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FINANÇAS PÚBLICAS 

 

Marco Aurélio Alves de Mendonça1 

 
SUMÁRIO 

A redução da atividade econômica continua a afetar negativamente as contas 

públicas brasileiras a exemplo do que ocorreu ao longo de todo o ano de 2015. 

O quadro fiscal permanece muito difícil, de forma que o primeiro quadrimestre 

de 2016 encerrou-se fortemente afetado pela queda generalizada na 

arrecadação, em especial dos tributos sobre a produção e lucros.  

Por conta disso, o governo propôs e aprovou, por ampla maioria, a 

revisão da meta de resultado primário, fixando-a negativamente em pouco mais 

de R$ 170 bilhões. O entendimento de que há um quadro de incerteza sobre a 

evolução da receita primária mobilizou o governo para outra importante tarefa: 

a Desvinculação das Receitas da União (DRU), a qual era tentada desde o 

exercício anterior. A aprovação, em dois turnos, pela Câmara Federal, indica 

que não haverá maiores dificuldades para liberar 30% das receitas de 

vinculações legais. 

Ademais, o governo já anunciou que enviará ao Congresso Nacional 

uma proposta de emenda constitucional (PEC) que institui um teto para os 

gastos públicos por um período de 20 anos, incluindo gastos com educação e 

saúde, que passarão a ser corrigidos pela inflação anterior, assim como as 

demais despesas, e não pela regra anterior, cuja vinculação se dava pela 

receita líquida do governo. A intenção original é que não seja modificado o 

limite durante os primeiros nove anos. 

Com a aprovação da PEC, o governo naturalmente espera melhorar o 

perfil das contas públicas no médio prazo, reduzindo significativamente a  

dívida pública em proporção do PIB. A revisão da meta para este ano, por seu 

turno, comprou ao governo mais tempo para lidar com a difícil conjuntura atual.  

                                                            
1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do 
Ipea. E-mail: <marco.mendonca@ipea.gov.br>. 
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 6.1 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AJUSTE FISCAL 

 A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2016 originalmente estipulou 

uma meta de superávit primário do setor público não financeiro consolidado de 

R$ 30.554 milhões, equivalente a 0,5% do PIB nominal então estimado para o 

ano, e dividida em R$ 24 bilhões para o Governo Central, e R$ 6,554 bilhões 

para os estados e m 

unicípios2.  

 No entanto, já em fevereiro, o governo reviu a estimativa do PIB para 

queda de 2,9% e da inflação para 7,10%. Com isso, decidiu-se por um 

contingenciamento de R$ 23,408 bilhões nas despesas discricionárias, 

equivalente a 0,4% do PIB. A revisão das receitas, apresentada pelos ministros 

da Fazenda e do Planejamento, previu uma queda de R$ 16,6 bilhões em 

relação ao que estava previsto na lei orçamentária aprovada pelo Congresso. 

Já as despesas foram reestimadas e teriam uma queda de R$ 13,6 bilhões 

também em relação à LOA. 

 O Congresso Nacional aprovou, em 25 de maio de 2016, a Lei 13.291, 

que, entre outros dispositivos, estipulou as novas metas fiscais propostas pelo 

governo interino. Assim, a meta de deficit primário para o setor público 

consolidado não financeiro ficou em R$ 163,942 bilhões, sendo R$ 170,496 

bilhões3  a cargo da União. Aos estados e municípios coube a meta de 

superavit primário de R$ 6,554 bilhões. 

 Outra vitória importante do governo no congresso foi a aprovação da 

PEC que prorrogou a permissão para que a União utilize livremente parte dos 

recursos do Orçamento até 2023, a chamada Desvinculação de Receitas da 

União (DRU)4, por ampla maioria, em dois turnos na Câmara Federal. A 

matéria seguiu ao Senado para que também sejam realizadas duas votações.  
                                                            
2 O cenário macroeconômico de referência para estas metas envolveram queda de 1,9% no PIB; inflação 
(IPCA) de 6,47%; SELIC de 13,25% e câmbio de 4,19, ambos no fim do período. 
3 A meta proposta refere-se ao seguinte: R$ 114 bilhões, ao deficit fiscal, acompanhado de R$ 21,2 
bilhões de descontigenciamento de receitas; R$ 9 bilhões para obras do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC);  
R$ 3,5 bilhões para o Ministério da Defesa; R$ 3 bilhões para a Saúde; R$ 13,3 bilhões para renegociação 
de dívidas dos estados e outras despesas. 
4 A DRU foi adotada em 1994, na implantação do Plano Real, e tem sido prorrogada desde então, com o 
objetivo de fornecer ao Governo Federal mais mobilidade nos gastos com os impostos arrecadados. Em 
2011, o Congresso aprovou a extensão até o fim de 2015. 
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 O fato é que o relatório aprovado ampliou a desvinculação dos atuais 

20% para 30% das receitas relativas às contribuições sociais, entre outras, mas 

também estendeu a medida a estados e municípios, que também poderão 

manejar livremente 30% da arrecadação de impostos, taxas e multas, exceto 

os recursos para ações de saúde e de educação.  

