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Sumário

A grave situação fiscal tem ganhado ainda mais destaque nos últimos meses diante 
do persistente processo de queda da arrecadação e de frustração de receitas não 
recorrentes, como as derivadas de programas de regularização tributária ou de 
concessões. Ao mesmo tempo o governo se depara com despesas obrigatórias que 
crescem por fatores externos ao seu controle – caso dos benefícios previdenciários 
e assistenciais e, em menor medida, das despesas com pessoal e encargos. 

A proposta de revisão das metas de resultado fiscal reflete a dificuldade desse qua-
dro de receitas em queda e despesas rígidas. Parte da revisão decorre da redução 
da inflação mais rápida que a prevista no orçamento. Mesmo que o espaço para 
aumentar tributos seja limitado diante da carga tributária já elevada, recorreu-se em 
julho a um aumento de alíquotas de PIS/Cofins nos combustíveis. O contingen-
ciamento de gastos, por outro lado, parece ter chegado ao limite na medida em que 
incide sobre um conjunto limitado de despesas cujo nível, em termos nominais 
(sem corrigir pela inflação), já é semelhante ao registrado em 2011.
Diante de deficit nominais ainda muito elevados, a dívida pública manteve-se em 
crescimento, atingindo 73,8% do PIB no conceito dívida bruta e 50% do PIB no 
conceito dívida líquida. A reforma da Previdência torna-se, portanto, essencial 
para impedir que esse crescimento continue no futuro.

1 Ajuste Fiscal

Os últimos meses trouxeram à tona vários aspectos da política fiscal que, apesar 
de há muito estarem presentes nos debates sobre o tema, explicitaram de forma 
dramática a dificuldade e as escolhas com as quais se depara o governo em seu 
esforço para reequilibrar as contas públicas.

Na revisão da execução orçamentária do final de julho (Relatório de Avaliação de 
Receitas e Despesas – 3º bimestre), foram feitos ajustes tanto pelo lado das receitas 
quanto dos gastos, os quais resultaram na necessidade de ampliar o contingencia-
mento de gastos (de R$ 38,4 bilhões para R$ 45 bilhões) como forma de cumprir 
a meta de superavit primário de R$ 139 bilhões para o governo central neste ano. 
Ainda em julho, diante da dificuldade para cumprir a meta de resultado primário 
deste ano e do próximo, o governo aumentou a tributação sobre os combustíveis 
através da PIS/Cofins.  Algumas semanas depois, diante das evidências de que 
nem mesmo as receitas estimadas na revisão de julho estavam garantidas, decidiu-
-se pelo aumento da meta deste ano para R$ 159 bilhões, e da de 2018, de R$ 129 
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bilhões para R$ 159 bilhões. Ou seja, para os dois anos somados a previsão do 
deficit acumulado aumentou em R$ 50 bilhões. Para o setor público consolidado, 
a nova meta é de deficit de R$ 162 bilhões em 2017 e 2018, equivalentes a 2,4% e 
2,2% do PIB, respectivamente.

Vale destacar que uma das principais fontes de frustração das receitas em 2017 foi 
a queda da inflação em ritmo mais acelerado que o previsto quando da elaboração 
do orçamento, o que reduz o valor nominal dos impostos, ou, de forma equivalen-
te, para fins de cálculo do deficit, aumenta o valor real das despesas para um dado 
valor nominal fixado no orçamento. Grosso modo, a terceira avaliação de receitas 
e despesas apresenta uma estimativa de receitas primárias em 2017 que é R$ 42,6 
bilhões inferior à prevista no orçamento aprovado para o ano.  A inflação média 
esperada para 2017 quando da elaboração do orçamento era da ordem de 6%, 
mas as projeções correntes indicam que ela deve ficar em torno de 3,5%. Apenas 
essa redução aplicada às receitas de 2016 implica uma frustração de cerca de R$ 
30 bilhões.

