MENSAGEM Nº 54

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 132 da Lei no 13.898, de 11 de novembro de 2019, encaminho
a Vossas Excelências o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, de
conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Economia.

Brasília, 26 de fevereiro de 2021.

EM nº 00039/2021 ME
Brasília, 26 de Fevereiro de 2021

Senhor Presidente da República,
1.
Submeto à sua apreciação relatório contendo o resultado primário realizado em 2020 e a
meta de resultado primário do conjunto dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e do Programa
de Dispêndios Globais das Empresas Estatais Federais não financeiras, conforme disposto no art. 132
da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020), e em
atendimento ao art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LC nº 101/2000).
2.
A Lei nº 13.898 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020), de 11 de novembro de
2019, estabeleceu a meta de déficit de R$ 118,9 bilhões para o resultado primário do setor público
consolidado, sendo as metas de déficit primário de R$ 124,1 bilhões para o Governo Central e de
déficit de R$ 3,8 bilhões para as Empresas Estatais Federais. A LDO 2020 também estimou a meta
de superávit primário para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em R$ 9,0 bilhões e
estabeleceu a possibilidade de compensação entre as metas do Governo Federal e dos entes
subnacionais, conforme disposto no § 3º do art. 2º da referida Lei. Posteriormente, a Lei nº 13.978
(Lei Orçamentária Anual – LOA 2020), de 17 de janeiro de 2020, foi publicada prevendo um resultado
primário para o Governo Central R$ 29,5 milhões superior à meta de resultado primário da LDO
2020.
3.
O art. 59 da LDO 2020 e o art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelecem
que os Poderes, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União deverão elaborar e
publicar por ato próprio, até trinta dias após a publicação da LOA, cronograma anual de desembolso
mensal, por órgão, nos termos do art. 8º da LRF, com vistas ao cumprimento da meta de resultado
primário estabelecida naquela Lei. Dessa forma, em 19 de fevereiro de 2020, o Poder Executivo
publicou o Decreto no 10.249, dispondo sobre a programação orçamentária e financeira para 2020,
estabelecendo seu cronograma mensal de desembolso, bem como as metas quadrimestrais.
4.
No início de março, a eclosão da pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID19) alterou completamente as perspectivas econômicas e fiscais de 2020 e dos exercícios seguintes.
A elevada gravidade do evento, com impactos sociais e econômicos significativos, requereu o reforço
de políticas públicas voltadas à saúde e à subsistência da população brasileira e ainda à manutenção
da atividade econômica. Assim, em 18 de março de 2020, foi encaminhada Mensagem Presidencia l
nº 93, solicitando ao Congresso Nacional o reconhecimento do estado de calamidade pública devido
à pandemia ocasionada pela infecção humana pelo coronavírus. Em 20 de março de 2020 foi editado
o Decreto Legislativo nº 6, por meio do qual o Congresso Nacional reconheceu a ocorrência do estado
de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Portanto, nos termos do art. 65 da
LRF, estão dispensados, até essa data, o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho
prevista no art. 9º da referida Lei, tornando desnecessária a redução dos limites de empenho e
movimentação financeira presentes nos Relatórios de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias de
2020.