 A DRU não afeta a regra de recursos mínimos para educação e saúde, 

nem as transferências constitucionais de impostos para estados e municípios, 

nem sobre fundos criados pelo Poder Judiciário, pelos tribunais de contas, pelo 

Ministério Público e pelas defensorias públicas, no âmbito dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios. Os fundos constitucionais do Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste também não poderão ter as receitas desvinculadas. 

 Por outro lado, os gastos com saúde e educação estão dentro do teto 

para gastos públicos que será proposto pelo governo por meio de PEC ao 

Congresso Nacional. De acordo com o Ministério da Fazenda, tais gastos 

passarão a ser corrigidos pela inflação do ano anterior, e não pela vinculação à 

receita líquida do governo.  

 As novas regras, que deverão vigorar por 20 anos, sem qualquer 

alteração nos primeiros nove anos, determinam a limitação do aumento dos 

gastos públicos pela inflação do ano anterior. Ficaram de fora do alcance da 

PEC as transferências constitucionais a estados, Distrito Federal e municípios, 

os créditos extraordinários, as complementações do Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), as despesas da Justiça 

Eleitoral com eleições, e aquelas destinadas à capitalização de estatais não 

dependentes. 

 No caso do descumprimento dos limites instituídos, ficam estabelecidos 

que, no ano seguinte: a despesa nominal com subsídios e subvenções 

econômicas não poderá superar a do exercício anterior; não poderão ser 

concedidos incentivos ou benefícios tributários; haverá impedimento de 

convocação de concursos públicos e reajustes de servidores que não 

pactuados antes da publicação da PEC. 

 Além disso, fica proibida a criação de cargos ou modificação de estrutura 

de carreiras que impliquem aumento de despesa ou a admissão de pessoal a 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/congresso-nacional/
http://g1.globo.com/tudo-sobre/ministerio-da-fazenda/
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qualquer título, ressalvadas a reposição em caso de aposentadoria ou 

falecimento de servidores e as reposições de cargos de chefia e de direção que 

não acarretem aumento de despesa. As propostas de corte de gastos estão 

sumarizadas no Quadro 6.1. 

QUADRO 6.1 – Propostas de Controle dos Gastos 
 O que é Efeitos Esperados Obstáculos 

Teto para Despesas 
Públicas 

O governo vai propor 
ao Congresso que, a 
cada ano, as despesas 
públicas só possam 
crescer na proporção 
da inflação do ano 
anterior. 
 

Na prática, vai reduzir 
os gastos do governo, 
que, nas últimas 
décadas, vêm 
crescendo acima da 
inflação. 

Pelas regras atuais, gastos 
com itens como educação e 
saúde precisam cumprir uma 
porcentagem da receita. Isso 
terá que mudar para que o 
governo consiga cumprir o 
teto proposto. Dependerá de 
aprovação, pelo Congresso, de 
uma emenda constitucional (o 
que exige 3/5 dos votos). 
 

Bloqueio de novos 
subsídios 

Subsídios são 
repasses do governo 
para diversos 
programas. O governo 
vai propor que não 
sejam ampliados a 
não ser que haja uma 
compensação para 
essa despesa. 

Impede aumento de 
gastos do governo. 

 

Fim do fundo 
soberano 

Fundo foi criado para 
receber recursos da 
exploração do pré-sal. 
Com a crise no setor 
de petróleo, a 
previsão de recursos 
não se concretizou. O 
saldo atual é de R$ 2 
bilhões. 

O dinheiro volta para 
o Tesouro, que, assim, 
não precisa emitir 
mais títulos para 
cobrir o rombo das 
contas públicas. 

 

Governo estuda se há alguma 
restrição jurídica. Se não 
houver, basta a decisão do 
governo.  
 

Antecipação dos 
pagamentos do 
BNDES 

O banco de fomento 
poderá pagar 
antecipadamente ao 
governo R$ 100 
bilhões de dívida que 
tem com o Tesouro 
Nacional. 
 

Governo estuda se há 
alguma restrição 
jurídica, já que 
poderia se 
caracterizar como 
antecipação de receita 
com empresa ou 
banco público, 
proibida pela RF. 

Se for possível resolver apenas 
mudando os termos do 
contrato com o BNDES, 
depende apenas de decisão do 
governo. 
 

Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon 

  

 Na contramão do ajuste, o governo e sua base na Câmara acordaram a 

aprovação do pacote de reajuste para o funcionalismo federal – Executivo, 

Judiciário e Legislativo, além do Ministério Público. A mudança de maior 

impacto foi o aumento do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal 

(STF), que passou de R$ 33.763 para R$ 39.293. O efeito cascata gerado em 

todo o Judiciário deverá, segundo o Ministério da Fazenda, ter um impacto de 
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R$ 6,9 bilhões até 2019.  

 Entre outras propostas aprovadas, estavam concessões de reajustes 

para o procurador-geral da República, para os servidores da Câmara e do 

Senado e do TCU (Tribunal de Contas da União), além de servidores do 

Ministério Público da União. Todos os projetos terão de passar pelo Senado – 

exceto o do reajuste dos servidores dessa Casa, que irá para sanção 

presidencial. 

