencionar que, nos últimos meses, a 
equipe econômica trabalhou fortemente em ajustes no sentido de colaborar com o Poder Legislativo para 
aprimorar o referido projeto. O mesmo busca modernizar o processo orçamentário, a contabilidade pública e os 
controles interno e externo, além de alinhar a avaliação da política pública com as melhores práticas 
internacionais. 
 
 
Conta Única do Tesouro Nacional 
 
A Conta Única do Tesouro Nacional, mantida no Banco Central do Brasil, acolhe todas as disponibilidades 
financeiras da União (inclusive fundos), de suas autarquias e fundações. Constitui importante instrumento de 
controle das finanças públicas, uma vez que permite a racionalização da administração dos recursos financeiros, 
reduzindo a pressão sobre a caixa do Tesouro, além de agilizar os processos de transferência e descentralização 
financeira e os pagamentos a terceiros.  
 
O Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que promoveu a organização da Administração Federal e 
estabeleceu as diretrizes para Reforma Administrativa, determinou ao Ministério da Fazenda que implementasse a 
unificação dos recursos movimentados pelo Tesouro Nacional, através de sua Caixa junto ao agente financeiro da 
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União, de forma a garantir maior economia operacional e a racionalização dos procedimentos relativos a 
execução da programação financeira de desembolso.  
 
Tal determinação legal só foi integralmente cumprida com a promulgação da Constituição de 1988, quando todas 
as disponibilidades do Tesouro Nacional, existentes nos diversos agentes financeiros, foram transferidas para o 
Banco Central do Brasil, em Conta Única centralizada, exercendo o Banco do Brasil a função de agente 
financeiro do Tesouro.  
 
As regras dispondo sobre a unificação dos recursos do Tesouro Nacional em Conta Única foram estabelecidas 
pelo Decreto nº. 93.872, de 23 de dezembro de 1986. 
 
Cabe destacar a importância da preservação do princípio de unidade de caixa, conforme disposto no art. 56 da Lei 
n.º 4.320/1964, que dispõe que “o recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de 
unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais”. 
 
Dessa forma, o princípio de unidade de tesouraria é perseguido na gestão eficiente dos recursos públicos da 
União, na medida em que todas as receitas da União, arrecadadas via DARF, GPS e GRU, são recolhidas à Conta 
Única do Tesouro Nacional, no Banco Central do Brasil, sendo tais recursos contabilizados no SIAFI, 
observando-se a vinculação constitucional/legal a eles aplicáveis. 
 
De igual forma, a União, por intermédio de seus órgãos do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social, bem como 
das empresas estatais dependentes, realiza suas despesas autorizadas na lei orçamentária a partir de saques diretos 
à Conta Única do Tesouro Nacional, observadas as etapas de execução orçamentária e financeira legalmente 
estabelecidas. 
 
No entanto, em que pese o total das disponibilidades da União estarem, segundo o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária da União (RREO), em R$ 1.061,8 bilhões, o total de recursos não vinculados/ordinários, 
nos quais existem plena capacidade alocativa, se reduz para R$ 86,2 bilhões, conforme abaixo. O restante dos 
recursos na Conta Única do Tesouro Nacional de alguma forma encontra-se vinculado por legislação. Essa 
política, levada ao extremo, está cada vez mais inviabilizando a política fiscal, gerando ineficiências e 
penalizando a sociedade brasileira, seja por falta de recursos alocados em tempo e no lugar adequado, seja pelo 
risco observado na gestão fiscal. 
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Gráfico 34 - Disponibilidade de Caixa Líquida da União por grupo de destinação de recursos até 
Agosto/2018 

 
 
 
Problemas do Excesso de Vinculação de Receitas e Despesas 
 
As políticas setoriais sempre buscam analisar de forma microeconômica suas decisões quando propõem 
vinculações de receitas para órgãos, fundos ou despesas específicas. Não analisando o mérito das propostas, a 
situação quando se observa sob a ótica macro impõe ao policy maker um resultado completamente diferente, com 
forte impacto em termos sociais e para as finanças públicas. Existe um conflito que está chegando ao extremo no 
Brasil entre as vinculações de receitas e despesas. Por um lado, aos olhos do gestor da política setorial, a garantia 
de uma receita associada ao atingimento dos objetivos traçados pelo seu superior facilita a entrega do resultado; 
por outro lado, tendo a solvência fiscal como valor social determinado pela LDO e firmado por uma meta de 
resultado primário, as vinculações tornam a alocação de recursos ineficientes e por vezes, situações de urgência e 
emergência social são negligenciadas por falta de recursos livres para essas finalidades. 
 
Exemplos não faltam. O Fundo do Direito Difuso (FDD), criado pela Lei 7.347/1985, tem por finalidade a 
reparação de danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direito de valores artísticos, estéticos, 
históricos, turísticos, paisagísticos, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos. O 
objetivo em questão tem plena capacidade de ser atendido por uma ação orçamentária sem qualquer vinculação e 
com plena flexibilidade para os legisladores tomarem a decisão de sua importância quando da aprovação a cada 
orçamento.  
 
No entanto, por decisão judicial, determinou-se que o orçamento de 2019 tenha garantido o valor de R$ 714 
milhões, equivalente às suas receitas vinculadas. Esse caso, que vinha sendo alocado na reserva de contingência 
da LOA para evitar um déficit fiscal ainda maior, agora será disponibilizado, mesmo não sendo priorizado pela 
Casa Legislativa nos últimos anos. Por outro lado, o Poder Executivo terá de cortar em outra despesa pública para 
garantir a solvência fiscal, possivelmente em uma despesa mais relevante aos olhos da sociedade no momento 
atual, devido a vinculação existente desde 1985, antes mesmo da Constituição Federal em vigor. Assim, decisões 
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localizadas estão impactando fortemente alocações de um orçamento limitado e enrijecendo ainda mais um 
orçamento já por demais carregado de despesas obrigatórias. Como é possível entender no gráfico abaixo, a quase 
a totalidade das receitas são destinadas para despesas obrigatórias. 
 
Gráfico 35 - Despesas Obrigatórias X Receitas Líquidas 

 
Outra consequência das vinculações existentes no Brasil é que, mesmo no período em que a política fiscal era 
capaz de entregar resultados primários positivos, ou seja, superávits, esses não representavam necessariamente 
redução da Dívida Pública Federal pois, em que pese a poupança representada pelos superávits incorridos, as 
vinculações legais existentes, exigem que os recursos fiquem na Conta Única do Tesouro Nacional alocados para 
a finalidade específica, mesmo que não utilizados (Lei de Responsabilidade Fiscal). Assim, o processo ainda traz 
mais uma ineficiência.  
 
Em outras palavras, as vinculações de receitas, que já são excessivas no orçamento da União, trazem ineficiência 
à execução orçamentária e financeira, pois acarretam um descasamento entre o ingresso de recursos financeiros e 
a despesa à qual estão vinculados. Esse descasamento se traduz atualmente na coexistência entre fontes de 
recursos vinculados com disponibilidade financeira de bilhões de reais e fontes com insuficiência de recursos 
financeiros, que acabam sendo cobertas por recursos proveniente da emissão de dívida. 
 
Portanto, para mitigar toda essa ineficiência já detectada e com sérias consequências para a gestão fiscal, uma 
possível proposta legislativa é que as vinculações de qualquer receita pública a órgão, fundo ou despesa, exceto as 
garantidas na Constituição Federal (art. 158 e 159, por exemplo) ficam vedadas. Permite-se vinculação apenas 
temporária, de 4 anos, autorizada por Lei Complementar. Assim, garante-se que as prioridades sociais estejam 
sempre atualizadas no orçamento e nas despesas do Governo. Ao mesmo tempo, evita-se desperdício de recursos 
públicos, com vinculações em despesas que, mesmo importantes, em momentos de crise podem ser postergadas, 
permitindo a sua utilização para garantir a sustentabilidade fiscal de curto prazo. 
 
 
Gestão dos Restos a Pagar 
 
Em 28/06/2018, foi publicado o Decreto no 9.428/2018, que altera a sistemática de inscrição, bloqueio e 
cancelamento de Restos a Pagar (RAP) dos órgãos do Poder Executivo Federal. A mudança nessa sistemática 
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representa um grande avanço na melhoria do controle do saldo de RAP, que cresceu muito após 2008, tornando-
se quase um orçamento paralelo. Por exemplo, mais da metade do investimento público da União no ano se dá por 
meio de pagamento de restos a pagar. 
 
 
Gráfico 36 - Evolução do Estoque de Restos a Pagar – R$ bilhões a preços de dez/2017 

 
Há dois tipos de Restos a Pagar (RAP): os processados e os não processados. O RAP processado refere-se a 
despesas que foram empenhadas e liquidadas, mas ainda não foram efetivamente pagas. O ordenador da despesa 
reconheceu que o serviço foi prestado ou que o investimento foi realizado, mas ainda não teve o saque na conta 
única do Tesouro.  O saldo de RAP processado não cresce muito ao longo dos anos. 
 
O segundo tipo é o RAP não processado, quando a despesa do orçamento do ano foi empenhada, mas não foi 
liquidada e nem paga. Neste caso, quando termina o ano, uma despesa que está apenas empenhada e não é 
cancelada se transforma em RAP não processado. É esse segundo tipo de RAP que tem crescido substancialmente 
ao longo dos anos. 
 
A série histórica de inscrição de RAP aponta para um forte crescimento do seu estoque até o exercício de 2013, 
quando atingiu a cifra de R$ 282 bilhões, decrescendo até 2016, quando alcançou R$ 153 bilhões. Em 2017 o 
valor estava em R$ 155 bilhões, onde R$ 128 bilhões são referentes a RAP não processados. 
 
As três principais mudanças ne sistemática de inscrição, bloqueio e cancelamento de RAP, introduzidas pelo 
Decreto 9.428/2018, foram: 
 

• A única exceção para regra de bloqueio para RAP não processado que não foram liquidados depois de 1 
ano e meio de sua inscrição passam a ser os gastos com saúde e emendas individuais impositivas. Até 
então entravam nessa exceção as despesas empenhadas do PAC e do Ministério da Educação (§ 3o Art. 68 
modificado pelo Art. 1o do Decreto 9.428). Os RAP não processados dessas duas despesas (saúde e 
emendas individuais impositivas) são em geral RAP que não são passíveis de cancelamento, pois apesar 
da despesa não ter sido liquidada e paga no ano de sua aprovação no orçamento, elas foram computadas 
como despesas obrigatórias no ano em que ocorreu o empenho.   

• Se houver desbloqueio de RAP não processados, mas não houver liquidação em até 1 ano e meio após o 
seu bloqueio, eles serão automaticamente cancelados (§ 7o Art. 68 modificado pelo Art. 1o do Decreto 
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9.428). Antes não existia uma regra de cancelamento de RAP não processados que foi bloqueado e, 
posteriormente, desbloqueado pelos ministérios setoriais.   

• O Ministro da Fazenda passa a ter o poder de limitar a inscrição de RAP de todos os ministérios setoriais. 
O estabelecimento de um limite de inscrição de RAP pelo Ministro da Fazenda passa a ser possível, mas 
não é obrigatório. O objetivo dessa decisão é controlar não apenas o saldo de RAP, mas também ter um 
instrumento em caso de risco de descumprimento do Art. 42 da LRF, que estabelece que o saldo de RAP 
no término de um mandato deve ser compatível com o caixa que o governo deixa para o seu pagamento 
(Art. 68-A modificado pelo Art. 1º do Decreto 9.428). 

 
Assim, o próximo governante deve garantir a perenidade do regramento acima institucionalizado para que parcela 
desse estoque de RAP se reduza consideravelmente no ano de 2019. Adicionalmente é necessária uma política 
que alinhe estratégia entre limite de empenho e limite de pagamento de forma que o resultado implique na 
diminuição dos restos a pagar, para tanto, o limite de empenho deve ficar abaixo do limite de pagamento dos 
Ministérios no Decreto de Programação Orçamentária e Financeira. 
 
 
Projetos Relacionados a Tesouraria e Fluxo de Caixa 
 
Sistema de Gestão Financeira – SIGEFI 
A gestão orçamentária e financeira da União tem sido objeto de constante evolução, tanto do ponto de vista 
legal/normativo quanto no tocante às evoluções de processos e sistemas estruturantes. Nesse sentido, face aos 
desafios decorrentes da gestão financeira, em maio de 2017 foram iniciados novo trabalho de desenvolvimento de 
um Sistema de Gestão Financeira - SIGEFI. 
 
O SIGEFI é um sistema que visa subsidiar a programação e a execução orçamentária e financeira da União, 
possibilitando ao Tesouro Nacional um acompanhamento mais eficiente das receitas e despesas públicas, uma 
maior interatividade com os órgãos, possibilitando sistematizar a apuração do Resultado Primário, e a construção 
de cenários fiscais, inclusive da Necessidade de Financiamento do Governo Central em todo ciclo orçamentário. 
 
O Sistema promoverá o fortalecimento da Secretaria do Tesouro Nacional, na qualidade de órgão central de 
programação financeira, e o Ministério da Fazenda como Órgão Superior, contribuindo para maior eficiência no 
planejamento fiscal e na gestão de tesouraria, além da melhoria nos subsídios à tomada de decisões gerenciais, 
inclusive incorporando os controles relativos ao Decreto de Programação Financeira. 
 
Dentro da sistemática da execução orçamentária e financeira da União, a Secretaria do Tesouro Nacional possui 
relevante papel, atuando conjuntamente com outros atores na elaboração, gestão e controle das finanças públicas, 
com papel preponderante na gestão dos ingressos e das saídas de recursos financeiros, sendo responsável pela 
apuração e controle dos desembolsos orçamentários e financeiros realizados. 
 
Nesse sentido, o SIGEFI ensejará na sistematização das informações usualmente apuradas com confiabilidade, 
possibilitando maior fidedignidade e tempestividade das informações e eficácia no levantamento de subsídios 
favoráveis à tomada de decisões, bem como melhoria do processo de acompanhamento da gestão orçamentária e 
financeira. Ademais, haverá o benefício da melhoria da análise das informações apuradas, via tempo/trabalho 
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remanejados da apuração manual/planilhas, podendo-se evoluir para construção de cenários fiscais e melhorias 
nas normas e sistemas aplicáveis. 
 
Destaque-se que o sistema em questão terá interface com os demais órgãos, a fim de que seja utilizado para o 
registro de seus pleitos atinentes à programação financeira, tendo por referência as leis orçamentárias e o Decreto 
de Programação Orçamentária e Financeira. Isso possibilitará melhora na gestão da STN e do MF acerca desses 
pleitos. 
 