Ao mesmo tempo que as metas de resultado primário deste e do próximo ano 
foram alteradas, aumentou a preocupação com o cumprimento da EC nº 95 nos 
anos subsequentes, que estabelece a variação do IPCA do ano anterior como li-
mite para o crescimento dos gastos do governo federal a cada ano, ao longo dos 
próximos 20 anos. O crescimento projetado para as despesas obrigatórias, em par-
ticular benefícios previdenciários e assistenciais, tende a reduzir progressivamente 
o espaço para as demais despesas, forçando sua redução ao ponto de inviabilizar 
o funcionamento do governo e a prestação de serviços à população. Estimativas 
recentes do Ministério do Planejamento indicam que as despesas obrigatórias já 
correspondem a 97% do orçamento, e as despesas com benefícios previdenciários 
e assistenciais já chegam a 57% do total.

Por isso, a necessidade de aprovar a reforma da Previdência adquiriu um sentido 
inédito de urgência: caso não se consiga reduzir a velocidade de crescimento das 
despesas da Previdência Social, haverá forte pressão para revogar ou suavizar a EC 
nº 95, revertendo assim as expectativas favoráveis criadas a partir da aprovação 
do novo regime fiscal, cujo objetivo último é permitir a convergência para uma 
trajetória sustentável da dívida pública sem aumento da carga tributária, já relati-
vamente elevada.

2 Necessidades de financiamento do Setor Público e Dívida 
Pública

A análise dos dados pela ótica do financiamento (“abaixo da linha”), conforme 
dados do Banco Central, revela uma piora do desempenho fiscal neste ano em 
comparação a 2016. Para o período janeiro-julho, o deficit primário do setor públi-
co consolidado aumentou de 0,8% para 1,4% do PIB. Toda deterioração ocorreu 
no governo central, cujo déficit passou de 1,1% para 1,9% do PIB. O resultado 
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primário de estados e municípios permaneceu praticamente estável, com superavit 
em torno de 0,4% do PIB, enquanto as estatais apresentaram ligeira melhora na 
comparação dos dois períodos, passando de deficit de 0,04% do PIB para superavit 
de 0,03% do PIB (Tabela 1).

O deficit nominal do setor público con-
solidado aumentou de 6,5% para 7,7% 
do PIB na comparação dos sete primei-
ros meses do ano de 2016 e 2017, res-
pectivamente. Como visto acima, o pri-
mário piorou 0,6 ponto percentual (pp) 
do PIB.  O restante da variação do deficit 
nominal é explicado pela conta dos ju-
ros sobre a dívida pública, que passou 
de 5,7% para 6,3% do PIB. O Gráfico 
1 apresenta, para o setor público con-
solidado, a trajetória dos resultados pri-
mário e nominal e da carga de juros no 
acumulado de 12 meses. Como se pode 
observar, tem havido ligeira piora nas três variáveis em relação ao final de 2016, 
com o deficit nominal alcançando 9,4% do PIB, ante 9% do PIB em dezembro de 
2016.

Como discutido na última Carta de Conjuntura, parte dessa deterioração no resulta-
do de 12 meses decorre de pagamentos extraordinários de restos a pagar feitos no 
final de 2016, e que não devem se repetir este ano. Despesas com precatórios refe-
rentes à Previdência Social e ao funcionalismo federal realizadas em maio e junho 
deste ano, e que no passado eram feitas no segundo semestre, também distorcem 
essa comparação, assim como a comparação dos períodos janeiro-julho dos dois 
anos.

TABELA 1
Necessidade de financiamento do setor público consolidado
(% PIB)

Fonte: BCB
Elaboração: Grupo de Conjuntura / Dimac / Ipea

Período 
Jan - jul Acumulado 12 meses 

2016 2017  até jul-2016   Ano 2016   até jul-2017  

Primário -0,78 -1,38 -2,47 -2,49 -2,66 

Gov. Central -1,11 -1,85 -2,43 -2,54 -2,85 

Subnacional 0,37 0,44 0,03 0,07 0,16 

Estatais -0,04 0,03 -0,07 -0,02 0,03 

Juros -5,67 -6,31 -7,41 -6,51 -6,66 

Nominal -6,45 -7,69 -9,81 -8,98 -9,35 

 