6.2 GOVERNO FEDERAL 

 Segundo o Banco Central do Brasil (BCB), o setor público consolidado 

fechou o mês de abril com resultado primário de R$ 10,2 bilhões. No ano, o 

superavit primário acumulado é de R$4,4 bilhões, ante superavit de R$32,4 

bilhões no primeiro quadrimestre de 2015. No acumulado em 12 meses, 

registrou-se deficit primário de R$139,3 bilhões (2,33% do PIB), 0,05 p.p. do 

PIB superior ao valor observado em março. 

 Apenas no mês de abril, o governo central apresentou resultado 

positivo5 de R$ 9,7 bilhões (-11,4%, se comparado ao mesmo mês de 2015), 

enquanto estados e municípios registraram superavit de R$ 1,6 bilhão, e as 

empresas estatais, deficit de R$ 131 milhões. 

                                                            
5 Dentre os fatores que afetaram a evolução do resultado primário em abril de 2016 destacam-se queda de 
11,3% (R$ 2,2 bilhões) na arrecadação da Cofins e a redução de R$ 4 bilhões (96,5%) no pagamento de 
Subsídios, Subvenções e Proagro em função da maior execução no âmbito do PSI realizada em abril de 
2015. 
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GRÁFICO 6.1 

Resultado primário do setor público consolidado (exclusive Petrobras e 
Eletrobras), acumulado em 12 meses dividido pelo PIB acumulado em 12 
meses (fev./2013-abr./2016) 
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Fontes: BCB e STN 

Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 
 

Como esperado, a execução orçamentária do primeiro quadrimestre do 

ano continua caracterizada por um cenário de queda generalizada na 

arrecadação, o que justificou a propositura pelo governo e a aprovação, pelo 

Congresso, da revisão das metas de resultado primário para 2016. 

As estimativas em vigor na LDO 2016 foram recentemente revistas pelo 

novo governo e constam do Decreto no 8.784/2016, editado em 7 de junho de 

2016. Por isso, já é possível afirmar que, ao contrário do que era observado 

antes da publicação deste decreto, as receitas totais apresentam execução 

acima das despesas, 36,31% contra 32,07% 

De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), as receitas 

totais da União fecharam o primeiro quadrimestre 5,33% abaixo do observado 
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em 2015, sendo que as receitas administradas pela Receita Federal do Brasil 

(RFB) apresentaram queda ainda maior: 7,44%. 

TABELA 6.1 

Resultado do governo central (jan.-fev./2016 e decretos de arrecadação 
2016) 

Item Var. %

Realizado
Var (%) em 

relação a 
2015

Previsto 
Decreto 

8.670

Previsto 
Decreto 

8.676

Previsto 
Decreto 

8.700

Previsto 
Decreto 

8.784

Realizado / 
Previsto no 

Decreto 8.784
 1. RECEITA TOTAL 337.635 -5,33 1.089.234 1.068.573 1.050.588 929.976 36,31
   1.1 Receitas Administradas pela RFB 284.572 -7,44 889.549 870.183 861.497 784.195 36,29
   1.2 Receitas não Administradas 53.063 7,92 199.685 198.389 189.091 145.780 36,40
 2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS 69.345 -12,71 232.336 229.380 225.281 209.032 33,17
 3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) 268.290 -3,21 856.898 839.192 825.307 720.943 37,21
 4. DESPESAS 238.923 0,58 703.112 685.503 665.262 745.074 32,07
    4.1 Pessoal e Encargos Sociais 79.865 -2,43 254.033 255.342 255.342 258.839 30,86
    4.2 Outras Correntes e de Capital 159.058 2,16 449.079 430.161 409.920 486.235 32,71
 5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) 29.367 -25,92 153.786 153.689 160.045 -24.131 -121,70 
 6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) -37.828 60,90 -129.785 -129.689 -136.043 -146.365 25,84
    6.1 Arrecadação Líquida INSS 115.079 -5,97 362.712 366.765 360.412 356.909 32,24
    6.2 Benefícios da Previdência 152.906 4,81 492.497 496.454 496.454 503.274 30,38
 7. RES. PRIM. TESOURO + PREVIDÊNCIA -8.461 -152,44 24.001 24.000 24.003 -170.496 4,96

Jan- Abr. Jan-Dez

Fontes: STN e Decretos 8.670, 8.676, 8.700 e 8.784. 

Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

 

O primeiro quadrimestre de 2016 iniciou-se com um cenário ligeiramente 

mais favorável em relação ao observado durante todo o ano de 2015. Em 

janeiro, observou-se o crescimento de 1,70% nas receitas primárias,6 com 

elevação das despesas primárias na ordem de 3,80%. No entanto, já em 

fevereiro, como esperado, houve reversão do quadro, pois as receitas 

primárias apresentaram queda de 11,37%, enquanto as despesas primárias 

cresceram 7,97%. 

O mês de março aprofundou a piora do cenário, pois houve queda de 

7,74% nas receitas primárias, acompanhadas de elevação de 4,27% nas 

despesas primárias. A queda na arrecadação se repetiu em abril (-6,88%), mas 

desta vez houve também redução nas despesas (-6,38%) No acumulado em 12 

meses, o panorama continua deficitário, fruto da queda das receitas primárias 

(-6,78%) e alta nas despesas primárias (+2,54%). 