Pretende-se migrar o módulo de programação financeira atualmente existente no NOVO SIAFI (SIAFI WEB) 
para o SIGEFI, aperfeiçoando a ferramenta com a possibilidade da inclusão de informações pertinentes, tais como 
as ações orçamentárias a que se destinam as solicitações de recursos, bem como a implementação do controle de 
alçadas com certificação digital. 
 
Há, ainda, a previsão do desenvolvimento de módulo específico para disponibilizar informações de tesouraria – 
Fluxo de Caixa, específicas aos saldos da Conta Única e relativas à sua remuneração. O SIGEFI possibilitará a 
apuração ampla de receitas e despesas, permitindo que sejam apuradas tanto as informações primárias quanto as 
financeiras, aperfeiçoando a gestão de caixa e de controle das disponibilidades da União por fonte de recursos. 
 
Ao final de 2018 o projeto terá entregue a modernização dos pagamentos do Governo Federal com impacto no 
fluxo de caixa, objetivando a otimização dos recursos públicos. Nessa etapa, o projeto tem como premissa que 
todas as Ordens Bancárias - OBs emitidas no Siafi somente serão geradas após as assinadas pelo Gestor 
Financeiro e Ordenador de Despesa, com o envio dos recursos financeiros ao agente financeiro no mesmo dia. 
 
Atualmente, algumas Ordens Bancárias são emitidas e contabilizadas no dia, mas os recursos financeiros são 
enviados ao banco somente no outro dia. Além disso, o modelo atual permite a assinatura/autorização do 
gestor/ordenador até sete dias após a emissão da Ordem Bancária. Ou seja, hoje em dia os recursos saem da conta 
única mesmo sem a autorização do gestor/ordenador e podem ficar até sete dias na instituição financeira, 
aguardando a autorização de pagamento. 
 
A medida contribui para melhoria na gestão de caixa, na medida em que a emissão das Ordens bancárias e seu 
registro contábil serão sincronizados com o saque dos recursos da Conta Única do Tesouro Nacional, que só 
ocorrerá após autorização dos gestores. Assim, o novo modelo permitirá convergência de conceitos de 
“pagamento efetivo” e “valores pagos”, dando maior transparência às finanças públicas, pois permitirá que a 
sociedade tenha conhecimento imediatamente das despesas da União pelo SIAFI. Nesse sentido, o Projeto 
acabará com o lapso temporal entre a despesa realizada no SIAFI e seu respectivo saque na Conta Única. A 
dinamização desses pagamentos também será favorecida pela implementação de ferramenta móvel que possibilite 
aos gestores e aos ordenadores procederem autorização eletrônica em dispositivo móvel, ainda que ausentes 
fisicamente de suas unidades. 
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Projeto Meios de Pagamento 
 
A Guia de Recolhimento da União (GRU) é o documento utilizado por diversos órgãos para arrecadação de suas 
receitas e demais valores. Por meio da GRU são pagas taxas (custas judiciais, emissão de passaporte), aluguéis de 
imóveis públicos, multas (da Polícia Rodoviária Federal, do Código Eleitoral etc.), além de várias outras receitas 
públicas. A GRU Simples e Cobrança são tipos físicos do documento, ou seja, requerem a emissão do boleto para 
o pagamento. Em muitos casos, o pagamento está restrito ao Banco do Brasil, dificultando o acesso dos não 
correntistas. 
 
O Projeto Meios de Pagamento busca prover ao cidadão formas alternativas para pagamentos por bens ou 
serviços públicos, tais como débito em conta, cartão de crédito, cartão de débito e QR Code. A ampliação dos 
meios de pagamento, além de proporcionar uma melhor experiência ao cidadão, permitirá modernizar o processo 
de arrecadação de uma grande parcela das receitas públicas, cujo recolhimento por meio de GRU somou R$ 254 
bilhões em 2017. 
 
O Projeto traz ainda como objetivos reduzir o número de erros de preenchimento de GRU por parte do cidadão, 
evitar a necessidade de filas em bancos, diminuir o tempo de confirmação do pagamento de documentos 
(mediante ingresso dos recursos na Conta Única da União), de forma que o cidadão não necessite esperar para ter 
acesso ao bem ou serviço, além de permitir o acesso aos bens e serviços públicos para os chamados “não-
bancarizados”. 
 
A inovação no processo de pagamento de GRU está alinhada com a Estratégia de Governança Digital do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que tem entre seus objetivos: expandir e inovar a 
prestação de serviços públicos digitais, facilitar e universalizar o uso e o acesso aos serviços digitais, e melhorar a 
governança e a gestão por meio da tecnologia. O Projeto está no Planejamento Estratégico da STN e iniciará a sua 
construção em fins de 2018, para implementação no ano de 2019. 
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5. MEDIDAS FISCAIS E MARCO 
REGULATÓRIO 

 
5.1 Medidas Fiscais 
 
Tendo em vista a necessidade de ajuste para garantir a sustentabilidade fiscal, será necessária ampliação de ao 
menos 4 p.p. do PIB de resultado primário nos próximos anos. Em linha com o ajuste requerido, está a limitação 
ao crescimento dos Gastos imposta pela EC 95/2016. Contudo, a criação deste limite não prescinde das reformas 
necessárias para seu cumprimento. A posição desta equipe do Ministério da Fazenda sempre foi o de realizar o 
ajuste por meio da redução de despesas. Caso esta não seja a opção da sociedade, será inevitável o aumento da 
arrecadação via tributos.  
 
Assim, resume-se nesta seção um conjunto de medidas capazes de reduzir a despesa pública ou ampliar a receita, 
com seu respectivo impacto fiscal. Os servidores do Ministério da Fazenda estão preparados para discutir cada 
uma dessas medidas e explicitar a metodologia de cálculo do impacto fiscal. 
 
Cabe ressaltar que se trata de um exercício de impacto financeiro, o que não indica qualquer intenção de 
sugestão de propostas a serem encaminhadas, isso é, não há qualquer análise ou indicação de mérito das 
propostas ou de seus impactos sociais ou políticos. 
 
As medidas, sujeitas à avaliação do próximo governo quanto à sua possível adoção, estão divididas nos seguintes 
grupos: Despesas Primárias, Benefícios Tributários e Receitas. 
 
Tabela 17-  Resumo - R$ bilhões         
Medidas 2019 2020 2021 2022 
Receitas  77,8 59,9 64,8 70,1 

Benefícios Tributários 33,4 35,7 38,3 41,1 
Despesas 73,0 100,5 148,7 206,2 

Total 184,2 196,1 251,9 317,4 
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Receitas Primárias 
 
Há diversas medidas possíveis para elevar as receitas públicas do Governo Federal. Abaixo estão listadas as 
principais, acompanhadas da estimativa de impacto até 2022. 
 

																																																								
24	 Em	 relação	 às	 linhas	 para	 as	 quais	 a	 RFB	 também	possui	 valores	 projetados,	 as	 projeções	 da	 STN	 não	 apresentaram	diferenças	 significativamente	
grandes,	a	ponto	de	alterar	a	mensagem	da	análise	ou	a	ordem	de	grandeza	dos	efeitos	das	medidas.	

25	Cabe	destacar	que	nesse	cálculo	não	foi	 incluído	redução	de	outros	tributos,	como	no	IRPJ,	para	compensar,	mesmo	que	parcialmente,	o	
aumento	de	tributação	de	dividendos.	

Tabela 18- R$ bilhões24 

Grupo de Receita Descrição das Medidas 2019 2020 2021 2022 

Administradas 
pela RFB 

Elevação da Alíquota Previdenciária dos Servidores Federais Civis 
de 11% para 14% 

2,54 2,50 2,45 2,41 

Elevação da Alíquota Previdenciária dos Servidores e Pensionistas 
Militares para 11% 

1,70 1,80 1,90 2,00 

Tributação de IRRF do excedente ao Lucro Contábil na Distribuição 
(Presumido, Arbitrado e Simples) – Projeção COPEF 

2,48 2,66 2,85 3,05 

Tributação PJ Serviços Profissionais (Presumido e Arbitrado) - 
Aumento da base de cálculo de 32% para 40% 

4,16 4,46 4,77 5,10 

Juros sobre Capital Próprio - Redução gradativa do limite de 
dedução para o pagamento em relação ao montante de lucros e 
reservas 

3,56 3,82 4,09 4,37 

Tributação de Lucros Distribuídos e Dividendos nos moldes vigentes 
até 1995 à alíquota linear de 15%, na fonte e sem faixa de isenção25 

21,40 22,93 24,54 26,25 

Criação de uma alíquota adicional de 35% do IRPF p/ Rendas 
Superiores a R$ 300 mil anuais 

6,00 6,43 6,88 7,36 

Imposto de Renda LCA/LCI - 15% Tributação 1,21 1,29 1,38 1,48 

Imposto de renda de aplicações financeiras - Elevar tabela regressiva 
de tributação em 5 p.p. 

1,49 1,60 1,71 1,83 

IRRF - Tributação de Fundos Privados constituídos sob a forma de 
condomínio fechados 

10,80 0,00 0,00 0,00 

Nova Contribuição Previdenciária tomadores de serviços por 
cooperativas de trabalho (15%) 

1,43 1,51 1,61 1,71 

Tributação Heranças e Doações (limitação da isenção do IRPF) 1,86 1,99 2,13 2,28 

IRPJ/CSLL: Redução de 30% para 15% do limite de compensação 
do prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da CSLL (temporário) 

5,14 5,69 6,19 6,73 

Tributação Direito Autoral e de Imagem - direto na base de cálculo 0,95 1,02 1,09 1,16 

Não Descotização da Eletrobrás Holding 12,00 0,00 0,00 0,00 
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i) Aumento da contribuição previdenciária de servidores públicos 
 
A medida refere-se à revisão da alíquota de contribuição dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos 
Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, por meio da alteração legal, estabelecendo duas 
alíquotas para os servidores na ativa: 11% para rendimento até o teto do RGPS e 14% para valores superiores. 
Para os servidores inativos, tem-se o estabelecimento de alíquota de 14% sobre a parcela de proventos ou pensão 
que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Esta medida implicaria em aumento da 
receita de R$ 2,5 bilhões em 2019 e R$ 2,5 bilhões em 2020. 
 
 

ii) Equiparação da contribuição previdenciária do militar (Pensões) 
 
A despesa com benefícios de reformados e pensionistas militares foi, em 2017, de R$ 40 bilhões (14% das 
despesas totais com pessoal da União), 12 vezes maior que a arrecadação, evidenciando claro desequilíbrio 
estrutural entre concessão e contribuição. Dada a situação, a medida em questão eleva a contribuição do servidor 
e pensionista militar de 7,5% para 11%, equiparando-a ao do servidor civil e aumentando a arrecadação em 47%.  
Esta medida implicaria em aumento da receita de R$ 1,7 bilhão em 2019 e R$ 1,8 bilhão em 2020. 
 
 

iii) Tributação de IRRF do excedente ao Lucro Contábil na Distribuição (Presumido, 
Arbitrado e Simples) 

 
Refere-se à instituição de Tributação de IRRF do excedente ao Lucro Contábil na Distribuição (Presumido, 
Arbitrado e Simples). Esta medida implicaria em aumento da receita de R$ 2,5 bilhões em 2019 e R$ 2,7 bilhões 
em 2020. 
 
 

iv) Tributação de pessoas jurídicas – serviços profissionais (Presumido e Arbitrado) 
 
Ampliar de 32% para 40% a base de cálculo das PJs de serviços profissionais optantes do lucro presumido e 
arbitrado. O ganho estimado com a medida é de R$ 4,2 bilhões em 2019, R$ 4,5 bilhões em 2020, crescendo 
cerca de R$ 1 bilhão ao ano, até a maturação das novas matrículas. 
 
 

v) Redução gradativa da dedutibilidade do JCP até a sua extinção em 2021 
 
Redução para 20% do lucro apurado em 2019, 10% em 2020 e revogação do dispositivo em 2021. A estimativa 
da RFB de ganho fiscal com a medida era de R$ 3,0 bilhões anuais em 2016. O valor foi atualizado pelo PIB 
nominal, levando a um aumento da receita de R$ 3,6 bilhões em 2019 e R$ 3,8 bilhões em 2020. 

Administradas Cobrança de mensalidade nas universidades públicas 1,00 2,00 3,00 4,00 
Reajustar as taxas arrecadadas pela União e estabelecer regra para 
novos ajustes 

0,08 0,17 0,26 0,34 

Total 77,80 59,87 64,85 70,07 
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vi) Cobrança de IR sobre lucros e dividendos de pessoas físicas  

 
Uma alíquota linear de 15% (mesma alíquota que existia até 1995) na fonte incidindo sobre os lucros e 
dividendos distribuídos sem qualquer faixa de isenção. A base de dados da DIRPF informados pela RFB 
referente ao ano-calendário de 2016 reporta que a base tributária de rendimentos isentos e não tributáveis 
referente aos lucros e dividendos distribuídos, assim como os rendimentos dos sócios de ME (ou Simples), 
alcançava cerca de R$ 350 bilhões naquele ano.  
 
Importante mencionar que os valores declarados como recebidos pelos contribuintes pessoas físicas estão em 
patamar superior aos valores declarados pelas empresas. Ou seja, a avaliação exclusiva a partir das informações 
dos beneficiários, sem considerar o montante declarado pela fonte pagadora, poderia levar a uma superavaliação 
dos ganhos. Os valores declarados pelas empresas somam neste mesmo período algo em torno de R$ 150 bilhões. 
Nesse contexto, considerou-se como base os R$ 150 bilhões mencionados acima, aplicando-se sobre esta base 
um fator de 0,8 e atualizando até 2019 (PIB Nominal). 
 
Cabe destacar que nesse cálculo não foi incluída a redução de outros tributos, como o IRPJ, para compensar, 
mesmo que parcialmente, o aumento de tributação de dividendos. Ademais, deve-se levar em consideração que o 
valor calculado por ser menor, tendo em vista a provável mudança de comportamento da fonte pagadora que 
poderá optar pela não distribuição de seus resultados, transferindo os ganhos obtidos de forma alternativa, 
evitando a incidência do tributo. São exemplo as empresas menores, tributadas com base no Lucro Presumido e 
aquelas sujeitas ao recolhimento com base no SIMPLES. Tais arranjos de negócios são mais flexíveis e 
permitirão o alcance dos mesmos efeitos para os sócios por meio de opções não sujeitas à incidência proposta.  
 
Por fim, deve-se considerar ainda nesta estimativa, a real evolução na lucratividade das empresas. O longo 
período recessivo pode ter afetado a capacidade de gerar lucros e, por conseguinte, de distribuir seus resultados. 
É provável que a evolução nominal do PIB não reflita adequadamente o crescimento dos resultados das empresas 
que devem ser consideradas na base da estimativa, mitigando em parte a expectativa de ganho. 
 