GRÁFICO 1
Necessidade de financiamento do setor público 
consolidado acumulado em 12 meses
(% PIB)

Fonte: BCB
Elaboração: Grupo de Conjuntura / Dimac / Ipea
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Diante de deficit nominais ainda mui-
to elevados, a dívida pública manteve-
-se em crescimento. A dívida bruta do 
governo geral em julho aumentou para 
73,8% do PIB, ante 68,6% do PIB em 
julho de 2016 (Gráfico 2). A dívida lí-
quida, que por muito tempo, em fun-
ção de critérios contábeis, apresentou 
trajetória mais favorável que a da dívida 
bruta, também vem crescendo de for-
ma acelerada: aumentou 8,2 pp do PIB 
em relação a julho de 2016, atingindo 
50,1% do PIB.

O Gráfico 3 traz a decomposição das 
variações da dívida líquida mês a mês 
em termos de seus principais determi-
nantes.1 Observa-se uma forte influên-
cia dos deficit primários e da carga de 
juros: dos 3,9 pp do PIB que a dívida 
líquida cresceu até julho relativamente à 
posição em dezembro de 2016, 4,5 pp 
são explicados pelo deficit primário (0,8 
pp) e pelos juros nominais (3,7 pp).  A 
apreciação da taxa de câmbio, de cerca 
de 4% no período, contribuiu com 0,6 
pp para o aumento da dívida líquida na 
medida em que reduz o valor das reser-
vas internacionais em reais. Por fim, o crescimento nominal do PIB acumulado 
em 12 meses, entre os dois momentos da comparação, contribuiu 1,0 pp para a 
redução da relação dívida líquida/ PIB.

3 Receitas e Despesas do Governo Federal

O comportamento das contas do Governo Federal para o período janeiro-julho 
revela, no agregado, queda em termos reais tanto de receitas quanto de despesas, 
na comparação com igual período de 2016 (Tabela 2). A receita total caiu 1,3% em 
termos reais, refletindo quedas nas receitas administradas (0,23%), na arrecadação 
líquida da Previdência Social (0,90%) e nas receitas não administradas (8,1%). A 
receita líquida de transferências a estados e municípios caiu 3,1% na medida em 
que essas transferências cresceram 7,8% no período.

Pelo lado das despesas, registra-se queda, em termos reais, de 0,23% no acumu-
lado no ano até julho. As despesas com pessoal e encargos cresceram 10,9%, e 
os benefícios previdenciários, 6,9%. Em sentido contrário à variação desses dois 
agregados, “Outras despesas obrigatórias” caíram 9,1% e “Outras despesas discri-

1 O gráfico mostra, para cada fator determinante da evolução da dívida líquida, sua influência média nos 12 meses anteriores.

GRÁFICO 2
Evolução da Dívida Pública 
(% PIB)

Fonte: BCB
Elaboração: Grupo de Conjuntura / Dimac / Ipea
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GRÁFICO 3
Fatores condicionantes da Dívida Líquida do Setor 
Público Consolidado
(% PIB)

Fonte: BCB
Elaboração: Grupo de Conjuntura / Dimac / Ipea
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cionárias”, 16,3% (ainda conforme a Tabela 2).

A Tabela 3 decompõe as receitas do governo central em seus principais compo-
nentes. Tomando o período janeiro-julho do ano passado como referência, obser-
vam-se taxas positivas de variação para a arrecadação de IPI (+2,2%, provavelmen-
te refletindo a redução das isenções tributárias) e de Imposto de Renda (IR), que 
cresceu 4,3% reais ante 2016. No caso do IR, o aumento, segundo a Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN), refletiu o comportamento do IRPF, que aumentou 6,2%, 
do IRPJ, com variação de 2,9%, e do IR Retido na Fonte, que aumentou 5%. Os 
demais componentes da arrecadação federal tiveram queda: CSLL (5,8%); Cofins 
e PIS/PASEP (6,3% e 4,1%, respectivamente); Imposto de Importação (7,0%); 
e receitas da Previdência Social (0,9%). Embora os dados da STN não permitam 
abertura setorial dos diferentes impostos, a Receita Federal do Brasil (RFB)  2des-
tacou na divulgação dos dados de arrecadação de julho o comportamento do setor 
financeiro durante o período janeiro-julho: sua arrecadação de IRPJ caiu 25,1% 
ante igual período de 2016; a de Cofins, 10,1%; a de PIS/PASEP, 6,1%; e a de 
CSLL, 11%. Essa redução seria resultado da compensação de prejuízos passados, 
tendo, portanto, caráter transitório.