                                                            
6. Em decorrência de arrecadação de concessões de hidrelétricas. 
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TABELA 6.2 

Resultados primários do governo central 
Fonte: STN (deflacionados pela STN (IPCA))
Resultado do Governo Central, Receitas e Despesas

fev/16 mar/16 abr/16 fev/16 mar/16 abr/16 2015 2016 12 meses
Resultado Primário 25.325,50- 7.996,02-   9.751,14     205,63 -583,08 -11,39 517,10 -152,51 272,13

Receita Primária Total 90.540,21 98.787,10 119.420,73 -11,37 -7,74 -6,88 -6,25 -5,49 -6,78
Impostos sobre Salários 9.757,03     11.082,38   17.523,07     -4,87 -6,93 -5,06 -5,72 -4,48 -6,96
Impostos sobre Lucro 15.832,40   19.566,49   27.872,74     -19,66 -11,31 8,67 -0,72 -4,28 -5,81
Impostos sobre Produção 22.208,25   23.647,91   23.606,55     -13,21 -0,91 -11,46 -7,64 -9,16 -9,54
Impostos sobre Importação 3.825,92     4.118,94     3.401,86       -17,91 -31,48 -34,01 3,61 -26,48 -10,47
Impostos sobre Operações Financeiras 2.685,34     2.620,26     2.886,20       -15,66 -13,81 -8,65 7,02 -6,29 1,95
Concessões, Dividendos, Fundo Soberano Nacional 204,46        457,33        1.436,22       -3,95 -77,21 36,27 -33,61 278,80 25,01
Previdência 28.306,82   28.699,91   30.431,43     -5,94 -3,55 -8,55 -4,83 -5,97 -6,87
Demais Receitas 7.720,00     8.593,88     12.262,65     -8,69 2,00 -17,33 -18,40 -12,45 -7,91

Transferências a estados e municípios 22.442,47 13.502,97 15.807,90   -6,15 -15,38 -6,97 -6,02 -12,71 -8,97
Despesa Primária Total 93.423,24 93.280,14 93.861,69   7,96 4,27 -6,38 2,08 2,19 2,54

Pessoal e Encargos Sociais 19.470,04   19.091,79   19.156,87     -1,75 -0,83 -3,62 -1,69 -2,43 -1,95
Transferências as Famílias 12.562,98   12.157,40   9.342,87       40,33 14,65 -11,66 -9,79 13,40 -7,07

Valor Real ( R$ milhões) Variação Real (%)
AcumuladoMês/mês do ano anterior

 
Fontes: BCB e STN. 

Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

No gráfico 6.2 são ilustradas as taxas de crescimento real - 

deflacionadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - 

as receitas e as despesas primárias da União, acumuladas em 12 meses. A 

execução observada no segundo bimestre de 2016 mostra mudança da 

tendência observada nos três primeiros meses do ano com relação às 

despesas. O mês de março marcou o pico do crescimento dos gastos (+3,60%) 

no acumulado em 12 meses. Em abril, no entanto, a taxa de crescimento se 

reduziu a 2,54%.  

Do lado das receitas, o indicador segue a trajetória de piora (-6,43% em 

março/2016 para -6,78% em abril/2016). Cabe enfatizar que a taxa de variação 

real das receitas acumuladas em 12 meses encontra-se em terreno negativo 

desde novembro de 2014 e abaixo da taxa de crescimento das despesas 

desde julho de 2012.  
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GRÁFICO 6.2 

Taxas de variação (%) reais – deflacionadas pelo IPCA – das receitas e 
das despesas primárias da União, acumuladas em 12 meses (exclusive 
dividendos, concessões, FSB e capitalização da Petrobras)  
(fev./2013-abr./ 2016) 
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Fontes: BCB e STN. 

Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

 

Conforme observado ao longo do ano de 2015 e também neste ano, a 

persistência do baixo nível da atividade econômica (ver seção Atividade 

econômica desta Carta de Conjuntura) continua afetando negativamente a 

arrecadação federal. O exame dos dados relacionados às receitas primárias da 

União acumuladas até o final do segundo bimestre de 2016 indica queda real 

de 5,33%, em decorrência, principalmente, de significativa queda na 

arrecadação dos tributos sobre produção  

(-9,16%); dos tributos que incidem sobre salários (-4,48%); e dos impostos 

sobre o lucro (-4,28%), ainda que o panorama deste último tenha sido 
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amenizado no mês de abril, quando ocorreu elevação de 8,67%, por conta do 

calendário do recolhimento7.  

A significativa melhora na arrecadação de Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF), ocorrida em 2015, por conta da elevação de alíquotas 

(Decreto no 8.392), parece ter se revertido neste ano, com seguidas quedas 

nos quatro primeiros meses. Em março, a redução real foi de 13,81%, e, em 

abril, de 8,65%. 

A arrecadação de Imposto de Importação (II) também sofreu queda 

acentuada, por conta da redução das importações, tendo apresentado variação 

negativa de 31,48% em março e de 34,01%, em abril. 

Com relação às receitas de concessões, estas se concentraram no mês 

de janeiro de 2016 (R$ 11,369 bilhões), conforme já mencionado na edição 

anterior desta Carta. Contudo, houve também, no mês de abril, o crescimento 

de 36,27% dessa rubrica devido a entrada R$ 1,229 bilhão. Com isso, as 

receitas desta natureza acumulam crescimento de 278,80% em 2016. 