 

vii) Criação de Alíquota Marginal de 35% no IRPF  
 
No Brasil as informações da DIRPF 2016 indicam que apenas 7% dos contribuintes ganham acima de R$ 10 
mil/mês e menos de 1% possuem renda mensal superior R$ 23.000. Portanto, se a criação de uma alíquota 
marginal de 35% for uma decisão para melhorar a progressividade do sistema tributário há que se avaliar 
criteriosamente a faixa de renda a ser alcançada conforme a realidade e a capacidade contributiva do país. Sendo 
assim, a alternativa aqui apresentada seria a criação de uma alíquota marginal de 35% no IRPF para as faixas de 
renda superior a R$ 300 mil anuais. Com esta faixa de renda, a referida alíquota atinge apenas o último centil de 
renda da base da DIRPF, obtendo-se simultaneamente a progressividade compatível com a realidade da renda 
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média do país e um ganho fiscal bem razoável. Esta medida implicaria em aumento da receita de R$ 6,0 bilhões 
em 2019 e R$ 6,4 bilhões em 2020. 
 
 
 

viii) Imposto de renda sobre LCI/LCA 
 
A medida de revogação da isenção LCI/LCA envolve o restabelecimento de uma alíquota de 15% para os 
rendimentos obtidos a partir da publicação da MP/lei (os impactos auferidos foram calculados pela RFB). A 
mesma alíquota de 15% também deve incidir na medida referente à tributação do lucro distribuído, atualmente 
isenta, excedente ao lucro contábil das empresas optantes dos regimes de lucro presumido, arbitrado e simples. 
Esta medida implicaria em aumento da receita de R$ 1,2 bilhão em 2019 e R$ 1,3 bilhão em 2020. 
 
 

ix) Aumento IR sobre aplicações financeiras 
 
Aumento em 5 p.p das alíquotas presentes nas tabelas regressivas do Imposto de Renda sobre aplicações 
financeiras de Renda Fixa e de Multimercados. Esta medida implicaria em aumento da receita de R$ 1,5 bilhão 
em 2019 e R$ 1,6 bilhão em 2020. 
 
 

x) “Come-Cotas” para fundos privados 
 
Instituição do “Come-Cotas” para fundos privados constituídos sob a forma de condomínio fechado - Fundos 
Exclusivos (Algumas exceções – MP 806/17) – Impacto de R$ 10,8 bi refere-se a cobrança do IR sobre os 
rendimentos acumulados até 31/05/2018.  
 
 

xi) Nova contribuição previdenciária para tomadores de serviços por cooperativas de trabalho  
 
Instituição de uma nova Contribuição Previdenciária (15%) para serviços por cooperativas de trabalho. Esta 
medida implicaria em aumento da receita de R$ 1,4 bilhão em 2019 e R$ 1,5 bilhão em 2020. 
 
 

xii) Tributação de heranças e doações 
 
Fim da isenção de IRPF na tributação de heranças e doações, conforme previsto no PLS 300/2016 e PL 5.205/16. 
Importante mencionar que esta medida envolve questionamentos constitucionais relativos à invasão de 
competência e à duplicidade de fato gerador (bitributação) – PEC 96/2015. Esta medida implicaria em aumento 
da receita de R$ 1,9 bilhão em 2019 e R$ 2,0 bilhões em 2020. 
 

 
xiii) Redução do Limite de Compensação do Fiscal/BC Negativa da CSLL 
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Propõe-se redução do limite de compensação do Prejuízo Fiscal/ Base de Cálculo Negativa de 30% para 15% nos 
lucros apurados posteriormente. O impacto fiscal da medida incide na arrecadação de IRPJ e CSLL e se baseia 
em estimações executadas diretamente pela RFB para o ano-calendário de 2016, sendo tais valores apenas 
atualizados pelo crescimento projetado da CSLL e do IRPJ. Esta medida implicaria em aumento da receita de R$ 
5,1 bilhões em 2019 e R$ 5,7 bilhões em 2020. 
 
 

xiv) Tributação de direito autoral e de imagem 
 
Instituição de tributação de Direito Autoral e de Imagem – adiciona direto na base de cálculo sem percentual de 
presunção de lucro (PJ lucro presumido e arbitrado). Esta medida implicaria em aumento da receita de R$ 0,95 
bilhão em 2019 e R$ 1,0 bilhão em 2020. 
 
 

xv) Cobrança de mensalidade nas universidades públicas 
 
Dados da PNAD contínua do 2T/2016 indicam que 35,5% da população matriculada em curso superior em 
instituições públicas possuem renda domiciliar superior à 5 salários mínimos e 32,1% possuem renda superior a 
1,5 salários mínimos per capita. Portanto, aproximadamente um terço dos estudantes de IES públicas teriam 
condições de contribuir com algum valor durante o curso. Nesse sentido, poder-se-ia cobrar mensalidade máxima 
correspondente ao financiamento médio do Fies, de R$ 1.168 (dados de 2017), dos estudantes com renda familiar 
bruta per capita superior a 1,5 s.m. matriculados em cursos de graduação, proporcional à referida renda. Os 
alunos do 10º decil pagariam 100%, do 9º decil pagariam 75% e do 8º decil pagariam 50% do valor da 
mensalidade, enquanto os alunos com renda de até 1,5 salário mínimo per capita (7 primeiros decis de renda) 
seriam isentos da contribuição. O ganho estimado com a medida é de R$ 1,0 bilhão em 2019, R$ 2,0 bilhões em 
2020, crescendo cerca de R$ 1 bilhão ao ano, até a maturação das novas matrículas. 
 
 

xvi) Reajustar as taxas arrecadadas pela União e estabelecer regra para novos ajustes 
 
A medida consistiria na implantação de uma regra permanente de reajuste anual de taxas arrecadadas pela União 
pelo Exercício do Poder de Polícia e Prestação de Serviços. A medida visa manter o valor real da arrecadação da 
União proveniente das taxas como serviços metrológicos do Inmetro/MDIC, vigilância sanitária da Anvisa, 
registro e porte de armas /Polícia Federal, entre outros, ao definir uma regra de reajuste anual, pela variação do 
IPCA, para que as atualizações sejam obrigatórias, sem necessidade de passar pela discricionariedade dos órgãos 
gestores. 
 
Quanto ao instrumento legal, seria um Decreto presidencial, estabelecendo a regra de reajuste das taxas por cada 
órgão gestor, a ser materializado a cada ano por meio de ato do órgão gestor da taxa respectiva. Antes, porém, tal 
Decreto determinaria o alinhamento do valor das taxas até a data de 31 de dezembro de 2018, tendo como ponto 
de partida o último reajuste realizado e o IPCA acumulado desde então. 
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Atualmente a atualização dessas taxas fica a cargo de cada órgão responsável e não há incentivo para sua 
atualização, uma vez que ela apenas gera o desgaste político para o gestor e a receita não é vinculada para o 
órgão que a arrecada. As taxas sujeitas a esse tipo de reajuste, conforme levantamento preliminar a partir de 
dados do Siafi, representaram arrecadação de R$ 1,7 bilhão em 2017. Se considerarmos o reajuste das taxas pelo 
IPCA para os próximos anos, a medida poderia gerar uma receita adicional de R$ 84 milhões em 2019, R$ 170 
milhões em 2020 e R$ 256 milhões em 2021.O impacto poderia ser ainda maior no curto prazo, no caso de taxas 
que estão sem reajuste há mais de um ano. 
 
 
Benefícios Tributários 
 
A LDO 2019 estabeleceu limitação dos benefícios tributários a 2% do PIB no prazo de 10 anos. Na versão 
aprovada no Congresso Nacional também estabelecia redução dos referidos benefícios em 10% para o exercício 
de 2019.  
 
Apesar do trecho que propõe um corte de 10% dos benefícios ter sido vetado na versão final do Presidente da 
República, considerou-se este como um parâmetro para os gastos tributários. Para se efetuar a estimativa de 
impacto, utilizou-se os dados do Demonstrativo de Gastos Tributários - DGT associados aos benefícios 
selecionados e ponderados por reduções percentuais esperadas para cada programa. O impacto em 2019 foi 
atualizado para os exercícios seguintes por índice de preços. 
 
É importante observar que a discussão sobre benefícios tributários envolve um conjunto extremamente 
diversificado de programas e, por conseguinte, exige o estudo de um universo plural de temáticas. A título de 
exemplo, as discussões quanto ao Simples Nacional são absolutamente diversas daquelas referentes a avaliação 
da Zona Franca de Manaus – ZFM. Enquanto as discussões sobre o Simples Nacional compreendem questões 
como o ônus tributário em diversos setores e atividades e a própria caracterização de micro e pequenas empresas, 
a ZFM refere-se à instituição de áreas de livre comércio e desenvolvimento regional e, por conseguinte, questões 
econômicas diversas. 
 
Existem duas estratégias possíveis para proposição de cortes dos benefícios tributários em 10% para o exercício 
de 2019. A primeira é a redução linear dos benefícios. A segunda é uma redução a partir de um subconjunto dos 
benefícios fiscais. Na tabela abaixo encontram-se os principais benefícios tributários vigentes. 
 
 Tabela 19       Em R$ Bilhões 

Grupos Temáticos PLOA 2018 Participação  

Simplificação, Formalização e Estímulo ao Emprego 97,26 34,31% 

Simples e MEI 82,49 29,10% 

Desoneração da Folha de Salários* 14,77 5,21% 

Progressividade Tributária, IRPF e Outras Rendas 53,94 19,03% 

Imposto sobre a Renda Pessoa Física - IRPF (Diversos) 45,31 15,99% 

Poupança e Letra Imobiliária Garantida 8,63 3,04% 

Desenvolvimento regional 30,17 10,64% 

Zona Franca e Áreas de Livre Comércio 23,90 8,43% 
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Desenvolvimento Norte e Nordeste 6,27 2,21% 

Agricultura e AgroIndústria 24,51 8,65% 

Agricultura e Agroindústria - Desoneração Cesta Básica 18,24 6,44% 

Exportação da Produção Rural 6,27 2,21% 

Prestações Complementares 23,58 8,32% 

Entidades sem Fins Lucrativos 23,58 8,32% 

Benefícios de Empresas ao Trabalhador 11,62 4,10% 

Benefícios ao Trabalhador - Previdência 5,29 1,87% 

Benefícios ao Trabalhador - Saúde 5,27 1,86% 

Benefícios ao Trabalhador - Outros 1,05 0,37% 

Total Geral 241,08 85,05% 

*Estimativa original apresentada no PLOA 2018, sem as alterações decorrentes das negociações recentes   
 
Desse modo um corte linear de 10% nos gastos tributários geraria aumento de receita da ordem de R$ 30,6 
bilhões em 2019, R$ 32,8 bilhões em 2020, R$ 35,1 em 2021 e 37,6 bilhões em 2022. 
 
Alternativamente, uma redução focada em programas específicos poderia obter resultados semelhantes em 
termos de efeitos orçamentários e financeiros. Dado o alto grau de discricionariedade para seleção dos programas 
que poderiam ser alterados ou extintos, foram utilizadas algumas premissas: i) representatividade do benefício 
em termos financeiros (existem cerca de 80 benefícios tributários, porém a maioria de baixo impacto 
financeiro);ii) distorção causada no sistema tributário; e iii) regressividade da medida. 
 

Tabela 20 Resumo - R$ Bilhões 
Grupo de Gasto Tributário Descrição das Medida 2019 2020 2021 2022 

Desoneração da Folha de 
Trabalho 

Revogação da Lei nº 12.546/2011, que instituiu a 
desoneração da folha de trabalho 

13,46 14,42 15,43 16,57 

Simples Nacional e MEI 
Elevação das tarifas aplicadas às diversas atividades e 
faixas de faturamento 12,26 14,21 15,23 16,33 

Despesas médicas no IRPF 
Instituição de um limite para dedução de gastos com 
despesas médicas para pessoa física 

1,97 2,11 2,26 2,43 

Faixas de Isenção para 
declarantes com mais de 65 anos 

Redução das faixas de isenção para declarantes com 
mais de 65 anos 

1,93 2,07 2,22 2,38 

Desoneração da Cesta Básica Redução dos produtos elegíveis para isenção dos 
impostos 

2,74 2,94 3,15 3,37 

Total   33,4 35,7 38,3 41,1 
 
 

i) Desoneração da Folha de Trabalho 
 

As avaliações sobre a política de desoneração da folha de trabalho, em regra, concluem que, embora tenha 
reduzido significativamente a arrecadação, a política não foi capaz de alcançar os objetivos propostos, em 
particular o aumento de emprego26. A lei que instituiu o benefício foi objeto de alteração recente, com reversão 

																																																								
26	Ver	Nota	de	Análise	sobre	a	Desoneração	da	Folha	–	Secretaria	de	Política	Econômica	–	Ministério	da	Fazenda,	abril	2015.	
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da desoneração em diversos setores da economia até 2020 e reoneração completa a partir de 2021. A medida 
adotada sugere a completa revogação da desoneração a partir de 2019. Os efeitos foram estimados a partir dos 
números apresentados no PLOA 2018, corrigidos pela variação da massa salarial para os próximos anos. 
 
 

ii) Simples Nacional e MEI 
 

Em relação ao Simples Nacional e MEI (microempreendedor individual), a RFB identificou27 que o regime 
simplificado no Brasil apresenta faixas elevadas de elegibilidade em comparação internacional; apresenta 
elevado grau de incumprimento tributário; que a inclusão recorrente de atividades específicas (advocacia, 
odontologia, medicina, etc.) não tende a induzir novos investimentos ou a aumentar o nível de atividade 
econômica; e que a elevação das faixas redundou quase que exclusivamente na migração de empresas entre 
regimes. Entende-se que, em termos de estratégia, a medida mais viável e com impactos significativos seria a 
elevação das alíquotas aplicadas às diversas atividades e faixas de faturamento, o que reduziria os problemas 
apontados.  
 
A estimativa foi feita de forma simplificada, dada a ausência de informações mais detalhadas28. Assim, supôs-se 
uma elevação de alíquotas compatível com uma redução de 15% da renúncia do Simples Nacional e MEI. 
 
 

iii) Despesas médicas no IRPF 
 

A partir das análises apresentadas por diversos estudos e das informações disponibilizadas, concluiu-se que 
benefício fiscal instituído por meio da dedução de despesas médicas da base tributável do IRPF está concentrado 
entre os contribuintes de maior nível de renda e é majoritariamente destinado a subsidiar o pagamento de planos 
de saúde. Assim, a proposta que se apresenta é estabelecer um teto para a dedução das despesas médicas, nos 
termos do que já é realizado para gastos com educação. A projeção mostrada acima parte do princípio do 
estabelecimento de um teto que proporcione um ganho de 15% em relação à renúncia existente. 
 
