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POLÍTICA FISCAL

Estimativa preliminar do resultado primário 
do Governo Central em outubro de 2022 

De acordo com dados da execução orçamentária registrada no Sistema Integrado de 
Administração Financeira (Siafi) do governo federal, obtidos por meio do Tesouro 
Gerencial, que fornecem boa aproximação aos dados oficiais relativos ao resultado 
primário que será divulgado posteriormente pela Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN),1 o mês de outubro de 2022 apresentou um superávit primário de R$ 30,1 
bilhões nas contas do governo central. Como mostra a tabela 1, a receita líquida do 
governo central atingiu R$ 171,3 bilhões nesse mês, tendo crescido, em termos reais, 
2,8% quando comparada com outubro de 2021, ao passo que a despesa totalizou R$ 
141,2 bilhões, acréscimo de cerca de 3,6% na mesma base de comparação. Assim, 
o resultado primário de outubro foi quase idêntico ao observado no mesmo mês de 
2021, quando se registrou, em termos reais, um superávit de R$ 30,3 bilhões. No 
acumulado do ano até outubro, o superávit primário está em R$ 66,3 bilhões, contra 
um déficit de R$ 58,7 bilhões em igual período de 2021.

Em outubro de 2022, quando comparadas ao mesmo mês do ano anterior, as receitas 
administradas pela Receita Federal do Brasil (RFB) apresentaram um crescimento de 
3,6%; a arrecadação do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) cresceu 11,3%; 
as receitas não administradas tiveram uma redução de 3%; e as transferências legais e 
constitucionais a entes subnacionais cresceram 12,1%, sempre em termos reais. Com 
isso, a receita líquida de transferências subiu 2,8%. No acumulado do ano até outubro, 
a receita total registrou uma variação real de 12,8%, fortemente impactada pelas receitas 
não administradas pela RFB, que avançaram 44,5% (tabela 1).

Com relação à despesa total, ainda na tabela 1, o resultado para outubro de 2022 
registrou um crescimento real de 3,6% relativamente ao mesmo mês do ano passado. 
No acumulado do ano, a despesa total cresceu 2,3%, em relação ao mesmo período do 
ano passado, com destaque para a expansão de despesas com a previdência, no valor 
de R$ 11,4 bilhões (1,7%), e com despesas sujeitas à programação financeira, no valor 
de R$ 86,8 bilhões (40,1%). O aumento nessas despesas foi parcialmente compensado 
pelas reduções nas despesas com pessoal em R$ 20,2 bilhões (-6,9%) e nas outras 
despesas obrigatórias em R$ 43,7 bilhões (-14,8%), na mesma base de comparação. 

1. Conforme destacado em: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2022/07/estimativa-preliminar-do-resultado-primario-
-do-governo-central-em-junho-de-2022/>.

https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2022/07/estimativa-preliminar-do-resultado-prima
https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2022/07/estimativa-preliminar-do-resultado-prima
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A tabela 2 apresenta um detalhamento adicional da arrecadação. No que se refere às receitas administradas pela RFB, em outubro 
foi registado um crescimento real de arrecadação de R$ 4,4 bilhões (3,6%) em relação ao mesmo mês do ano passado, impactado 
pela arrecadação do Imposto de Renda – aumento de R$ 8 bilhões (14,9%) – e pelas reduções no total arrecadado com o 
Imposto de Importação, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) e outras receitas administradas pela RFB – que, no agregado, 
diminuíram em R$ 3,4 bilhões (-11,3%). As receitas não administradas pela RFB apresentaram, em outubro, uma redução de 
R$ 965 milhões (-3%) em relação ao mesmo mês de 2021. Os dados acumulados em 2022 demonstram um expressivo aumento 
na participação das receitas não administradas, com destaque para receitas de dividendos e participações, com crescimento 
de R$ 55 bilhões (227,1%); concessões e permissões acumulando aumento de R$ 35,7 bilhões (491,1%); e exploração de 
recursos naturais, com expansão de R$ 28,2 bilhões (30,7%) – todas em relação ao acumulado no mesmo período de 2021. Vale 
mencionar também o aumento real da arrecadação agregada, quando comparada ao mesmo período do ano anterior, do Imposto 
de Renda, do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e da CSLL, no montante de R$ 123,6 bilhões (19,8%).

TABELA 1
Governo central – resultado primário a preços constantes

Fonte: STN; Siafi.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

TABELA 2
Principais componentes da receita do governo central – preços constantes

Fonte: STN; Siafi.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
Obs.: FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; LC – lei complementar.
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Ao desagregar as despesas (tabela 3), fica evidente o impacto em outubro dos benefícios previdenciários, de abono e seguro-
desemprego e das despesas obrigatórias com controle de fluxo (influenciadas pelo pagamento do Auxílio Brasil), as quais 
apresentaram um crescimento real de R$ 10,8 bilhões (14,9%), quando comparadas com o mesmo mês do ano passado. Esse 
montante foi parcialmente compensado pela redução de despesas com pessoal e encargos sociais, créditos extraordinários e 
discricionárias. No acumulado do ano, o destaque é para as despesas com créditos extraordinários, rubrica fortemente impactada 
pela pandemia de Covid-19 no ano passado, sem contrapartida este ano, que levou a uma queda de R$ 79,7 bilhões (-67%), 
em comparação com o mesmo período de 2021. Entretanto, algumas despesas aumentaram em 2022, como o pagamento de 
abono e seguro-desemprego, com crescimento de 31,9% (influenciado pelo ajuste no calendário do abono salarial adotado em 
2021); as despesas com complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), 
com alta de 43,5%; os gastos com subsídios, subvenções e Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), que 
cresceram 112,8%; e a despesa obrigatória sujeita à programação financeira, com aumento de 43,7%, muito em função do 
Auxílio Brasil em 2022, que elevou o valor do benefício médio e a população coberta em relação ao programa de transferência 
de renda anterior. Por fim, é importante mencionar que as despesas obrigatórias, inclusive aquelas com controle de fluxo – ou 
seja, as despesas totais exclusive as despesas discricionárias –, não registraram variação significativa até outubro, apresentando 
um aumento real de R$ 2,3 bilhões (0,2%) em comparação com o acumulado no mesmo período de 2021.

TABELA 3
Principais componentes da despesa do governo central – preços constantes

Fonte: STN; Siafi.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
Obs.: Loas/RMV – Lei Orgânica da Assistência Social/Renda Mensal Vitalícia; PAC – Programa de Aceleração do Crescimento; MPU – Ministério Público da União; DPU 
– Defensoria Pública da União; Fies – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.
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As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, não exprimindo, necessariamente, o ponto 
de vista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ou do Ministério da Economia.

É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.
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