Os impostos incidentes sobre a produção – Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(Cofins) e contribuições para os Programa de Integração Social e de Formação 

do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) – permanecem em 

desaceleração, mesmo com o fim das desonerações em vários setores da 

economia, ocorrido no ano passado. A arrecadação de IPI registrou queda de 

5,51% em março, seguida de redução de 13,29%, em abril. A Cofins, por sua 

vez, reduziu-se 0,64¨% e 11,35%, em março e abril, respectivamente. Em 

decorrência disso, o exercício de 2016 já acumula queda de 9,54% na receita 

acumulada desses tributos em 12 meses (gráfico 6.3). 

A evolução dos tributos ligados ao lucro das empresas – Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda (IR), exclusive o IR 

sobre os rendimentos do trabalho retido na fonte e o IR pessoa física – também 
                                                            
7 Segundo o relatório da Secretaria do Tesouro nacional (STN), merece destaque o aumento de R$ 12,7 
bilhões (54,2%) na arrecadação com Imposto de Renda e de R$ 2,1 bilhões (36,7%) na arrecadação com a 
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), em razão de fatores sazonais, tais como o 
encerramento, em março, do prazo legal para pagamento do saldo do IRPJ e da CSLL, referente à 
Declaração de Ajuste relativa ao ano de 2015 e o recolhimento da primeira cota ou cota única do IRPJ e 
da CSLL das pessoas jurídicas que apuram o lucro com base no balanço trimestral ou no lucro presumido. 
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continua desfavorável, com contração acumulada em 12 meses na ordem de 

5,81% (gráfico 6.3), em termos reais.  

A piora no mercado de trabalho vem afetando o desempenho das 

receitas dos tributos sobre os salários8 cuja queda acumulada nos últimos 12 

meses já remonta a 6,96%.  

Com efeito, os tributos sobre as importações fecharam o mês de abril 

com queda de 10,47% no acumulado dos últimos 12 meses. Já os impostos 

sobre operações financeiras (IOF) ainda mostram crescimento (1,95%), 

também no acumulado nos últimos 12 meses.  

A tabela 6.3 discrimina a arrecadação e apresenta as variações reais, 

absoluta e percentual, das receitas primárias da União. 

 

TABELA 6.3 

Arrecadação dos principais componentes das receitas primárias federais 
totais (RPFTs) e respectivas variações 

fev/16 mar/16 abr/16 fev/16 mar/16 abr/16 2015 2016 12 meses
RPFT 62.233,39 70.087,19 88.989,30 -13,64 -9,35 -6,30 -6,79 -5,33 -6,74
Salários 9.757,03   11.082,38 17.523,07 -4,87 -6,93 -5,06 -5,72 -4,48 -6,96

IRRF - Rendimentos do Trabalho 7.268,10     8.486,94     8.141,38     -2,22 -4,98 -4,82 -5,80 -4,42 -7,07
Lucros 15.832,40 19.566,49 27.872,74 -19,66 -11,31 8,67 -0,72 -4,28 -5,81
Produção 22.208,25 23.647,91 23.606,55 -13,21 -0,91 -11,46 -7,64 -9,16 -9,54

IPI-Produção 2.107,70     2.226,42     2.410,01     -9,71 -5,51 -13,29 -16,74 -17,48 -19,55
/ofins 15.689,53   16.875,47   16.804,98   -14,66 -0,64 -11,35 -6,35 -8,52 -8,43
Demais s/ produção 4.411,01     4.546,03     4.391,55     -9,40 0,48 -10,86 -6,44 -6,72 -7,21

Importação 3.825,92   4.118,94   3.401,86   -17,91 -31,48 -34,01 3,61 -26,48 -10,47
Operações Financeiras 2.685,34   2.620,26   2.886,20   -15,66 -13,81 -8,65 7,02 -6,29 1,95
Previdência 28.306,82 28.699,91 30.431,43 -5,94 -3,55 -8,55 -4,83 -5,97 -6,87
5emais receitas 7.720,00   8.593,88   12.262,65 -8,69 2,00 -17,33 -17,16 -12,45 -7,25
5ividendos 1,15          392,53      206,26      -99,23 -79,68 -45,33 -42,76 -75,52 -27,02
Concessões 203,31      64,80        1.229,95   214,43 -13,64 81,77 -30,48 1031,40 100,51

Valor Real ( R$ milhões) Variação Real (%)
Mês/mês do ano anterior Acumulado

 Fonte: STN. 

Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

Obs.: Valores deflacionados pelo IPCA.  

 
O gráfico 6.3 ilustra o que vem ocorrendo com as receitas primárias federais 

totais (RPFTs) no acumulado em 12 meses.  

 
                                                            
8. Ou seja, o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) – 
rendimentos do trabalho, salário, educação e contribuição para a Previdência. 
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GRÁFICO 6.3 

Evolução das taxas de crescimento (%) dos principais componentes das 
RPFTs: taxa de crescimento de valores reais, deflacionados pelo IPCA, no 
acumulado em 12 meses (fev./2013-abr./2016) 
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Fontes: BCB e STN. 

Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

 

Com relação às despesas primárias totais da União (tabela 6.4), houve, 

em março, elevação de 4,27%, acompanhado de queda de 6,38% em abril. 

Com isso, o acumulado em 12 meses fechou abril em 2,54%. O resultado de 

março deve ser, no entanto, encarado com reservas, uma vez que o mesmo 

período de 2015 assistiu a um ajuste bastante severo, com o controle de 

despesas “na boca do caixa”, principalmente em relação aos investimentos 

investimentos. 

Os pagamentos dos benefícios previdenciários apresentaram elevação 

acumulada de 4,81% ao final do primeiro quadrimestre de 2016, impulsionada 
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pelas elevações de 5,64% e 6,18% em março e abril, respectivamente. Já as 

despesas de pessoal e encargos sociais têm apresentado queda real ao longo 

de todo ano e acumulam redução acumulada de 2,43%.  

Os gastos com transferências às famílias apresentam elevação 

acumulada de 13,40% em 2016. Parte deste crescimento se deve ao 

pagamento neste ano de direitos do ano anterior que haviam sido postergados. 

Enquanto março teve elevação de 14,65%, abril sofreu queda de 11,66%. No 

acumulado em 12 meses, há queda real de 7,07%. 

 

TABELA 6.4 

Gastos dos principais componentes das despesas primárias federais 
totais (DPFTs) e respectivas variações  

fev/16 mar/16 abr/16 fev/16 mar/16 abr/16 2015 2016 12 meses
DPFT 93.423,24 93.280,14 93.861,69 7,96 4,27 -6,38 2,08 2,19 2,54
Benefícios Previdenciários 38.676,74 39.018,59 38.944,50 5,54 5,64 6,18 1,40 4,81 1,45
Pessoal e Encargos Sociais 19.470,04 19.091,79 19.156,87 -1,75 -0,83 -3,62 -1,69 -2,43 -1,95
Transferências às Famílias (exc. RGPS) 12.562,98 12.157,40 9.342,87   40,33 14,65 -11,66 -8,28 13,40 -7,07
Investimentos 5.449,40   7.086,06   6.219,59   27,27 61,95 44,81 -22,90 29,50 -4,46
Compensação RGPS 1.928,93   1.793,97   3.320,69   5,18 -5,52 -27,43 29,14 -10,83 4,08
Auxílio à CDE -          81,14       23,52       - - - -86,86 -90,11 -98,31
Demais despesas 15.335,15 14.051,20 16.853,66 2,24 -14,30 -30,50 24,14 -6,94 20,99

Valor Real ( R$ milhões) Variação Real (%)
Mês/mês do ano anterior Acumulado

Fonte: STN. 

Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon. 

Em 2016, nota-se o crescimento expressivo do investimento: 61,95%, 

em março; 44,81% em abril; e consequentes 29,50% no primeiro quadrimestre. 

No acumulado em 12 meses, há queda acumulada de 4,46%, entretanto. Aqui 

se deve levar em conta o efeito-base decorrente da forte contração nos gastos 

federais ocorrida nos primeiros meses do ano de 2015, principalmente em 

decorrência dos decretos de contingenciamento editados pelo governo.9   

                                                            
9. Antes disso, os Decretos nos 8.389 e 8.412 permitiram à União controlar as despesas na “boca do 
caixa”. 
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GRÁFICO 6.4 

Evolução dos principais componentes das DPFTs: taxa de crescimento 
(%) dos valores reais, deflacionados pelo IPCA, no acumulado em 12 
meses (fev./2013-abr./2016) 
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Fonte: BCB e STN. 

Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea.  

 

Já os gastos de compensação do Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS), que apresentaram crescimento expressivo (29,14%) em 2015, 

acumulam, neste ano, queda real de 10,83%. Em março, os dados registraram 

queda de 5,52% e, em abril, redução de 27,43%. 

Conforme já mencionado em edições anteriores desta Carta de 

Conjuntura, em 2015, o governo encerrou os repasses para a Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE), fato que implicou queda de quase 87%, 

implicando economia de R$ 9,21 bilhões no referido exercício. Em 2016, 

entretanto, os repasses foram retomados em março e abril, mas de maneira 

muito insipiente, totalizando pouco mais de R$ 100 milhões.  
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O intenso crescimento (+24,14%) observado nas demais despesas em 

2015, que representou variação real absoluta de R$ 48,51 bilhões, foi 

essencialmente fruto do equacionamento dos passivos do Tesouro Nacional. 

Em 2016, entretanto, houve clara reversão desses gastos, cuja queda em 

março (-14,30%) e abril (-30,50%) acarretam queda acumulada de 6,94% ao 

fim do primeiro quadrimestre do ano. 

Por fim, é relevante focalizar os gastos com programas de transferências 

de rendas às famílias (TFs), exclusive o RGPS, os quais apresentaram 

elevação de 13,40% no primeiro quadrimestre de 2016, decorrente das 

seguidas elevações ocorridas em fevereiro (+40,33%) e março (+14,65%) 

deste ano. Em abril, entretanto, houve queda de 11,66%. No acumulado dos 

últimos 12 meses, os gastos reduziram-se em 7,07%.  