 

iv) Faixas de Isenção para declarantes com mais de 65 anos ou por moléstia grave ou acidente 
 

O benefício aplicado às aposentadorias dobra a faixa de isenção dos rendimentos de todos aqueles com mais de 
65 anos ou daqueles que tenham se aposentado em decorrência de moléstia grave ou acidente, de acordo com a 
previsão legal. Assim como as despesas médicas, verifica-se uma regressividade tributária na medida. A medida 
apontada é a redução as faixas de isenção para que renúncia de receitas seja reduzida em 10%. 
 
 

v) Desoneração da Cesta Básica 

																																																								
27Estudo	‘Arrecadação	do	Simples	Nacional	em	2015	–	Inclusão	de	novos	setores,	efeitos	no	Lucro	Presumido/Lucro	Real	e	impactos	do	
PLP	25/2007’	
28Sugere-se	consulta	à	RFB	para	maior	detalhamento	das	estimativas.	
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 O benefício, embora seja apontado como destinado a famílias de baixa renda, não é focalizada para nenhum 
grupo específico. Além disso, a lista de produtos elegíveis para a isenção de impostos foi ampliada ao longo do 
tempo, muitas vezes incluindo produtos fora do escopo da política e relacionados ao consumo de famílias renda 
média e alta. Propõe-se, nesse caso, a redução de produtos elegíveis, retirando-se da lista aqueles incluídos nas 
últimas alterações da lei e com pouca representatividade nas cestas de consumo das famílias mais pobres. 
 
 
Despesas Primárias 
 
Há diversas medidas possíveis para controlar as despesas. Abaixo estão listadas as principais, acompanhadas da 
estimativa de impacto até 2022. 
 

Tabela21- R$ bilhões 

Grupo de Despesa Descrição das Medidas 2019 2020 2021 2022 

Pessoal 

Limitar a contratação de novos servidores (cenário sem reajuste salarial)* 4,1 8,6 13,6 19,0 

Suspensão de reajuste dos servidores + Lim. de contratação – Economia em 
comparação a cenário em que servidores recebem reajuste para manutenção do 
poder de compra.* 

8,8 15,4 30,4 50,9 

Redução do quantitativo de cargos comissionados (cenário sem reajuste) 2,2 2,2 2,2 2,2 

Previdência e 
Assistência Social 

Aumento da idade mínima para a concessão do BPC 0,8 1,8 3,0 4,5 

Desvinculação do valor do piso previdenciário ao salário mínimo 2,7 7,4 15,6 24,7 

Desvinculação do reajuste do piso de assistência social do salário mínimo 0,6 1,7 3,7 5,9 

Aprovação da reforma da previdência (versão aglutinativa do final de 2017) 0,0 6,3 18,6 32,8 

Aumento da franquia do auxílio doença de 15 para 30 dias 1,3 1,3 1,3 1,4 

Trabalho 

Concessão do abono para trabalhadores que ganham até 1 SM** 0,0 8,1 17,3 18,7 

Fusão de Benefícios Assistenciais 9,1 13,4 19,0 25,0 

Acesso ao seguro desemprego após esgotado FGTS 32,5 35,6 38,7 42,0 

Transformar Salário Família e Abono em Auxílio-inclusão** 15,0 15,4 16,1 16,8 

Total 73,0 100,5 148,7 206,2 
* Medidas Mutuamente excludentes. Optou-se por considerar o valor do maior impacto fiscal: Suspensão de reajustes dos servidores + Lim. de contratação. 
** Medidas mutuamente excludentes. Optou-se por considerar o valor do maior impacto fiscal: Auxílio inclusão. 
 
 

i) Limitar a contratação de novos servidores 
 
As despesas de pessoal e encargos sociais representam cerca de 20% do total das despesas do Governo Central. 
De acordo com o Boletim Estatístico de Pessoal do Ministério do Planejamento, desde 2011 o número de 
servidores da União tem crescido a uma taxa média de 1,24% ao ano, tendo se acelerado nos 6 últimos anos para 
uma taxa em torno de 1,60%. Assim, a redução da contratação de pessoal – limitada às reposições – implicaria 
em redução de R$ 4,1 bilhões em 2019, R$ 8,6 bilhões em 2020 e R$ 13,6 bilhões em 2021, em comparação ao 
cenário de crescimento dos últimos seis anos. 
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ii) Concessão de reajuste zero para os servidores públicos 
 
O aumento concedido aos servidores públicos causa efeito cascata, dada a paridade remuneratória da maioria dos 
servidores em inatividade. A combinação de ausência de reajuste nos salários dos servidores públicos com a 
limitação na contratação resulta em uma economia acumulada de R$ 105 bilhões até 2022. Este cenário conta 
com a hipótese de aprovação da MP 849/18, que posterga o reajuste de 2019. 
 
 

iii) Redução do Quantitativo de Cargos Comissionados 
 

O gasto total com gratificações por exercício de cargos comissionados em 2017 foi da ordem de R$ 6,1 bilhões 
de reais, somando-se todos os poderes. Assim, a redução de 1/3 destes cargos implicaria em economia de R$ 2,2 
bilhões anuais. Entretanto, recentemente foi realizada redução de cargos comissionados da União, o que torna 
necessária a verificação do espaço adicional para diminuição do quantitativo de cargos, sem prejudicar o 
funcionamento da máquina pública. 
 
 

iv) Aumento da idade mínima para a concessão do BPC 
 

Segundo o art. 20 da Lei nº 8.742/1993, o BPC garante um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao 
idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 
provida por sua família.  Como a idade para obter o benefício é a mesma requerida para se obter a aposentadoria 
por idade (65anos), há um risco de se optar por não contribuir e abdicar da aposentaria, na expectativa do 
recebimento do benefício. Assim, propõe-se aumentar gradativamente em um prazo de seis anos a idade de 
concessão de 65 para 68 anos. Com esta medida estima-se a economia de R$ 0,8 bilhão em 2019, R$ 1,8 bilhão 
em 2020 e R$ 3,0 bilhões em 2021. 
 
 

v) Desvinculação do piso previdenciário ao salário mínimo 
 

A vinculação do piso previdenciário ao salário mínimo (SM) compromete o equilíbrio atuarial da previdência e 
traz um elemento complicador para a discussão de alterações do valor do salário mínimo, dado o seu “efeito 
cascata” sobre a remuneração de aposentados e pensionistas. Atualmente, estima-se que um aumento de 1% no 
SM aumente em mais de R$ 2 bilhões as despesas previdenciárias. Assim, dado o crescimento do PIB de 2017, 
estima-se poupança fiscal de R$ 2,7 bilhões em 2019 e de R$ 7,4 bilhões em 2020, caso medida fosse aprovada 
em 2018. 
 
 

vi) Desvinculação do piso assistencial ao salário mínimo (BPC/LOAS) 



	

75	

	

 
A atual vinculação dos benefícios assistenciais ao salário mínimo, por meio do inciso V do art. 203 da 
Constituição Federal, dificulta o equilíbrio financeiro do sistema assistencial/previdenciário. Se por um lado, a 
política de valorização real do SM implica em aumento das despesas com os benefícios, por outro não há 
crescimento da arrecadação, já que os benefícios assistenciais são não contributivos. Estima-se que a correção 
destes benefícios apenas pela variação do INPC implicaria em redução das despesas de R$ 0,6 bilhão em 2019, 
R$ 1,7 bilhão em 2020 e R$ 3,7 bilhões em 2021. 
 
 

vii) Redução do grupo elegível ao abono salarial para trabalhadores que recebem até um 
salário mínimo 
 

O Abono Salarial é uma política pouco eficiente tanto do ponto de vista distributivo quanto no incentivo à 
formalização no mercado de trabalho. Cerca de 67% dos beneficiários do Abono encontram-se entre os 60% mais 
ricos da população.  Assim, propõe-se alterar o critério de elegibilidade para 1 SM ao invés dos atuais 2 SM, 
dada a sobreposição com outros programas sociais (Bolsa Família, Salário Família e benefícios previdenciários, 
principalmente) que atendem os mesmos beneficiários. Com esta medida, estima-se economia de R$ 7,9 bilhões 
em 2020 e R$ 17,1 bilhões em 2021, totalizando R$ 155,4 bilhões até 2027. 
 
 

viii) Aprovação da Reforma da Previdência (Emenda aglutinativa) 
 

A aprovação da Reforma da Previdência em 2019, em bases similares ao texto da “emenda aglutinativa” em 
discussão no Congresso Nacional, representaria uma economia fiscal de cerca R$ 6,3 bilhões no ano posterior ao 
de sua implementação, R$ 18,6 bilhões no segundo ano, totalizando cerca de R$ 540 bilhões em dez anos. 
 
 
 

ix) Aumento da franquia do auxílio doença de 15 para 30 dias 
 

A atual franquia de 15 dias está desatualizada há décadas. A franquia de 15 dias foi determinada pela Lei nº 
3.807 - Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS, de 26 de agosto de 1960. Nesse período havia no Brasil uma 
maior prevalência de doenças infectocontagiosas e traumas e doenças de maior gravidade com menor sobrevida. 
A franquia de 15 dias foi calculada a partir da média encontrada desses períodos de afastamento. Contudo, dada a 
nova realidade das doenças brasileiras, sugere-se a ampliação de franquia de 15 para 30 dias. Esta medida reduzia 
as despesas primárias em cerca de R$ 1,3 bilhão ao ano. 
 
 

x) Fusão de benefícios assistenciais (aposentadoria Rural, BPC e Bolsa Família) 
 

De todos os programas de assistência social, somente o Bolsa Família é bem direcionado e eficaz em termos de 
custo, sendo que 57% dos seus beneficiários se encontram entre os 20% mais pobres. Por outro lado, 70% dos 
benefícios do BPC são direcionados aos 60% mais ricos da população, e somente 12% aos 20% mais pobres. 
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Assim, uma alternativa seria fundir os três programas em um único programa, com as características do Bolsa 
Família e benefícios mais altos. Neste sentido, caso seja feita a fusão da aposentadoria rural, BPC e Bolsa-
Família em um único benefício de R$ 572,40 (60% do Salário Mínimo), seria possível reduzir a despesa em R$ 
9,1 bilhões no primeiro ano de implementação e R$ 13,4 bilhões no segundo ano. 

xi) Conceder seguro-desemprego apenas após fim do saldo do FGTS 
 
A combinação de Seguro-Desemprego e FGTS tende a aumentar a rotatividade da mão-de-obra no país, pois, 
induzindo a própria demissão, os trabalhadores podem sacar os recursos acumulados em suas contas do FGTS, 
tendo ainda acesso ao Seguro-Desemprego. Assim, sugere-se adotar sequenciamento do acesso ao FGTS e ao 
Seguro Desemprego: o acesso ao FGTS em caso de demissão deixaria de ser integral, sendo limitado a um 
percentual do salário por mês. O trabalhador demitido teria acesso ao Seguro-Desemprego apenas após esgotado 
seu saldo de FGTS.  Esta medida implicaria em redução da despesa de R$ 32,5 bilhões em 2019 e R$ 35,6 
bilhões em 2020, fruto da redução de 90% dos beneficiários do Seguro Desemprego (que acabarão utilizando 
recursos do seu FGTS). 
 
 

xii) Transformar Salário Família e Abono em Auxílio-Inclusão 
 

De todos os programas de assistência social, somente o Bolsa Família é bem direcionado e eficaz em termos de 
custo. Comparativamente a este, o Abono Salarial e o Salário-Família podem ser considerados programas 
ultrapassados, tanto em termos de focalização quanto em relação à capacidade de incentivar a formalização. Uma 
alternativa seria transformar o Abono Salarial e o Salário Família em um auxílio-inclusão, para os beneficiários 
do Bolsa Família, no valor de R$ 300,00 mensais para as famílias com renda per capita abaixo de R$ 340,00, 
beneficiando 1,8 milhões de trabalhadores. Com esta medida, seria possível reduzir em R$ 15 bilhões a despesa 
anual com abono salarial e auxílio família. 
 
 

5.2 Reforço ao Marco Regulatório das Finanças Públicas 
 
Breve Histórico e Principais Marcos Legais  
 
O marco regulatório das finanças públicas no Brasil foi construído ao longo das últimas cinco décadas, a partir da 
edição da Lei nº 4.320, de 1964. Esta Lei disciplinou importantes conceitos e procedimentos relativos ao 
orçamento e sua execução, classificações de despesas e receitas, exercício financeiro, créditos adicionais e 
contabilidade pública. 
 
A Constituição de 1988 e suas emendas trouxeram importantes dispositivos de impacto nas finanças públicas. A 
Carta Magna estabeleceu autonomia federativa para matérias orçamentárias, trouxe regras sobre aplicações 
mínimas nas áreas de saúde e de educação, deu competência do Senado Federal para disciplinar o endividamento 
público, criou a regra de ouro, exigiu o estabelecimento de limite de despesas de pessoal e critérios para 
exoneração de servidores, disciplinou os instrumentos de planejamento e orçamento público (PPA, LDO e LOA), 
estabeleceu alguns benefícios tributários (Zona Franca e Entidades Filantrópicas) e, mais recentemente, trouxe o 
Novo Regime Fiscal (regra do teto das despesas). 
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Na segunda metade da década de 90, vivenciamos um processo de forte deterioração fiscal em todos os níveis de 
governo, influenciado pelo fim da hiperinflação em 1994. Os entes subnacionais utilizaram-se de financiamentos 
junto aos seus bancos estaduais de forma insustentável. Por consequência, elevou-se o risco sistêmico no setor 
financeiro, motivando a interferência do Governo Federal, que renegociou e assumiu as dívidas desses entes por 
meio da Lei nº 9.496, de 1997. Esta renegociação trouxe importantes compromissos dos entes subnacionais para 
o reequilíbrio fiscal, bem como a previsão de acompanhamento das finanças por meio do Programa de 
Reestruturação e Ajuste Fiscal (PAF). 
 
Na sequência, foi promulgada a Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF). 
Essa Lei, baseada na tendência internacional observada à época, trouxe vários avanços institucionais, como a 
previsão de regras fiscais nos instrumentais orçamentários, possibilidade de contingenciamento da execução 
orçamentária, critérios para renúncia de receitas ou aumento de despesas, definição dos limites das despesas de 
pessoal, critérios sobre endividamento público e limites (inclusive com bancos controlados), limitações sobre 
restos a pagar e importantes regras de transparência fiscal. 
 
O funcionamento do marco regulatório, combinado com os compromissos assumidos pela grande maioria dos 
Estados que renegociaram as suas dívidas com a União, foram eficazes em seus objetivos de melhorar as 
condições fiscais do país e reduzir o processo de endividamento. Os dados revelam que o setor público obteve 
resultados fiscais expressivos a partir da edição da LRF, a ponto de, em outubro de 2008, o superávit primário ter 
alcançado 4% do PIB29e o déficit nominal consolidado ter sido 1,3% do PIB, algo inédito desde a estabilização 
monetária. 
 