Dentre as receitas não administradas pela RFB, as concessões geraram volume 
muito baixo de receitas este ano em comparação a 2016 (queda de 86%), quando 
ingressaram nos cofres do governo – em janeiro, junho e julho – receitas de con-
cessão de usinas hidrelétricas feitas ainda no final de 2015. As receitas com divi-
dendos e participações, ao contrário, aumentaram bastante este ano relativamente 
a 2016, tendo atingido R$ 4,3 bilhões nos primeiros sete meses do ano ante R$ 1,0 
bilhão em igual período de 2016. Vale notar, contudo, que o valor para o período 

2  Há uma pequena diferença entre os dados de arrecadação divulgados pela RFB e pela STN, devido a diferenças de contabilização de 
restituições, compensações e parcelamentos, entre outros.

TABELA 2
Evolução das Receitas e Despesas do Governo Central
(R$ em milhões de reais de jul/2017 e %)

Fonte: STN
Elaboração: Grupo de Conjuntura / Dimac / Ipea

 

Período 
Valor Real (R$) - Janeiro a Julho Variação % 

2015 2016 2017 2015 - 2016 2016 - 2017 

 1. RECEITA TOTAL 837.744,06 787.071,13 776.554,00 -6,05% -1,34% 

   1.1 Receitas Administradas pela RFB 525.621,26 487.324,75 486.194,65 -7,29% -0,23% 

   1.2 Receitas não Administradas 89.996,12 92.704,43 85.179,52 3,01% -8,12% 

1.3 Arrecadação do RGPS 222.138,61 207.052,95 205.197,28 -6,79% -0,90% 

1.4 Demais Receitas -11,92 -11,00 -17,45 - 58,63% 

 2. TRANSFERÊNCIAS A EST. E MUNIC. 139.715,68 126.679,22 136.578,62 -9,33% 7,81% 

 3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) 698.028,38 660.391,91 639.975,38 -5,39% -3,09% 

 4. DESPESAS TOTAL 707.575,11 717.992,07 716.312,91 1,47% -0,23% 

   4.1 Pessoal e Encargos Sociais 153.592,41 148.769,66 164.965,65 -3,14% 10,89% 

   4.2 Outras Correntes e de Capital 208.356,72 192.584,11 164.617,40 -7,57% -14,52% 

4.3 Benefícios da Previdência 267.210,75 282.427,47 301.948,27 5,69% 6,91% 

4.4 Demais Despesas 78.415,22 94.210,82 84.781,59 20,14% -10,01% 

 5. Resultado Previdênciário -45.072,14 -75.374,53 -96.750,99 67,23% 28,36% 

 6. RESULTADO PRIMÁRIO (3-4) -9.546,72 -57.600,16 -76.337,53 503,35% 32,53% 
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janeiro-julho de 2017 ainda é significativamente menor que a média de R$ 13,2 bi-
lhões registrada para igual período entre 2006 e 2014. Por fim, as receitas derivadas 
de compensações financeiras (royalties) e participações especiais tiveram significati-
vo aumento (56%) em relação a 2016. O valor arrecadado nos sete primeiros anos 
de 2017 (R$ 23,4 bilhões) é 7,5% inferior à média registrada de 2005 a 2014 – mas 
27% inferior ao observado em 2014, o pico da série (a preços constantes).