O gráfico 6.5 segmenta as TFs em abono salarial e seguro-desemprego, 

benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) e renda média vitalícia 

(RMV) e no Programa Bolsa Família (PBF). Os gastos com abono salarial e 

seguro-desemprego - que apresentaram, em 2015, queda significativa e 

esperada em razão das mudanças ocorridas na legislação nesse mesmo ano – 

representaram, em abril de 2016, aproximadamente 43,81% das TFs, com taxa 

de variação real acumulada nos últimos 12 meses de -9,77%. Esta queda 

tenderia a ser revertida no quadrimestre, uma vez que o governo postergou 

pagamentos do abono de 2015 para o primeiro semestre do atual exercício. No 

entanto, houve crescimento em março (+25,53% em relação a fevereiro), mas 

queda em abril (-28,38% em relação ao mês anterior). De fato, o abono salarial 

não foi pago em abril (contra R$ 89 milhões em abril de 2015), reflexo do 

calendário de pagamento definido na Resolução CODEFAT nº 748/2015. 

Houve também queda de 16,05% nos pagamentos do seguro desemprego, 

fruto de uma redução de cerca de 100 mil segurados, o que implicou economia 

de R$ 678 milhões aos cofres da União. 

O PBF, que tem atualmente o menor peso relativo dos três no total das 

TFs (20,77%), apresentou, até abril de 2016, queda real acumulada nos últimos 

1212 meses de 3,78%. Com relação aos gastos com os benefícios da Loas e 

RMV – cujo peso nas TFs é de 35,42% –, o crescimento no acumulado em 12 

meses fechou abril praticamente nulo (0,08%).  
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GRÁFICO 6.5 

Evolução dos principais componentes das TFs: taxa de crescimento (%) 
dos valores reais, deflacionados pelo IPCA, no acumulado em 12 meses 
(fev./2013-fev./ 2016) 
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Fontes: BCB e STN. 

Elaboração: Ipea/Dimac/Gecon. 

 

6.3 ESTADOS E MUNICÍPIOS 

Os estados e os municípios acumularam superavit de R$ 1,6 bilhão em 

abril, segundo dados do BCB. No acumulado em 12 meses em relação ao 

percentual do PIB, os estados apresentaram melhora de 0,02 pontos 

percentuais em março; mas, em abril, em contrapartida, acumularam resultado 

nulo. Os municípios, por sua vez, apresentaram queda de 0,01 p.p. em março e 

de 0,02 em abril. O resultado recente sugere tendência de piora do resultado 

subnacional, sobretudo por causa da crise da dívida dos estados, como pode 

ser visto no gráfico 6.6. 
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GRÁFICO 6.6 

Resultado primário de estados e municípios (fev./2013-abr./2016) 
(Fluxos acumulados em 12 meses, em % do PIB) 
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Fonte: BCB 

Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

O exame das despesas e as receitas dos estados relativas ao primeiro 

quadrimestre do ano – com o uso dos dados dos relatórios resumidos de 

execução orçamentária (RREOs) – mostra que a queda nas receitas primárias 

totais (-4,8%) é consequência principalmente da redução acentuada na 

arrecadação (-5,5%) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 

de Serviços (ICMS), principal tributo de competência dos estados, bem como 

das transferências correntes (-12,9%), aqui incluídas as de caráter obrigatório 

(tabela 6.5). As “demais receitas tributárias” (Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores – IPVA, Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 

Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD e taxas) apresentaram elevação 

(+2,4%), em alguns casos simplesmente por conta de aumento de alíquota do 
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imposto10. 

Já quanto à despesa, o comportamento dos principais componentes dos 

gastos estaduais, disponíveis nos RREOs, mostra que houve queda 

generalizada. No primeiro quadrimestre do ano, a despesa diminuiu 2,5% (R$ 

4,5 bilhões) quando comparada ao mesmo período de 2015. Conforme 

esperado, a redução nos gastos foi puxada fortemente pelos investimentos, 

reduzidos em mais de 11,80%, e pelas demais despesas (-5,2%).  

TABELA 6.5 

Aproximações da dinâmica “acima da linha” das finanças públicas 
estaduais construídas a partir dos dados dos RREOs (jan.-fev./2015 e 
2016) 
(Em R$ bilhões) 

Receitas e despesas Jan-Abr/2015 Jan-Abr/2016 Var. Real (%)*
Receita Primaria Total 214,2                 204,0                 (4,8)                  

Receita Tributaria 128,1                      123,3                      (3,7)                       
I/MS 96,3                         91,0                         (5,5)                       
Demais receitas tributárias 31,8                         32,3                         1,6                         

Transferências correntes 49,0                         42,7                         (12,9)                     
Demais receitas primárias 37,1                         38,0                         2,4                         

Despesa Primaria Total 184,1                 179,6                 (2,5)                  
Pessoal e Encargos Sociais 106,0                      105,0                      (1,0)                       
Investimentos 5,0                           4,4                           (11,8)                     
Transferências /onstitucionais e Legais 32,4                         31,6                         (2,5)                       
Demais despesas 40,7                         38,6                         (5,2)                       

Resultado Primário 30,1                   24,4                   (18,8)                 
Fonte: RREOs dos estados.  

Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

Notas: ¹ Valores deflacionados pelo IPCA. 