Entretanto, os efeitos da crise financeira internacional de 2008 impactaram o setor público brasileiro, a ponto de 
reverter a tendência de melhora nas contas, que vinha desde a implementação da LRF. A reversão de tendência 
foi agravada por conta da opção do governo de ampliar diferentes estímulos econômicos, a exemplo da 
implementação de desonerações tributárias, da concessão de subsídios, da expansão das despesas públicas e da 
concessão de operações de crédito aos entes subnacionais. 
 
A partir do final de 2013, esse processo de desajuste se acentuou e, em poucos meses, permitiu a reversão de 
todos os ganhos observados nos 15 anos anteriores. No ano de 2014 o resultado primário do setor público 
consolidado, que tinha sido superavitário em 1,7% do PIB em 2013, tornou-se deficitário em 0,6% do PIB, 
processo agravado pela concessão de garantias às operações de crédito dos entes subnacionais, mesmo que não 
apresentassem capacidade de pagamento satisfatória. Ao final de 2015, o déficit primário registrou 1,9% do PIB 
e o resultado nominal um déficit de 10,2% do PIB, níveis recordes desde o início da estabilização. 
 
É importante observar que o marco regulatório atual não conseguiu coibir esse processo de deterioração das 
finanças públicas. A seguir, elencamos pontos que precisam ser endereçados em relação às principais 
deficiências do atual arranjo institucional das finanças públicas no Brasil, de forma a melhorar a sua eficácia: 
 

• Harmonização das regras fiscais com a “regra de ouro”, para União. 

																																																								
29	Posteriormente	o	PIB	foi	revisado	e	o	percentual	se	reduziu.	
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• Atualização, tendo por referência as boas práticas internacionais, dos processos e procedimentos do ciclo 

de planejamento, orçamentação, execução, controle e avaliação das despesas do setor público. 
 

• Ajustes para corrigir a inadequação, a ausência de foco e o enfoque excessivo no curto prazo na 
composição e priorização das despesas públicas. 

 
• Ajustes para cobrir as lacunas existentes nos mecanismos que vedam a assunção de obrigações pelo 

Governo Federal acima de sua capacidade fiscal. 
 

• Correções no sistema previdenciário, que se apresenta insustentável no longo prazo. 
 

• Ajuste para eliminar o descompasso entre os limites de endividamento e a real capacidade de assunção de 
obrigações por parte da maioria dos entes da Federação. 

 
• Ajuste para corrigir a diferença de interpretação do que constitui despesa de pessoal, que atualmente 

permite a entes da Federação e seus respectivos tribunais de contas a adoção de conceitos permissivos, 
possibilitando a expansão dessas despesas além da capacidade fiscal desses entes. 

 
• Padronização dos demonstrativos contábeis e dos indicadores fiscais, para fins de verificação do 

cumprimento das exigências legais. 
 

• Correção do relacionamento assimétrico entre o Banco Central e o Tesouro Nacional relativo ao registro 
contábil e à transferência financeira das variações patrimoniais das reservas internacionais. 

 
• Criação de indicadores de produtividade, metas de desempenho e cobrança dos servidores públicos, bem 

como de parâmetros que norteiem a remuneração, o perfil e o quantitativo da força de trabalho. 
 
Para superar essas deficiências, e seguindo a tendência internacional desde a crise financeira de 200830, o atual 
marco institucional das finanças públicas brasileiras precisa ser revisado. 
 
O estabelecimento de regra sobre o crescimento das despesas públicas, aprovado pela Emenda Constitucional 
nº 95, de 2016, foi um importante passo para esse objetivo, e servirá como principal âncora da política fiscal 
nosmédioe longo prazos para a União. Importante também mencionar a revisão da metodologia de cálculo da 
capacidade de pagamento dos entes subnacionais para concessão de garantias, o fim da discricionariedade do 
Ministro da Fazenda em conceder garantias para os estados que não detivessem nota satisfatória e os limites para 
o crescimento do endividamento dos entes nacionais de acordo com a meta de resultado primário definida para a 
União. Nesse sentido, em outubro deste ano houve consulta pública acerca da nova metodologia do cálculo do 
espaço fiscal, para alinhar o endividamento estadual com sua situação fiscal. 

																																																								
30Uma	pesquisa	realizada	pelo	Fundo	Monetário	Internacional	em	2012	verificou	que	a	maioria	dos	81	países	pesquisados	
adotou	novas	regras	fiscais	ou	reforçou	as	regras	existentes.	
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Ainda acerca do relacionamento intergovernamental, em 2016 foi publicada a Lei Complementar n° 156, de 28 
de dezembro de 2016, que autorizou a renegociação de dívidas dos Estados e Distrito Federal junto à União e de 
operações de crédito com recursos do BNDES, bem como fortaleceu o PAF e a transparência das contas públicas. 
Como contrapartida às renegociações com a União, a referida LC 156/16 estabeleceu que os Estados e o Distrito 
Federal devem limitar o crescimento anual de suas despesas primárias correntes à variação da inflação durante os 
exercícios de 2018 e 2019. 
 
Adicionalmente, o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), aprovado pela Lei Complementar n° 159, de 19 de 
maio de 2017, foi instituído para fornecer aos Estados com desequilíbrio financeiro mais severo os instrumentos 
necessários para o ajuste de suas contas. Dessa forma, ele complementa e fortalece a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que não possuía mecanismos para lidar com situações fiscais graves dos entes subnacionais.  
 
Outra importante medida foi a institucionalização da Junta de Execução Orçamentária, formada pelo MF, 
MPOG e Casa Civil, a qual é responsável pela tomada de decisões sobre a condução da política fiscal do 
governo, a definição das metas fiscais e o montante de contingenciamento ao longo do exercício. 
 
Apesar desses avanços, é preciso endereçar medidas sobre outros problemas verificados recentemente no marco 
regulatório das finanças públicas existentes. Esta seção trata dessa revisão e defende-se o encaminhamento do 
seguinte conjunto de reformas institucionais: 
 
 
Harmonização das Regras Fiscais com a Regra de Ouro (PEC 423/2018) 
 
Em 2016, o Governo Federal submeteu uma proposta de nova regra fiscal, que resultou na Emenda 
Constitucional nº 95. Essa regra estabelece um limite temporal de vinte anos para o crescimento real das despesas 
primárias da União. Para os primeiros dez anos definiu-se como zero o crescimento real das despesas. Após esse 
período, o governo poderá propor ao Congresso a alteração do índice de correção.  
 
O principal objetivo da regra do teto para o crescimento das despesas é garantir a sustentabilidade das finanças 
públicas nos médio e longo prazos, ampliar a capacidade do governo de definir prioridades para seus gastos e, ao 
mesmo tempo, reduzir a pressão por aumento da carga tributária. O diagnóstico foi que as regras existentes no 
país sobre meta fiscal e limite da dívida provocariam um incentivo ao ajuste fiscal via aumento da carga 
tributária, promovendo efeitos deletérios sobre o produto potencial, sem garantir a sustentabilidade fiscal de 
longo prazo. 
 
É importante ressaltar que a regra do teto de crescimento das despesas exigirá que o país aprove  medidas para 
controlar o crescimento não sustentável das despesas obrigatórias, sob pena de restringir demasiadamente as 
despesas discricionárias, como os investimentos. A reforma da previdência é a principal medida para garantir 
essa trajetória sustentável das despesas obrigatórias no médio prazo, mas é necessário fazer uma ampla avaliação 
das demais despesas. Caso não seja possível cumprir a regra do teto, existem gatilhos sobre contenção de 
despesas a serem acionados, como restrição ao aumento real do salário mínimo, concessão de aumento salarial 
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para servidores, criação de despesa obrigatória, expansão das despesas com subsídios e concessão de novos 
benefícios tributários. 
 
Diferentemente da “regra do teto”, a regra de ouro impõe um limite para as receitas de operações de crédito (que 
deve ser inferior às despesas de capital) e exige um ajuste severo de curto prazo, sem cláusulas de escape e com 
penalidade severa: crime de responsabilidade. Estima-se que o ajuste necessário para cumprimento da regra de 
ouro é superior a R$ 200 bilhões ao ano nos próximos anos, claramente uma tendência inviável de ser cumprida, 
dado nosso arranjo institucional e rigidezes orçamentárias. 
 
A PEC 423/2018, de autoria do Dep. Pedro Paulo (MDB-RJ), estabelece a possibilidade de descumprimento da 
regra de ouro, condicionada ao acionamento de gatilhos semelhantes ao da regra do teto (inclusive com medidas 
adicionais), além de uma série de medidas importantes para o controle das despesas obrigatórias (principal 
origem dos problemas fiscais). 
 
 
Nova Lei de Finanças Públicas (PLP 295/2016) 
 
O processo orçamentário brasileiro é pautado por decisões que levam em consideração quase que exclusivamente 
aspectos de curto prazo. Para reverter isso e dar maior transparência a respeito da política fiscal, o seu objetivo de 
longo prazo deveria estar expresso na LRF. A Emenda Constitucional nº 95, ao estabelecer um limite de vinte 
anos para o crescimento das despesas com base no indicador de inflação, exige que o governo aprimore seus 
instrumentos de planejamento do espaço fiscal disponível. Nesse sentido, a LRF deveria ser aprimorada para 
instituir regulamentação sobre os instrumentos de planejamento fiscal de médio prazo, assim como de 
metodologia para avaliação de riscos fiscais. 
 
Para tanto, se faz necessário instituir e produzir periodicamente uma avaliação da evolução das despesas com 
base na legislação vigente, compatibilizando o cenário fiscal de médio prazo com as projeções das receitas e dos 
custos dos programas já em andamento. Antes que novos programas fossem aprovados, as autoridades já 
saberiam o grau de comprometimento do espaço fiscal no médio prazo decorrente do custo das atuais políticas 
públicas31. Dessa forma, teriam informações adequadas para, a partir de uma avaliação qualificada das políticas e 
programas públicos, iniciar um processo interativo de tomada de decisões quanto a quais manter, descontinuar ou 
iniciar. 
 
As vantagens de tal sistemática, que privilegia o médio prazo, seriam: 

• Impor maior disciplina fiscal, ao limitar a elaboração e a execução do orçamento nos anos seguintes a 
níveis consistentes com os objetivos fiscais e setoriais de médio prazo do governo; 

• Promover priorização mais estratégica das despesas, mediante a abstração de pressões imediatas e de 
limitações legais que incidem sobre o processo orçamentário anual; e 

																																																								
31Na	experiência	internacional,	as	proposições	de	alteração	de	programas	são	avaliadas	em	cenários	alternativos	e	comparados	com	o	baseline	para	fins	
de	mensuração	do	custo	 fiscal	de	médio	prazo.	Essa	metodologia	 também	permite	o	acompanhamento	dos	 riscos	 fiscais	decorrentes	da	alteração	do	
cenário	macroeconômico	de	médio	prazo.		
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• Fomentar maior eficiência no planejamento intertemporal das despesas, ao proporcionar maior clareza 
aos responsáveis pelos orçamentos setoriais quanto aos recursos futuros de que disporão. 

 
O Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 295/16,32 em tramitação na Câmara dos Deputados, propõe a 
antecipação dos prazos de envio e apreciação do PPA para torná-los iguais aos da LDO, objetivando torná-lo 
compatível com o Orçamento já a partir do segundo ano do mandato do chefe do Poder Executivo. Ademais, 
exige-se para a União a explicitação de como a estratégia fiscal prospectiva de dez anos se coaduna com os 
princípios da gestão fiscal responsável, introduzindo o horizonte temporal de longo prazo nas discussões de 
sustentabilidade das políticas públicas. 
 
A lei prevê a criação de normas para disciplinar a avaliação e a execução das iniciativas e projetos de 
investimento público. A ideia é que haja um banco de projetos, com acesso público e georreferenciado, 
constituído por projetos de investimentos que receberam parecer técnico pela aprovação, emitido por uma mesma 
unidade centralizada. Com isso, espera-se que as iniciativas sejam mais bem planejadas e organizadas, antes de 
serem inseridas no orçamento, e que haja informações disponibilizadas que permitam o bom monitoramento da 
execução das obras. 
 
Ela também exige que quadro fiscal de médio prazo, que acompanha a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
tenha o seu horizonte temporal expandido dos atuais três para cinco anos e apresente separadamente as 
estimativas dos principais agregados de receitas e despesas. Além disso, acresce a exigência de que esse quadro 
fiscal indique o espaço disponível para novos gastos plurianuais, em cada um dos quatro exercícios subsequentes, 
de forma a impedir que se assumam novas obrigações sem a previsão de como financiá-las. 
 
Pelo citado PLP, a LDO passará a definir a previsão de receita que constará na lei orçamentária. O Projeto 
também atualiza os princípios e normas gerais da contabilidade pública, objetivando a adequação aos padrões 
internacionais, bem como propõe a estruturação de um sistema de custos. A Lei 4320/64 está bem desatualizada 
no tratamento dos registros contábeis, uma vez que seu foco se dá no registro da execução orçamentária. Os 
padrões internacionais atuais de contabilidade pública focam sua avaliação no patrimônio e suas variações pelo 
regime de competência, o que faz com que se tenha um panorama dos direitos e obrigações da administração 
pública a médio e longo prazos. Por outro lado, é necessário ressaltar que o referido projeto de lei prevê o 
registro da execução orçamentária em paralelo, gerando as informações contábeis também sob a ótica 
orçamentária. 
 
Quanto à Lei orçamentária, além de mudanças em seus classificadores destinadas a torná-la mais inteligível ao 
cidadão comum, passa-se a exigir um quadro anexo que contenha as estimativas de desembolso financeiro de 
cada projeto de investimento plurianual, demonstrando o comprometimento futuro das decisões hoje aprovadas. 
Atualmente, os projetos de investimentos novos competem no orçamento com os projetos em execução, 
contribuindo para a geração das chamadas “obras inacabadas”, interrompidas por falta de recursos. Ademais, 
restringe a inscrição de despesas em restos a pagar, em todos os exercícios, caso o ente não tenha suficiente 
disponibilidade de caixa. 

																																																								
32Já	aprovada	pelo	Senado	Federal,	a	proposta	de	nova	lei	das	finanças	públicas	propõe	atualizar	os	processos	e	procedimentos	relativos	a	planejamento,	
orçamento,	execução,	controle	e	avaliação	do	setor	público,	em	substituição	à	Lei	nº	4.320,	de	1964.	
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Sistema de Avaliação de Políticas Públicas (PLP 295/2016 e Minutas de Decreto Presidencial 
SIAPRE e CMAS) 
 
Encontram-se, na experiência internacional, vários exemplos de países que conseguiram sistematizar processos 
de avaliação de programas e despesas (“spendingreview“) que têm produzido resultados significativos sobre a 
qualidade das políticas públicas. Nesse processo, realiza-se avaliações sobre focalização, economicidade, 
eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas. 
 