Pelo lado dos gastos, houve virtual estabilidade nos primeiros sete meses de 2017 
em comparação a igual período do ano passado – a variação foi de -0,23% reais. 
Como vem ocorrendo desde o início do ano, as principais fontes de pressão têm 
sido os benefícios previdenciários e assistenciais e os gastos com pessoal. Os be-
nefícios previdenciários cresceram 6,9%, enquanto as despesas de pessoal aumen-
taram 10,9%, ambas em termos reais.  Como mencionado anteriormente, há uma 
distorção nessas variações que decorre do fato de que em períodos passados os 
precatórios e sentenças judiciais eram normalmente pagos no segundo semestre 
(em geral, em novembro), mas que neste ano foram pagos na primeira metade do 
ano (maio e junho). Se esse efeito for isolado, as variações reais das despesas com 
benefícios previdenciários e com pessoal e encargos cairiam para 5,4% e 8,2%, res-
pectivamente. São, no entanto, variações ainda muito altas, principalmente quando 
se leva em consideração que as receitas caíram 1,3% no período. Os gastos com 
benefícios assistenciais, incluindo o programa Bolsa Família, cresceram 4% (Tabela 
4).

Dentre as demais despesas obrigatórias, os pagamentos de abono salarial caíram 
23% pelo efeito da mudança de calendário ocorrida em 2015/16, que transferiu 
para a primeira metade do ano passado pagamentos que normalmente teriam sido 

TABELA 3
Principais componentes da Receita do Governo Central
(R$ em milhões de reais de jul/2017 e %)

Fonte: STN
Elaboração: Grupo de Conjuntura / Dimac / Ipea

Item \ Período 
Valor Real (R$) - Janeiro a Julho Variação % 

2015 2016 2017 2015 - 2016 2016 - 2017 

RECEITA TOTAL 837.744 787.071 776.554 -6,0% -1,3% 

IPI 31.704 24.597 25.130 -22,4% 2,2% 

IR 214.662 204.406 213.230 -4,8% 4,3% 

II 26.282 19.063 17.730 -27,5% -7,0% 

IOF 22.801 20.574 20.125 -9,8% -2,2% 

COFINS 133.922 126.140 118.195 -5,8% -6,3% 

PIS-PASEP 35.621 33.373 32.004 -6,3% -4,1% 

CSLL 46.430 47.555 45.483 2,4% -4,4% 

Arrecadação do RGPS 222.139 207.053 205.197 -6,8% -0,9% 

Concessões 6.121 21.535 2.963 251,8% -86,2% 

Dividendos 3.844 1.073 4.318 -72,1% 302,4% 

Demais 94.217 81.703 92.179 -13,3% 12,8% 
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feitos na segunda metade de 2015. Não obstante, vale destacar que os pagamen-
tos do abono no período janeiro a julho de 2017 foram 68% superiores, a preços 
constantes, à média paga no mesmo período entre 2009 e 2015. As despesas com 
subsídios, subvenções e com o  Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 
(Proagro) caíram 26,3%, destacando-se, pelo seu peso nesse grupo de despesas, 
as quedas em “Equalização de Empréstimos do Governo Federal”, no âmbito do 
PRONAF (28,4%), e os subsídios associados ao Programa de Sustentação dos 
Investimentos (PSI) (25,5%). Embora não classificadas neste grupo, as despesas 
com o FIES também merecem destaque por terem recuado 37% nos período ja-
neiro-julho ante igual período do ano passado. 

Por fim, vale notar que a mesma distorção apontada nos gastos com benefícios 
previdenciários e despesas de pessoal também aparece nos pagamentos de preca-
tórios e sentenças judiciais associadas às despesas classificadas como Outros Cus-
teios e Capital: um forte aumento nos sete primeiros meses do ano em compara-
ção a igual período do ano passado, com concentração em junho deste ano e em 
novembro no ano passado.

Diante do comportamento menos favorável das receitas, o ajuste, como normal-
mente acontece, tende a recair sobre as despesas discricionárias do governo, em 
especial os investimentos, que caíram 41%. O PAC foi particularmente afetado, 
tendo caído 48% no período, e, dentro dele, o Minha Casa Minha Vida (MCMV), 
com redução de 56%.