² Excluídos da série: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte e Roraima, Rio Grande do Sul e Sergipe. 

     

Devido a seu tamanho e comportamento individual, as despesas dos 

estados com pessoal e encargos sociais merecem foco maior, a partir dos 

dados dos portais de transparência estaduais. Com os dados disponíveis em 

                                                            
10 Embora não esteja com os dados presentes na amostra analisada, o estado do Rio de Janeiro, por 
exemplo, aumentou a alíquota do carro flex em mais de 30%, passando de três para quatro por cento do 
valor do veículo automotor na tabela FIPE. Outros estados também usaram de artifícios semelhantes. 
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nove portais de transparência estaduais selecionados11 foi possível separar as 

despesas de pessoal e encargos sociais entre aquelas com servidores ativos e 

inativos.  

A tabela 6.6 mostra ligeira elevação nos gastos com salários (0,2%); 

benefícios previdenciários (1,0%); e queda (+2,2%) nas demais despesas, que 

envolvem auxílios e rubricas indenizatórias. 

 

TABELA 6.6 

Aproximações de despesas selecionadas dos estados construídas a 
partir dos dados dos portais de transparência dos estados  
(Em R$ bilhões) 

Despesas 2º Bim 2015 2º Bim 2016 Var. Real (%)*
Pessoal e Encargos Sociais 75,8                      75,7                      (0,1)                       

Salários 36,6                      36,6                      0,2                         
Aposentadorias 22,4                      22,6                      1,0                         
Demais 16,9                      16,5                      (2,2)                       

PORTAIS 5E TRANSPARÊNCIA

 
Fonte: Portais de transparência dos estados do Acre, do Amazonas, de Minas Gerais, da 

Paraíba, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo e do Tocantins. 

Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

 

6.4 DÍVIDA PÚBLICA 

Segundo dados do BCB, o governo central apresentou superavit 

primário de R$ 8,7 bilhões em abril de 2016, enquanto os entes subnacionais 

registraram um superavit de R$ 1,6 bilhão. Com isso, o resultado primário do 

setor público consolidado foi positivo em R$ 10,2 bilhões.  

 No ano, o superavit primário acumulado é de R$4,4 bilhões, refletindo 

uma piora de 86,42% em relação ao mesmo período de 2015. No acumulado 

em 12 meses, registrou-se deficit primário de R$139,3 bilhões (2,33% do PIB).  

 O resultado nominal, que inclui o resultado primário e os juros nominais 

apropriados, foi deficitário em R$13,2 bilhões em abril. No ano, o deficit 

                                                            
11. Essa seleção deveu-se exclusivamente por conta da disponibilidade dos dados. 
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nominal soma R$104,3 bilhões, inferior ao observado em 2015 em 8,18%. No 

acumulado em 12 meses, o deficit nominal alcançou R$603,7 bilhões (10,08% 

do PIB), elevando-se 0,37 p.p. do PIB em relação ao valor registrado em 

março. 

 O deficit nominal de abril foi financiado pela expansão de R$39,3 bilhões 

na dívida mobiliária, a qual foi compensada, parcialmente, por reduções de 

R$25,2 bilhões na dívida bancária líquida, de R$608 milhões no financiamento 

externo líquido e de R$355 milhões nas demais fontes de financiamento 

interno, que incluem a base monetária. 

A dívida bruta do governo geral (DBGG) alcançou R$4.039,3 bilhões em 

abril (67,5% do PIB), elevando-se 0,3 p.p. do PIB em relação ao mês anterior. 

Enquanto isso, a dívida líquida do setor público (DLSP) alcançou R$2.356,6 

bilhões (39,4% do PIB) em abril, elevando-se 0,5 p.p. do PIB em relação ao 

mês anterior. A valorização cambial de 3,04% no mês respondeu por elevação 

de R$33,4 bilhões no estoque da DLSP. (gráfico 6.7). 
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GRÁFICO 6.7 

DBGG e DLSP (fev./2013-fev./2016) 
(Em % do PIB) 
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Fonte: BCB. 

Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 

 

A DLSP apresentou, em abril de 2016, elevação (3,2 p.p. do PIB) em 

relação ao mês anterior, decorrente da incorporação de juros (+1,8 p.p.), do 

impacto da valorização cambial de 11,6% no período (2,3 p.p.), do efeito do 

crescimento do PIB nominal (-0,5 p.p.), do ajuste de paridade da cesta de 

moedas da dívida externa líquida (-0,4 p.p.) e do superavit primário (-0,1 p.p.). 

 A contribuição média nos últimos 12 meses dos principais fatores 

condicionantes da DLSP pode ser vista no gráfico 6.8. O superavit primário e 

os juros contribuíram com elevações de, respectivamente, 0,20% do PIB e 

0,66% do PIB. Já o ajuste cambial e o crescimento do PIB nominal 

contribuíram para o decréscimo da DLSP em 0,21% e 0,11% do PIB, 

respectivamente.  
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GRÁFICO 6.8 

Fatores condicionantes da variação da DLSP (Fev./2012-Abr./2016) 
(Variação acumulada em 12 meses, em p.p. do PIB) 
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Elaboração: Gecon/Dimac/Ipea. 