Nesse sentido, o PLP 295/2016, adicionalmente a todas as medidas já mencionadas, trouxe dispositivo exigindo 
que a União institua um sistema de monitoramento e avaliação das políticas públicas, de forma articulada com o 
ciclo orçamentário, e sirva como referência técnica aos demais entes que queiram implementar sistema 
semelhante. O objetivo é verificar periodicamente a viabilidade e oportunidade de se manter os programas 
governamentais com base em avaliações de implementação e de impacto, sugerir mudanças, bem como definir 
critérios mínimos de avaliação ex-ante para a criação de novos programas. 
 
Com as discussões do PLP 295, o Governo Federal iniciou a elaboração de minuta de Decreto para instituir o 
sistema de avaliação de despesas públicas nos moldes do exigido na Lei. Esse sistema foi chamado de SIAPRE, 
mas não foi dado prosseguimento à sua publicação no âmbito da Presidência da República. Esse sistema 
formalizaria o CMAP, atual comitê técnico coordenado pelo MPOG, com participação da Casa Civil, do MF, da 
CGU e do IPEA, que é responsável pela avaliação e monitoramento de políticas públicas. 
 
No mesmo sentido, o acordão TCU nº 1.205/2014 trouxe a exigência que o Governo Federal institua um sistema 
para avaliação dos subsídios (benefícios financeiros, creditícios e tributários). Decreto com esse objetivo já 
tramitou nos diversos órgãos de governo e encontra-se em fase de conclusão. A ideia é criar um comitê técnico 
coordenado pelo Ministério da Fazenda e com a composição semelhante ao CMAP para avaliação dos subsídios. 
No âmbito do MF, o grupo contaria com a participação da RFB, da SEFEL, da STN, da SPE e da SE. 
 
 
Fortalecer a Lei de Responsabilidade Fiscal 
 
A LRF não conseguiu coibir o processo de deterioração recente das contas públicas. Dessa forma, deve-se 
endereçar medidas para corrigir problemas e eliminar brechas que vêm sendo verificadas nos últimos anos. Entre 
eles, melhorar os critérios para a renúncia de receitas que, no limite, inviabiliza a redução da carga tributária, 
além de dar margem à utilização de hipóteses pouco críveis para medidas de compensação; e reduzir o limite 
prudencial das despesas de pessoal e adicionar novas medidas de ajuste, ao ter o limite alcançado. 
 
É importante mencionar que parte significativa das burlas à LRF ocorreu por problemas nas definições adotadas 
ou pela liberalidade na interpretação de alguns conceitos por parte dos entes e tribunais de contas. Pode-se citar a 
definição de despesas de pessoal, que precisa ser mais precisa, de forma a eliminar deduções que objetivam 
apenas burlar os limites. Outro conceito que precisa ser mais bem definido é o de estatal dependente e 
independente, pois, no intuito de fugir dos limites da LRF, alguns Estados transferiram parte de suas obrigações 
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para sociedades de propósitos específicos. A definição de receita corrente líquida apresenta problema conceitual, 
ao incluir receitas temporárias (p.e., royalties e participações especiais do petróleo) ao mesmo tempo em que é 
utilizado como parâmetro para limitar despesas de caráter permanente (p.e., pessoal). Por fim, deve ser revisitado 
o conceito de operação de crédito, para permitir um controle mais efetivo do endividamento público. 
 
 
Regulamentação dos artigos 14 a 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
 
Dentre as lacunas existentes nos mecanismos que vedam a assunção de obrigações pelo Governo Federal acima 
de sua capacidade fiscal, temos a necessidade de regulamentar os artigos 14 (restrições para instituição de 
benefícios tributários) e 15 a 17 (restrições para criação de despesa pública, principalmente as de caráter 
continuado). 
 
Após quase 20 anos da aprovação da LRF, o Governo Federal ainda executa leis que ferem as disposições 
previstas nos artigos 14 a 17 da LRF, ocorrendo reduções de receitas tributárias e aumentos de despesas a partir 
de legislações que não obedeceram a regra de apresentação antecipada, pelo seu relator, de estimativa de 
impacto, bem como contrapartida financeira ou previsão orçamentária. 
Tais iniciativas poderiam ser evitadas por meio de regulamentação dos referidos artigos da LRF, via Decreto 
Presidencial, de modo a garantir o alcance dos efeitos por ela desejados, qual seja, garantir que medidas 
legislativas que criam benefícios tributários ou despesas sem estimativa de impacto e sem contrapartida 
financeira ou inclusão no orçamento não possam ser iniciadas, até que estas regras sejam observadas. 
 
Em relação ao Decreto Presidencial, já existe uma proposta sob análise pela Casa Civil, encaminhada pelo 
Ministério da Fazenda. Tal proposta foi encaminhada a partir de uma provocação do tema pelo TCU, que 
questionou o MF em relação à não observação das restrições apresentadas pelo art. 14 da LRF. Haveria, neste 
caso, a necessidade de incluir na proposta de Decreto a regulamentação dos artigos 15 a 17, na mesma linha do já 
proposto para o artigo 14. 
 
Quanto à relevância dessa regulamentação, temos aproximadamente R$ 300 bilhões (4% do PIB ou 20% de toda 
a arrecadação tributária federal) em benefícios tributários, a quase totalidade deles criada após a edição da LRF. 
E, a cada ano, diversas medidas legislativas tramitam no Congresso Nacional, sendo algumas até aprovadas, 
criando novos benefícios. Para termos uma ideia da dimensão deste risco fiscal, os projetos prontos para serem 
pautados na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e que estabelecem renúncias fiscais trazem impacto 
estimado de cerca de R$ 667 bilhões. Quase nenhum desses projetos obedece aos referidos artigos da LRF.  
 
Cabe destacar que mais de 50% dos benefícios tributários não possui órgão gestor, que acompanhe se o objetivo 
da política pública está sendo alcançando, 80% não tem prazo para acabar e 100% não tiveram objetivos 
específicos definidos, quando da sua criação. Em outras palavras, não há qualquer incentivo que garanta o 
atingimento dos objetivos que se pretendia quando foram criados tais benefícios. 
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Regulamentação do Conselho de Gestão Fiscal – CGF (PLP 210/2015) 
 
A LRF, em seu art. 67, determina que o acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da 
operacionalidade da gestão fiscal no Brasil sejam realizadas pelo Conselho de Gestão Fiscal (CGF), a quem 
caberia: (i) a harmonização e coordenação entre os entes da Federação; (ii) a disseminação de práticas que 
resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do 
endividamento e na transparência da gestão fiscal; (iii) a adoção de normas de consolidação das contas públicas, 
padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal; (iv) a divulgação de 
análises, estudos e diagnósticos. 

 
A LRF determina que uma lei ordinária deve dispor sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho 
e existem vários projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional para a criação do referido Conselho. Um 
novo ímpeto de criação do CGF por parte do Congresso Nacional se insere em um contexto de discussão do 
pacto federativo, sob a ótica fiscal, em razão de vários fatores, dentre eles a edição da Lei Complementar nº 
156/2016, que “estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao 
reequilíbrio fiscal”. Os estados e os municípios brasileiros estão em um panorama de crise fiscal acentuada, 
conforme verificado em análises da STN/MF, no âmbito do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal e em 
publicações especializadas. 

 
Uma das razões apontadas por analistas de diversos segmentos para a crise fiscal dos entes subnacionais é a 
descentralização das decisões acerca das interpretações dos dispositivos da LRF aos tribunais de contas estaduais, 
que possuem autonomia constitucional para editar normas para a prestação de contas dos gestores públicos. 
Verifica-se que, muitas vezes, as decisões dos tribunais carecem de embasamento eminentemente técnico, tendo 
referendado práticas de gestão fiscal inadequadas que culminaram com a crise hoje instalada. A criação do CGF 
seria uma forma de dar mais legitimidade às normas técnicas hoje editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
do Ministério da Fazenda (STN/MF), na competência transitória insculpida no § 2º do art. 50 da LRF. 

 
A STN/MF edita, por intermédio da referida competência transitória, o Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (MCASP) e o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), além de emitir interpretações técnicas 
sobre assuntos demandados pelos entes da Federação relacionados aos temas abordados por essas publicações. 
Ocorre que, muito embora a observância dos Manuais editados pela STN/MF seja obrigatória, e a elaboração dos 
Manuais decorra de ampla discussão por meio da Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos 
Fiscais da Federação (CTCONF), que conta com representantes de todos os poderes dos entes da Federação, 
incluindo os tribunais de contas (vide Portaria STN/MF nº 767, de 15 de setembro de 2017). Parte das cortes de 
contas alegam que eles possuem autonomia conferida pela Constituição Federal e pelas constituições estaduais. 
Por outro lado, a referida autonomia dos tribunais se manteria mesmo com a instituição do CGF, mas este 
Conselho poderia fazer com que houvesse algum avanço na interlocução com os tribunais, uma vez que a 
competência normativa e interpretativa decorreria da própria LRF e poderia haver algum constrangimento em 
não acatar as decisões colegiadas do CGF, que contaria com ampla participação dos próprios tribunais. 
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A principal polêmica da criação do CGF é sobre a representatividade dos vários atores envolvidos. Acredita-se 
que um balanço apropriado deveria garantir o equilíbrio em número de membros da União e do conjunto dos 
demais entes federais, assim como entre o poder executivo e o conjunto dos demais poderes constitucionais. 

 
Os dois projetos em tramitação na Câmara dos Deputados considerados mais relevantes que tratam do tema são: 
 

a. PLP nº 210/2015 (PLS 141/2014), texto atual de autoria do Dep. Pauderney Avelino, que “altera o art. 67 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para ampliar as atribuições do Conselho de Gestão 
Fiscal e viabilizar a instalação e o funcionamento desse Conselho”; e 
 

b. PL nº 3.744/2000, texto atual de autoria do Dep. Hildo Rocha, que “institui o Conselho de Gestão Fiscal 
e dispõe sobre a sua composição e forma de funcionamento, nos termos do art. 67 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000”. 
 

Em ambos os projetos, o Poder Executivo de todas as esferas é maioria, o que nos parece adequado, pois cabe a 
esse Poder a gestão contábil e fiscal. Quanto à representatividade das esferas federativas, observa-se que o PLP 
210/2015 atribui um maior número de representantes para o Governo Federal, ao considerar que este conduz e 
regula aspectos relacionados à gestão contábil e fiscal dos entes da Federação33. Já o PL 3744/2000 coloca um 
maior peso para os entes subnacionais. Quanto a esse aspecto, é necessário ressaltar que a Constituição Federal 
de 1988, ao estabelecer o pacto federativo, fez com que o Governo Federal tivesse, muitas vezes, as atribuições 
de regulação e supervisão em relação aos entes subnacionais e o PLP 210/2015 mantém essa visão da Carta 
Magna, fazendo com que nas decisões do CGF sejam levadas em consideração essas prerrogativas, sendo que o 
mesmo não é observado no PL 3744/2000. 

 
Assim, conclui-se em relação aos referidos projetos que o PLP 210/2015, de relatoria do Dep. Pauderney Avelino 
corrige o problema de composição do Conselho, exige conhecimento técnico dos membros e disciplina algumas 
questões operacionais importantes para que o Conselho funcione com efetividade, estando, assim, mais adequado 
sob o ponto de vista de composição e funcionamento do CGF, uma vez que o texto proposto também contou com 
participação ativa deste Ministério quando de sua elaboração. Já em relação ao PL 3744/2000, de relatoria do 
Dep. Hildo Rocha, entende-se que o relator apresentou substitutivo com composição muito desfavorável à União 
e deixou de considerar importantes questões operacionais. Além disso, entende-se que o projeto não atende ao 
interesse público estrito e carece de aprimoramentos em seu texto, motivo pelo qual entendemos adequada a sua 
rejeição, caso não haja mudança em seu relatório.  
 
 
Mudança do relacionamento entre o Banco Central e o Tesouro Nacional (PL 9283/2017) 
 
É preciso mudar a regulamentação do relacionamento do Banco Central (Bacen) com o Tesouro Nacional quanto 
ao registro dos ganhos ou perdas patrimoniais decorrentes de variações da taxa de câmbio, objetivando reduzir a 

																																																								
33	Normas	 relativas	à	 consolidação	das	 contas	públicas	e	 classificadores	orçamentários,	 regimes	de	previdência,	 ações	e	
serviços	públicos	de	saúde,	manutenção	e	desenvolvimento	de	ensino,	concessão	de	transferências	voluntárias,	avaliação	
de	limites	e	condições	para	a	contratação	de	operações	de	crédito,	além	de	outros	temas.	
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volatilidade dos indicadores fiscais de endividamento. Atualmente, devido às reservas internacionais, quando há 
depreciação do câmbio, os ativos do Bacen mensurados em reais apresentam ganhos, que são transferidos 
semestralmente para o Tesouro. Quando ocorre apreciação do câmbio há o efeito inverso, e o Tesouro emite e 
transfere ao Bacen títulos para compensar as perdas do banco. 
 
Dessa forma, assim como ocorre em outros países com elevadas reservas internacionais, a criação de uma conta 
de compensação serviria para atenuar esses movimentos e fluxos financeiros entre as duas instituições. Ou seja, 
quando houvesse ganhos patrimoniais decorrentes das reservas internacionais, o Bacen destinaria esses recursos 
para essa conta de compensação, que serviria para absorver as perdas nos momentos de apreciação cambial. Os 
recursos dessa conta só deveriam ser repassados ao Tesouro depois de decorrido determinado tempo, ou 
ultrapassado determinado valor com base na variância da oscilação cambial, situações que caracterizariam um 
efeito estrutural, e não conjuntural. 
 
 
Piso do Magistério (PL 3776/2008) 
 
O Piso do Magistério gerou uma forte pressão para ampliação das despesas de pessoal em vários entes 
subnacionais. Trata-se de uma demanda permanente das entidades representativas dos estados e municípios. A 
fórmula de reajuste se dá pelo aumento do valor do aluno-ano do Fundeb. Entre 2010 e 2017, esse indicador 
registrou um aumento de 125%, enquanto a inflação no período pelo INPC foi de 51% e o salário mínimo 
cresceu 84%. A demanda dos entes subnacionais é que o reajuste se dê pelo INPC do período, dado que já houve 
ganhos reais significativos no período recente e que muitos entes já ultrapassaram o limite de despesas de pessoal 
estabelecido pela LRF. 
 