4 Programações Financeiras: os ajustes ao longo do ano

As frustrações das estimativas de receitas primárias ao longo do ano até julho 

TABELA 4
Principais componentes da Despesa do Governo Central
(R$ em milhões de reais de jul/2017 e %)

Fonte: STN
Elaboração: Grupo de Conjuntura / Dimac / Ipea

Itens 
Valor Real - Janeiro a Julho Variação % 

2015 2016 2017 2015 - 2016 2016 - 2017 

 1. DESPESA TOTAL 707.575 717.992 716.313 1,5% -0,2% 

1.1 Pessoal e Encargos Sociais 153.592 148.770 164.966 -3,1% 10,9% 

1.2 Benefício Previdenciário 267.211 282.427 301.948 5,7% 6,9% 

1.3 Outras despesas obrigatórias 139.536 147.095 135.318 5,4% -8,0% 

1.3.1 LOAS + PBF¹ 46.431 45.840 47.687 -1,3% 4,0% 

1.3.2 Abono 2.538 12.795 9.847 404,1% -23,0% 

1.3.3 Seguro desemprego 27.673 23.021 22.820 -16,8% -0,9% 

1.3.4 Compensação ao RGPS 17.615 12.994 9.368 -26,2% -27,9% 

1.3.5 Subsídios 17.945 23.443 17.270 30,6% -26,3% 

1.3.6 Demais 27.333 29.002 28.326 6,1% -2,3% 

1.4 Discricionárias (exclusive PBF) 147.236 139.700 114.081 -5,1% -18,3% 

1.4.1 PAC e MCMV 35.978 27.019 13.761 -24,9% -49,1% 

2. Outras Despesas de Custeio e Capital 88.853 192.584 164.617 116,7% -14,5% 

2.1 Outras Despesas de Custeio 71.230 160.111 144.606 124,8% -9,7% 

2.2 Outras Despesas de Capital 17.623 32.473 20.011 84,3% -38,4% 
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tornaram imprescindíveis as reduções dos limites de empenho e movimentação 
financeira para o atingimento da meta fiscal – até por determinação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Conforme previsto na LOA 2017, as receitas primárias 
líquidas girariam em torno de R$ 1,2 bilhão este ano, e a meta fiscal fixada pela 
LDO era de R$ 139 bilhões para o governo central. No entanto, com as primeiras 
revisões dos parâmetros macroeconômicos em decorrência de uma recuperação 
da atividade econômica mais gradual que a prevista 3, a avaliação do 1º bimestre 
realizada pelo Ministério do Planejamento reduziu a arrecadação líquida em R$ 
54,7 bilhões e apontou, ainda, a necessidade de expansão das despesas previstas em 
R$ 3,4 bilhões, gerando assim uma primeira necessidade de redução das despesas 
discricionárias de R$ 58,1 bilhões. 

Em março, foi feito um relatório de avaliação extemporânea que previu uma ex-
pansão das receitas administradas pela RFB (exceto Arrecadação do RGPS) de 
R$ 1,3 bilhão em relação à avaliação do primeiro bimestre, e um crescimento de 
R$ 10,1 bilhões referente a receitas não administradas pela RFB, oriundo de Con-
cessões e Permissões. Somado a isso, reviu-se para baixo a estimativa de despesas 
obrigatórias em R$ 4,7 bilhões, diminuindo a necessidade de esforço fiscal em R$ 
16 bilhões de reais, fazendo com que o contingenciamento em relação ao orçamen-
to aprovado para o ano ficasse em R$ 42 bilhões.

A avaliação do segundo bimestre previu uma frustração adicional das receitas ad-
ministradas pela RFB de R$ 8,4 bilhões, um aumento na estimativa de arrecadação 
do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) de R$ 3,9 bilhões, e uma expansão 
das receitas não administradas pela RFB de R$ 11,8 bilhões, sendo R$ 7,0 bilhões 
provenientes de Concessões e Permissões. Em conjunto, essas revisões levaram 
a uma expansão da estimativa de receita primária líquida de transferências de R$ 
7 bilhões. Todavia, as despesas obrigatórias e a compensação pelo resultado das 
Empresas Estatais Federais foram revistos para cima, em R$ 3,4 bilhões. Dessa 
maneira, o contingenciamento pode ser reduzido em R$ 3,6 bilhões, ou seja, para 
R$ 38,4 bilhões. 