 
Revisão das rigidezes orçamentárias e desvinculação de receitas 
 
O Brasil possui um dos orçamentos mais rígidos do mundo. Atualmente, cerca de 92% do orçamento do Governo 
Federal é pré-determinado, seja por despesas legisladas obrigatórias, seja por receitas vinculadas.34 As obrigações 
e vinculações criam, ao longo do tempo, uma disfunção na gestão pública, por conta da hipótese equivocada de 
que a sociedade permanecerá indefinidamente com as mesmas demandas. Ademais, muitas vezes essas 
vinculações não respeitam características específicas dos entes subnacionais, decorrentes de seus aspectos 
regionais, demográficos, culturais ou políticos. Por exemplo, o gasto mínimo com educação e saúde do Rio 
Grande do Sul e do Acre são os mesmos, embora este último tenha uma relação entre a população em idade 
escolar (5 e 20 anos) e idosos duas vezes a relação verificada no Estado do Rio Grande do Sul. 
 
As exigências de aplicação mínima para certas áreas, como despesas vinculadas ao salário-mínimo ou a 
percentual de receitas, criam pressão contínua para ampliação da carga tributária, por conta de seu caráter pró-
cíclico. Nos períodos de maior dinamismo econômico, as receitas crescem mais pronunciadamente e os governos 

																																																								
34Do	ponto	de	vista	da	representatividade,	a	vinculação	representa	a	desconfiança	dos	políticos	atuais	em	relação	

aos	políticos	do	futuro.	
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são obrigados a gastarem mais nas áreas protegidas. No entanto, quando a economia desaquece, os governos não 
conseguem cortar as despesas na mesma proporção, uma vez que elas geralmente são rígidas. 
 
Uma forma de evitar a pró-ciclicalidade das despesas, fruto das variações do ciclo econômico, seria uma regra 
que permita o acúmulo dos valores de “aplicação mínima” em uma “conta reserva” e que possa ser utilizado 
durante um determinado período de “x” anos. Dessa forma, busca-se reduzir a volatilidade da despesa, bem como 
evita-se a assunção de obrigações sem fonte permanente de recursos. Outra maneira de suavizar essa regra seria 
vincular o aumento das despesas pela média de 5 anos do crescimento das receitas permanentes, ao invés do 
crescimento anual. Ao utilizar o período de 5 anos, estabelece-se uma taxa de crescimento mais estável e próxima 
de uma linha de tendência. 
 
As vinculações de receitas trazem uma série de ineficiências na gestão financeira, que podem acarretar maiores 
despesas com juros. É comum em vários entes da Federação a sobra de disponibilidade de caixa em vinculações 
específicas e a falta em outras. Devido a este fato, os entes podem ter que se endividar para honrar esses 
compromissos, mesmo tendo disponibilidade financeira de forma global. 
 
Como as sociedades mudam ao longo do tempo, bem como os seus problemas e prioridades, é razoável supor que 
o melhor arranjo é aquele em que o Poder Executivo proponha, a cada ano, e os parlamentares apreciem a 
alocação dos recursos públicos. Esse processo decisório de fixação da despesa pública com base nas metas fiscais 
e estimativa dos recursos públicos está contemplado em nosso processo orçamentário anual, que precisa ser 
valorizado e respeitado como instância democrática de decisão sobre as despesas públicas. 
 
As Desvinculações de Receitas da União (DRU) e dos Estados e Municípios (DREM) minimizam esse problema. 
No entanto, sua eficácia está cada vez mais comprometida pelo crescimento das despesas obrigatórias. Parte 
significativa do que se desvincularia de tributos terminaria retornando para essas despesas obrigatórias. Dessa 
forma, a revisão de despesas se torna fundamental para criar condições de ampliar a capacidade de investimento 
do setor público, sem gerar pressão para aumento da carga tributária.  
 
 
Pacto Federativo 

 
As renegociações de dívidas das Leis Complementares nº 148/14, 156/16 e 159/19, embora tenham auxiliado os 
Estados e Distrito Federal a adotar medidas de reequilíbrio fiscal, acabam reforçando o risco-moral oferecido aos 
entes que conduziram suas finanças de forma menos prudente.  
 
Mais que isso, também há risco de que decisões judiciais continuem a flexibilizar a restrição imposta pelo art. 35 
da LRF, que veda a realização de operações de crédito entre entes da Federação, e a ampliar o risco-moral dos 
Estados. Isto ocorreu tanto nos processos que culminaram na edição da LC 156/16 quanto em processos movidos 
pelos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rondônia, e deve se agravar conforme se 
aprofunde e dissemine a crise fiscal estadual. 
 
Nesse sentido, as projeções fiscais dos Programas de Reestruturação e Ajuste Fiscal são preocupantes, pois 
indicam que, mantida a trajetória de despesas do período recente, a crise dos Estados pode se agravar no médio 
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prazo: neste cenário, a necessidade de financiamento acumulada até 2020 é de mais de R$ 250 bilhões. Caso ele 
se materialize, poder-se-ia esperar a contínua flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e a intensificação 
das pressões por novos programas de auxílio federal aos Estados. 
 
Contudo, grande parte dos problemas estaduais decorre dos regimes especiais de aposentadoria de professores e 
militares, das vinculações de receitas, do excessivo volume de renúncias fiscais, da falta de solidariedade 
financeira entre os Poderes e Órgãos, das competências tributárias restritas e da rigidez da despesa com pessoal. 
Tais aspectos só poderão ser enfrentados por meio da alteração da Constituição Federal, no sentido de reduzir o 
crescimento das despesas obrigatórias e aumentar a autonomia financeira dos Estados. Além disso, é necessária a 
constitucionalização do disposto no art. 35 da LRF para mitigar o risco-moral existente e fortalecer a gestão 
fiscal responsável dos governantes. 
 
Por fim, cumpre destacar a necessidade de urgente equacionamento da Emenda Constitucional nº 99, de 14 de 
dezembro de 2017, emenda esta que instituiu o Regime Especial de Pagamento de Precatórios, determinando que 
os entes subnacionais (Estados e Municípios) quitem seu estoque de precatórios, cujo valor atualmente supera os 
R$ 100 bilhões. Ainda de acordo com a Emenda Constitucional, caso os recursos próprios dos  entes 
subnacionais não sejam suficientes, a União deverá estabelecer linha de crédito para financiar os saldos 
remanescentes. O prazo fixado pelo texto constitucional para disponibilização da referida linha de crédito 
terminou em 14 de junho de 2018. 
 
A esse respeito, é importante destacar as dificuldades em se regulamentar a linha de crédito em questão. 
Consoante entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, a nova linha de crédito só deveria 
ser utilizada para pagar os saldos remanescentes, após exauridas todas as outras alternativas definidas pela EC 
99, e só seria disponibilizada a partir de 2024. Adicionalmente, cumpre salientar que, considerando a ótica da 
União, a citada Emenda Constitucional contém omissões consideráveis e que podem implicar em ônus excessivo 
para as finanças da União, tais como: (i) ausência de comando normativo impositivo aos entes subnacionais para 
que, antes de solicitar crédito à União, implementem as medidas previstas, (ii) falta de definição clara e exaustiva 
acerca de quais precatórios estão sujeitos ao Regime Especial, (iii) necessidade de considerar vedações 
constitucionais para definir as restrições ao disposto na EC 99/2017, dentre outros. 
 
De toda sorte, o Ministério da Fazenda vem mantendo contato com representantes dos Estados e dos Municípios 
com vistas a solucionar as omissões normativas, bem como endereçar solução permanente para o tema, o que, 
estima-se, envolverá a necessidade de se encaminhar sugestão de alteração no texto constitucional mencionado, 
conforme apontou parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
 
 
Comentários finais 
 
A Emenda Constitucional nº 95, de 2016, foi um importante reforço ao marco institucional das finanças públicas 
e servirá como principal âncora da política fiscal nos médio e longo prazos para a União. No entanto, é 
importante mencionar que outros aprimoramentos institucionais são fundamentais, tanto para que o limite sobre o 
crescimento das despesas não comprima demasiadamente os investimentos, como também para endereçar 
medidas sobre os outros problemas verificados recentemente. 
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Já nos anos seguintes à promulgação da LRF, começaram as interpretações benevolentes de seus dispositivos, 
principalmente a nível subnacional, no intuito de burlar os controles e limites estabelecidos. A partir do momento 
em que o crescimento econômico do país arrefeceu e as receitas públicas deixaram de crescer, se acentuaram as 
práticas da chamada “contabilidade criativa”. 
 
Portanto, é chegada a hora de uma nova onda de reformas fiscais, que aperfeiçoem o atual marco legal, 
esclarecendo e harmonizando o entendimento a respeito de conceitos e definições, fechando brechas legais, 
revendo limites, fomentando a transparência e instituindo a perspectiva de médio prazo na definição de objetivos, 
metas, políticas e projetos públicos. 
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6. RELACIONAMENTO FEDERATIVO 
 
Contextualização 

 
Sabe-se que a sustentabilidade fiscal, como um dos requisitos para a manutenção da estabilidade 
macroeconômica, é uma das condições necessárias para o desenvolvimento econômico. Entretanto, às vezes, as 
políticas fiscais dos governos subnacionais, especialmente nas federações, podem colocar em risco a 
sustentabilidade do setor público como um todo e, com isso, contrariar o alcance do desenvolvimento econômico 
– que costuma ser um dos objetivos de governo reconhecidamente atribuídos ao Governo Central. 
 
Nesse sentido, a experiência brasileira mostra que, ao longo de várias décadas do século passado, especialmente 
após reiteradas assunções e renegociações de dívidas, a União dedicou-se a desenvolver um complexo sistema de 
controle de endividamento e de pagamentos de dívidas dos entes subnacionais, o qual, embora ainda esteja em 
desenvolvimento, representa um significativo avanço no sentido de alinhar as políticas fiscais dos entes 
subnacionais às diretrizes da política macroeconômica federal. As linhas mestras desse 
sistema são:  
 

• proibição de que entes subnacionais possam emitir títulos públicos;  
• definição anual do volume de recursos passíveis de contratação de operações de crédito pelos entes 

subnacionais. Foram estabelecidos limites gerais, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pela 
Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) para as operações internas e externas, respectivamente, e 
limites específicos para cada Estado35, os quais são determinados pelos Programas de Reestruturação de 
Ajuste Fiscal (PAF); 

• definição de um conjunto de metas e compromissos fiscais que precisam ser cumpridas pelos Estados, 
materializados no PAF; e  

• possibilidade de os Estados e Municípios oferecerem à União receitas próprias e de transferências como 
garantias dos débitos com esta, o que, durante muito tempo, conferiu alta liquidez e certezas aos haveres 
federais junto aos governos subnacionais. 
 

Esse conjunto de medidas contribuiu sobremaneira para o ajuste fiscal do setor público, especialmente durante os 
anos 2000.  
 
Entretanto, na atual década, a combinação entre políticas fiscais pouco prudentes, déficits previdenciários 
crescentes, guerra fiscal, excesso de vinculações de receitas, contratação de dívidas por entes em situação 
financeira frágil, aumento de despesas com pessoal, flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e forte crise 
econômica permitiu que as finanças de alguns Estados se deteriorassem significativamente e colocassem em risco 
o sistema estruturado pela União para controlar o endividamento e mitigar o risco de insolvência dos entes 
subnacionais.  
 

																																																								
35O	PAF	é	obrigatório	para	os	Estados	que	possuem	dívidas	 renegociadas	ao	amparo	da	 Lei	nº	9.496/97.	Atualmente	23	Estados	e	o	
Distrito	Federal	possuem	este	tipo	de	Programa	e,	consequentemente,	 limite	de	endividamento.	Não	possuem	PAF:	Amapá,	Piauí,	Rio	
Grande	do	Norte	e	Tocantins.	
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Gráfico 37 

 
Fonte: Ipeadata 

 
Caso os fatores por trás da crise atual de alguns estados não sejam enfrentados adequadamente, pode-se assistir à 
ampliação do grupo dos estados insolventes, o que aumentará as demandas judiciais e o risco de não recebimento 
dos haveres da União e poderá, no limite, impactar a trajetória da dívida pública e a estabilidade 
macroeconômica. 
 
Para auxiliar o esforço de reequilíbrio financeiro dos estados, foram adotadas duas linhas de ação: edição das 
Leis Complementares nos 156, de 28 de dezembro de 2016, e 15936, de 19 de maio de 2017, que, respectivamente, 
promoveram a renegociação dos fluxos de recebimentos das dívidas com a União e a instituição de mecanismos 
para recuperação fiscal de Estados em situação de insolvência37.  
 
A Lei Complementar n° 156/16, que autorizou a renegociação de dívidas dos Estados e Distrito Federal 
refinanciadas junto à União e de operações de crédito com recursos do BNDES e fortaleceu o PAF e a 
transparência das contas públicas, é o resultado do processo que se iniciou com uma série de demandas dos 
Estados junto ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, sua origem está atrelada tanto à crise fiscal estadual 
quanto à crescente judicialização dos recebimentos dos haveres do Tesouro Nacional junto aos governos locais. 
Ao final, 19 Estados aderiram às renegociações da LC 156/16. 
 
Como contrapartida às renegociações com a União, a LC 156/16 estabeleceu que os estados e Distrito Federal 
devem limitar o crescimento anual de suas despesas primárias correntes à variação da inflação durante os 
exercícios de 2018 e 2019. O objetivo desta contrapartida é evitar que o alívio do fluxo de caixa dos Estados por 
causa da redução do serviço das dívidas com a União abrisse espaço para a criação de mais despesas obrigatórias 

																																																								
36Antes da edição das da Renegociação de dívidas estaduais (LC 156/2016) e do Regime de Recuperação Fiscal (LC 159/2017), o 

Congresso Nacional aprovou a troca dos indexadores das dívidas renegociadas pela Lei 9.496, de 1997 (LC 148, de 2014 e LC 151, de 

2015). 

37Destaca-se que, de acordo com as boas práticas internacionais relacionadas à estrutura fiscal federativa, a edição da LC 159/17 

preencheu uma importante lacuna na legislação brasileira, que, até então, não possuía mecanismos de tratamento a Estados em situação 

de grave desequilíbrio financeiro.	
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– o que poderia aprofundar a crise em que os Estados se encontravam em 2016. A primeira verificação quanto ao 
cumprimento desta limitação ocorrerá em julho de 2019. Seu descumprimento implicará a revogação da 
renegociação e a cobrança dos valores inadimplidos em doze meses (art. 4º, § 1º, da LC 156/16). 
 
Adicionalmente, o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), aprovado pela Lei Complementar n° 159, de 19 de 
maio de 2017, foi instituído para fornecer aos Estados com desequilíbrio financeiro mais severo os instrumentos 
necessários para o ajuste de suas contas. O RRF busca, por meio de uma combinação de vedações e mecanismos 
de financiamento, corrigir os desvios que afetaram o equilíbrio das contas públicas por meio da implementação 
das medidas emergenciais e reformas institucionais determinadas no Plano de Recuperação elaborado 
previamente pelo estado que desejar aderir ao Regime e aprovado pelo Governo Federal.  
 
Conforme o art. 3º da LC 159/17, para adotar o referido Regime, os Estados deverão demonstrar que se 
enquadram nos três critérios de adesão estabelecidos no caput do artigo. Esses critérios de adesão, que serão 
apurados conforme regulamentação do Ministério da Fazenda, são: (i) apresentar, ao final do exercício anterior, 
dívida consolidada maior que a receita corrente líquida; (ii) ter comprometido com despesas com pessoal – 
apuradas conforme o art. 18 da LRF – e com serviço da dívida mais de 70% da receita corrente líquida do 
exercício; e (iii) acumular, nas fontes de recursos não vinculadas, um volume total de obrigações contraídas 
superior às disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa.  Todos indicadores quantitativos já estão previstos 
na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que facilita a sua apuração e acompanhamento, e, além disso, servem para 
dimensionar, preliminarmente, o grau da insolvência e baixa liquidez que o estado está enfrentando.  
 
O Rio de Janeiro é o único estado em Regime de Recuperação Fiscal. Rio Grande do Sul aguarda a revisão de 
seus demonstrativos fiscais para poder se enquadrar nos requisitos de adesão e Minas Gerais, último estado com 
perspectiva de enquadramento nos três indicadores, ainda não manifestou interesse. Os demais Estados não se 
enquadram nos três requisitos de adesão simultaneamente – especialmente por causa do indicador de 
endividamento, que só é atendido por seis Estados. 
 
Contudo, as renegociações de dívidas das Leis Complementares nos 156/16 e 159/19, por mais que tenham 
auxiliado os estados e Distrito Federal a adotar medidas de reequilíbrio fiscal, acabam reforçando o risco-moral 
oferecido aos entes que conduziram suas finanças de forma menos prudente.  Mais que isso, também há risco de 
que decisões judiciais continuem a flexibilizar a restrição imposta pelo art. 35 da LRF, que veda a realização de 
operações de crédito entre entes da Federação, e a ampliar o risco-moral dos estados. Isto ocorreu tanto nos 
processos que culminaram na edição da LC 156/16 quanto em processos movidos pelos estados do Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rondônia, e deve se agravar conforme se aprofunde e dissemine a 
crise fiscal estadual. 
 
Com o propósito de evitar o aumento da exposição da União aos entes em pior situação fiscal e de incentivar a 
adoção de medidas que promovam ajustes nas contas dos entes subnacionais o Ministério da Fazenda tem 
promovido a reformulação do Sistema de Concessão de Garantias da União. Nesse sentido, foi instituído o 
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Comitê de Garantias da Secretaria do Tesouro Nacional38, atualizadas as metodologias de análise de capacidade 
de pagamento e de contragarantias39 e reformulados os Programas de Ajuste Fiscal.  
 
Entretanto, há outras linhas de ação possíveis que ainda não foram adequadamente endereçadas e, por isso, 
contribuem para o aumento da incerteza quanto à sustentabilidade fiscal dos estados. Notadamente, há riscos 
explícitos para a execução das garantias oferecidas pelo estado, tais como a concorrência por garantias entre 
credores, decorrente de possível alavancagem das próprias garantias, e decisões judiciais desfavoráveis à União. 
Adicionalmente, há riscos implícitos, decorrentes da ampliação dos desequilíbrios fiscais já existentes.  
 
Nesse sentido, as projeções fiscais dos Programas de Reestruturação e Ajuste Fiscal são preocupantes, pois 
indicam que, mantida a trajetória de despesas do período recente, a crise dos Estados pode se agravar no médio 
prazo. Neste cenário, a necessidade de financiamento acumulada até 2020 é de mais de R$ 250 bilhões. Caso ele 
se materialize, pode-se esperar a contínua flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e a intensificação das 
pressões por novos programas de auxílio federal aos estados, em momento fiscalmente sensível, pois o Governo 
Federal pode estar ainda distante da meta de resultados fiscais suficientes para estabilizar a dívida pública. 
 
 
Próximas fronteiras 
 
Conforme explicado anteriormente, há uma série de riscos à sustentabilidade fiscal dos estados e municípios, 
parte deles mitigada pela nova política de garantias do governo federal. Contudo, no âmbito do relacionamento 
financeiro da União com estados e municípios existem duas grandes frentes de ação, as referentes às reformas 
estruturais e legais do sistema de financiamento dos entes subnacionais e as que envolvem a padronização de 
entendimentos contábeis e fiscais e fortalecimento da LRF. A seguir, apresentamos o conjunto de medidas para 
cada uma dessas frentes. 
 
 
1) Reformas estruturais e legais do sistema de financiamento dos Estados e Municípios 

 
• Reforma da previdência. Grande parte dos problemas estaduais decorre dos regimes especiais de 

aposentadoria de professores e militares, que se aposentam relativamente cedo por determinação da 
legislação federal. Com isso, o desequilíbrio financeiro e atuarial das previdências estaduais pende de 
alteração da legislação federal, para ser saneado. 
 

• Fortalecimento da autonomia das esferas da Federação, por meio da revisão de trechos da Constituição 
Federal que limitam a independência financeira dos entes subnacionais. Em particular, seriam revistas as 
competências tributárias dos Estados e Municípios listadas nos arts. 155 e 156 da Constituição Federal, 
que estabelecem as competência estadual e municipal para instituir impostos sobre a circulação de 
mercadorias e serviços (ICMS e ISS), sobre propriedade de bens imóveis (IPTU) e veículos automotores 
(IPVA) e sobre a transmissão de propriedade (ITBI e ITCMD). Além disso, é preciso rever as regras de 

																																																								
38Portaria STN n° 763, de 21 de dezembro de 2015.	
39Portaria MF n° 501, de 24 de novembro de 2017.	
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vinculação de receitas dos entes subnacionais, especialmente as vinculações de 25% das receitas para a 
educação (art. 212 da CF) e de 12% a 15% para a saúde (§§ 2º e 3º do art. 198 da CF, regulamentado 
pela LC 141/14), pois essas regras dificultam o controle das despesas por parte dos governos locais. 
Desta forma, seriam ampliadas as competências dos estados e municípios para definirem suas fontes de 
receitas e suas despesas de acordo com os interesses locais. 

 
• Instituição de Fundo de Estabilização Fiscal. Com as oscilações de receitas por causa da crise econômica 

recente parte dos entes subnacionais passaram a enfrentar dificuldades em financiar suas despesas 
obrigatórias. Nesse sentido, as repartições de receitas podem ser aprimoradas com mecanismos de 
estabilização intertemporal para evitar que novas crises econômicas se reflitam em dificuldades 
financeiras para os entes que dependem de transferências. O mesmo raciocínio é válido para as receitas 
de royalties e participações especiais do petróleo, as quais são ainda mais voláteis que as demais receitas 
de transferências. 

 
• Constitucionalização do art. 35 da LRF, que proíbe o financiamento entre entes da Federação. Quatro 

rodadas de renegociações de dívidas com a União, todas por meio de leis complementares, e decisões 
judiciais desfavoráveis aos contratos assinados nos anos 1990 e 2000 fortaleceram o risco-moral 
oferecido aos estados e municípios com gestões fiscais imprudentes. Assim, a inclusão de dispositivo 
semelhante no art. 167 da Constituição Federal deve realinhar os incentivos ofertados aos estados e 
municípios. 

 
• Reforço dos art. 167, IV e § 4º, e 169 da Constituição Federal. Da mesma forma que o art. 35 da LRF, os 

dispositivos constitucionais que tratam das vinculações de receitas estaduais e municipais ao pagamento 
de débitos com a União também precisam ser reforçados. Além disso, o art. 169 da Constituição, que 
embasa as medidas de controle da despesa com pessoal da LRF, também deve ser complementado para 
evitar os questionamentos judiciais decorrentes da aplicação das medidas de ajuste da despesa com 
pessoal (por exemplo, a redução de jornada de trabalho com redução proporcional de vencimentos). 

 
• Aprimoramento do relacionamento entre os Poderes e órgãos autônomos. Parte dos problemas 

financeiros dos entes subnacionais é fruto da falta de articulação entre os Poderes e os órgãos do estado. 
Regras orçamentárias e de controle de despesas pouco alinhadas com a situação financeira local 
aprofundaram as crises enfrentada pelo Poder Executivo. Nessa perspectiva, é preciso complementar a 
autonomia orçamentária concedida a estes órgãos pela Constituição Federal de 1988, de forma a torná-
los corresponsáveis pela sustentabilidade fiscal dos governos locais. 

 
• Regulamentação dos saques de depósitos judiciais e do financiamento com recursos próprios previstos na 

Emenda Constitucional nº 99, de 14 de dezembro de 2017. Há lacunas importantes no Regime Especial 
para Pagamento de Precatórios, instituído pela Emenda Constitucional nº 94, 15 de dezembro de 2016, e 
alterado pela Emenda Constitucional nº 99, de 2017. Por exemplo, não há previsão do tratamento que 
será dado às insuficiências dos depósitos judiciais após o fim do referido Regime. Também não há 
clareza suficiente acerca dos montantes que deverão ser pagos com recursos próprios dos estados e 
municípios, o que pode elevar significativamente a dimensão do empréstimo que que se pretende que 
seja concedido pela União para quitação dos saldos remanescentes de precatórios a pagar em 31/12/2024. 
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• Reexame dos limites e condições estabelecidos pelo Senado Federal para a contratação de operações de 
crédito por parte dos estados e municípios. Mesmo diante de grave crise financeira, vários entes 
subnacionais ainda conseguiriam ter seus financiamentos aprovados segundo os critérios atualmente 
utilizados pelas Resoluções do Senado que estabelecem os limites e condições do endividamento dos 
governos locais. Destarte, é necessário atualizar estas referências, à luz das experiências recentes, para 
que os critérios estabelecidos pelo Senado estejam aderentes ao contexto fiscal atual.  

 
• Complementação da legislação do Regime de Recuperação Fiscal. Conquanto este Regime tenha sido 

instituído recentemente, já há aprendizados importantes que podem ser utilizados para seu 
aprimoramento. Por exemplo, a aplicação dos encargos dos contratos originais das operações de crédito 
garantidas pela União transferiu para os estados o risco cambial destas operações. Também é preciso 
alinhar os demais instrumentos de gestão fiscal (PPA, LDO e LOA) ao Plano de Recuperação Fiscal 
apresentado e complementar a legislação acerca dos descumprimentos das vedações do Regime. 
 
 

2) Padronização de entendimentos contábeis e fiscais e fortalecimento da LRF 
 

• Definição das parcelas remuneratórias sujeitas ao art. 37, XI, da CF e ao limite de pessoal da LRF e 
instituição do Conselho de Gestão Fiscal previsto no art. 67 da LRF. Embora a Lei de Responsabilidade 
Fiscal possua regramentos específicos acerca do controle da despesa com pessoal, houve uma 
flexibilização dos seus conceitos por parte de alguns Tribunais de Contas e isto, por sua vez, permitiu 
tanto o crescimento das despesas com pessoal quanto a renegação da necessidade de medidas de 
reenquadramento dessas despesas. À vista disso, entende-se porque é preciso regulamentar os critérios de 
verificação dos indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, para reavivar seus mecanismos de ajuste. 
O art. 67 da LRF atribui ao Conselho de Gestão Fiscal este papel. 
 

• Regulamentação dos artigos da LRF sobre renúncias fiscais e criação de despesas obrigatórias de caráter 
continuado. Não obstante a LRF vigorar há quase vinte anos, os dispositivos dos arts. 14 a 17 ainda 
carecem de normatização para produzirem os efeitos desejados pelo legislador. A regulamentação destes 
permite o reforço da responsabilidade fiscal, pois só serão concedidas renúncias de receitas ou criadas 
despesas obrigatórias que não comprometessem a sustentabilidade fiscal dos governos. 
 

• Inclusão de normas para as empresas estatais de propósito específico. A LRF excluiu de seu universo de 
aplicação as empresas estatais não dependentes. Sabendo disso, diversos entes subnacionais passaram a 
estruturar empresas deste tipo para fugir às restrições existentes. Assim, este é um “vazamento” 
importante do sistema de controle do endividamento dos Estados e Municípios que precisa ser saneado. 
 

• Vedação às operações de antecipação de recebíveis sem transferência total de riscos. Um expediente de 
financiamento que está sendo utilizado de forma crescente pelos estados e municípios é a antecipação de 
receitas futuras. Há dois desenhos institucionais possíveis: alienação dos direitos de determinado fluxo 
financeiro ou operação de crédito garantida pelo fluxo de recebíveis, a depender da transferência ou não 
dos riscos inerentes ao fluxo para o comprador da cessão. A antecipação de recebíveis sem transferência 
de riscos deve ser vedada, pois é apenas uma maquiagem de operação de crédito de forma a não a 
sujeitar às regulamentações vigentes – embora comprometa as finanças locais de forma semelhante. 
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Comentários finais 
 
O equilíbrio fiscal das contas públicas de uma Federação não se constrói olhando tão-somente para os números 
da União. Ao contrário. O equilíbrio fiscal é um valor de toda a sociedade brasileira e deve ser construído em 
todos os níveis, o municipal, o estadual e o federal. Quaisquer soluções de ajuste fiscal, incluindo as tão 
necessárias reformas estruturais, que não abranjam os três níveis de governo, correm o sério risco de serem 
ineficazes. 
 
Nesse sentido, o crescimento dos déficits previdenciários nos próximos anos e a manutenção de políticas frouxas 
de gestão da folha (viabilizadas mediante a flexibilização da LRF) devem consumir frações crescentes das 
receitas estaduais, comprimindo as demais despesas.  
 
Neste cenário, há um risco não desprezível de que haja o agravamento da situação fiscal dos estados, colocando 
em risco a legitimidade dos pagamentos das dívidas frente aos pagamentos das demais despesas obrigatórias, o 
que fragilizaria tanto o Sistema de Garantias da União, quanto o equilíbrio fiscal macroeconômico do país, haja 
vista a recorrente série histórica de socorro da União aos entes subnacionais aqui narrada.  
 
De fato, a análise histórica e a baixa efetividade dos constantes resgastes fiscais da União a estados e municípios 
nos leva a questionar a insistência em se manter esse tipo de arranjo institucional. Aparentemente, a manutenção 
dessa dinâmica, sobretudo em um contexto de intenso risco moral, vem acarretando constante postergação dos 
ajustes estruturais que o País necessita.  
 
Eventualmente, romper com essa inércia institucional, apresenta-se como medida necessária se, de fato, o país 
pretende empreender uma jornada em direção a um desenvolvimento sustentável em todos os níveis da 
Federação. Nesse sentido, as medidas supracitadas contribuem para reforçar a autonomia e a responsabilidade 
fiscal dos estados e municípios e preparar o terreno para eventual mudança do status constitucional, com o 
objetivo de inserir expressa vedação à União de assumir e renegociar dívidas de estados e municípios. 