Mais recentemente foi publicada a avaliação do terceiro bimestre, a qual anunciou 
uma nova frustração das receitas, levando à redução das receitas líquidas de trans-
ferências em cerca de R$ 1,6 bilhão, assim como a uma expansão das despesas em 
R$ 4,6 bilhões. Nesta nova avaliação, o contingenciamento de gastos foi aumenta-
do de R$ 38,4 bilhões para R$ 45 bilhões (Tabela 5). Houve redução da arrecada-
ção esperada por conta de nova avaliação do comportamento da economia (menor 
crescimento e inflação, com efeitos pequenos), da redução de expectativa de arre-
cadação com o programa de repatriação de recursos do exterior e dos ganhos de-
rivados da reoneração dos setores beneficiados com mudança da base sobre a qual 
incide a contribuição patronal ao RGPS (que passaria a vigorar apenas a partir de 
2018). Em sentido contrário, as estimativas das receitas do governo federal no ano 
foram revistas para cima devido ao aumento da tributação sobre os combustíveis, 

3 A LDO para 2017 prevê crescimento real de 1% e inflação (IPCA acumulado no ano) de 6%.
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da incorporação dos ganhos com os novos programas de regularização tributária e 
com ao acesso aos recursos de precatórios não sacados pelos beneficiados.

Pelo lado das despesas, a principal mudança na avaliação do terceiro bimestre em 
relação ao segundo foi a inclusão do FIES como gasto primário, já que até então 
era contabilizado como despesa financeira. As despesas com pessoal e encargos 
sociais foram revistas para cima, enquanto aquelas relativas a subsídios e subven-
ções foram reduzidas em R$ 1,9 bilhão pelo estreitamento da diferença entre TR e 
TJLP de um lado e o custo da dívida pública de outro, o que reduz os gastos com 
equalização de juros. 

TABELA 5
Avaliação Bimestral da Execução Orçamentária do Governo Central
(R$ em milhões de reais de jul/2017 e %)

Fonte: STN
Elaboração: Grupo de Conjuntura / Dimac / Ipea

 Itens LOA 
2017 

Avaliação 
do 1ºbim. 

Avaliação 
Extemporânea de 

Março 

Avaliação 
do 2ºbim. 

Avaliação 
do 3ºbim. 

1. Receita Primária Total 1.422,8  1.367,5  1.378,8  1.386,0  1.380,2  

Receita administrada pela RFB/MF, exceto RGPS e    
líquida de incentivos fiscais 881,6  847,5  848,8  840,4  831,6  

Arrecadação Líquida para o RGPS 381,1  371,7  371,7  375,6  374,0  

Receitas Não-Administradas pela RFG/MF 160,1  148,2  158,3  170,1  174,6  

2. Transferências aos Entes Subnacionais por Repartição de Receita 235,4  234,8  234,8  234,9  230,7  

3. Receita Líquida de Transferências (1-2) 1.187,5  1.132,7  1.144,0  1.151,1  1.149,5  

4. Despesas Primárias 1.326,5  1.329,9  1.325,1  1.328,3  1.333,7  

Obrigatórias 1.050,2  1.053,6  1.048,9  1.052,1  1.057,5  

Despesas com Controle de Fluxo do Poder Executivo 276,2  276,2  276,2  276,2  276,2  

5. Resultado Primário -139,0  -197,2  -181,1  -177,2  -184,2  

6. Compensação resultado Estatais Federais 0,0  0,0  0,0  -0,2  0,0  

7. Meta Fiscal -139,0  -139,0  -139,0  -139,0  -139,0  

8. Esforço (-) ou Ampliação (+) 0,0  -58,2  -42,1  -38,4  -45,2  
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