5.
Ainda em março, procedeu-se à reavaliação das receitas e despesas primárias do Governo
Federal, conforme art. 9º da LRF e art. 60 da LDO 2020, a partir dos dados realizados até o mês de
fevereiro, bem como parâmetros econômicos atualizados, compatíveis com o cenário econômico
vigente. Tal reavaliação se deu por meio do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primár ias
do 1º Bimestre. As projeções apresentadas neste relatório, em comparação à posição da LOA-2020,
indicaram decréscimo de R$ 31,2 bilhões na Receita Líquida, resultado da redução verificada, tanto
nas projeções da Receita Primária, como naquelas das Transferências a Estados e Municípios, em
R$ 32,7 bilhões e R$ 1,5 bilhão, respectivamente; e aumento da Despesa Primária em R$ 6,3 bilhões,
resultado do aumento da Despesa Obrigatória em R$ 12,6 bilhões, parcialmente compensado por
redução de R$ 6,3 bilhões nas Despesas Discricionárias do Poder Executivo. Diante da combinaçã o
dos fatores citados, foi indicada a necessidade de redução dos limites de empenho e movimentação
financeira de todos os Poderes, MPU e DPU no montante de R$ 37,5 bilhões. Contudo, conforme
relatado no parágrafo anterior, a aprovação do Decreto Legislativo nº 6 tornou desnecessária a
redução desses limites. A nova programação decorrente dessa avaliação foi formalizada por meio do
Decreto nº 10.295/2020 que projetou um déficit primário de R$ 164,4 bilhões para o Governo Federal.
6.
Posteriormente, a Lei nº 13.983, de 3 de abril de 2020, alterou a LDO 2020, mantendo a
meta de déficit primário de R$ 124,1 bilhões para o Governo Central e de déficit R$ 3,8 bilhões para
as Empresas Estatais Federais, mas alterando a projeção de resultado primário dos entes subnaciona is
para déficit de R$ 30,8 bilhões. Ademais, a referida lei alterou o § 2º do art. 2º da LDO 2020 para
retirar a possibilidade de compensação entre as metas do Governo Federal e o resultado dos entes
subnacionais.
7.
Com a alteração da LDO 2020, decorrente da Lei nº 13.983, foram instituídas regras
claras para o estabelecimento dos cronogramas de pagamento, permitindo que os limites de
movimentação financeira estabelecidos no Decreto de Programação Orçamentária e Financeir a
possam ser distintos dos limites de empenho, desde que observado o montante global da despesa
primária discricionária e daquela sujeita ao controle de fluxo. Com isso, fez-se necessária a
atualização do Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, o que ocorreu com a publicação,
no dia 22 de abril de 2020, do Decreto nº 10.324/2020.
8.
Esse decreto alterou alguns dispositivos do Decreto nº 10.295/2020, entre eles a
programação quadrimestral, mas sem alterar a programação para o acumulado do ano. Em que pese
o art. 9º da LRF ter sido afastado neste exercício, em função da situação de calamidade pública
nacional, permanece a necessidade de se atualizar bimestralmente os cronogramas de pagamento, de
que trata o art. 8º da LRF, tendo em vista as alterações nas programações orçamentárias que ocorrem
durante o exercício e a necessidade de se observar o teto de gastos.
9.
Ao final de maio, a partir dos dados realizados até o mês de abril, bem como de
parâmetros macroeconômicos atualizados, o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas
Primárias do 2º Bimestre apresentou a reavaliação das receitas e despesas primárias do Governo
Federal, conforme art. 9º da LRF e art. 60 da LDO 2020. As projeções apresentadas nesse relatório,
em comparação com a Avaliação do 1º bimestre, indicaram decréscimo de R$ 111,2 bilhões na Receita
Líquida, resultado da redução verificada nas projeções da Receita Primária e das Transferências a
Estados e Municípios, em R$ 134,0 bilhões e R$ 22,7 bilhões, respectivamente. Além disso, as
projeções apresentadas na Avaliação do 2º bimestre para as Despesas Primárias apresentaram
acréscimo de R$ 267,7 bilhões em relação à Avaliação do 1º bimestre. Desse montante, R$ 213,2
bilhões referem-se a Créditos Extraordinários para Despesas com Controle de Fluxo do Poder
Executivo, aumento em grande parte associado às medidas de combate à crise econômica, social e de
saúde pública, decorrente da pandemia da COVID-19. Diante da combinação dos fatores citados e
considerando-se a meta de déficit primário de R$ 124,1 bilhões, foi indicada a necessidade de
limitação nas despesas discricionárias de todos os Poderes da União, MPU e DPU no montante de
R$ 416,4 bilhões. Contudo, conforme já relatado anteriormente, a aprovação do Decreto Legislativo
nº 6 tornou desnecessária a redução desses limites. A nova programação decorrente dessa avaliação

foi formalizada por meio do Decreto nº 10.385/2020 que projetou um déficit primário de R$ 542,9
bilhões para o Governo Federal.
10.
Encerrado o 3º bimestre, procedeu-se, em julho, à reavaliação das receitas e despesas
primárias do Governo Federal, a partir dos dados realizados até o mês de junho e dos parâmetros
macroeconômicos atualizados, em consonância com as metas fiscais vigentes. Nessa avaliação, foi
verificada deterioração nos parâmetros macroeconômicos e fiscais, em virtude do prolongamento das
medidas de mitigação dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da COVID-19 por prazos
maiores que os inicialmente previstos. As projeções apresentadas naquele relatório, em comparação
com a Avaliação do 2º bimestre, indicaram decréscimo de R$ 17,6 bilhões na Receita Líquida,
resultado da redução verificada nas projeções da Receita Primária e das Transferências a Estados e
Municípios, em R$ 21,2 bilhões e R$ 3,6 bilhões, respectivamente. No que se refere às Despesas
Primárias, as projeções apresentaram acréscimo de R$ 229,3 bilhões em relação à Avaliação do 2º
bimestre, em virtude principalmente do aumento de R$ 171,5 bilhões referentes a Créditos
Extraordinários e de R$ 63,2 bilhões para Apoio Financeiro a Estados e Municípios. Diante da
combinação dos fatores citados, atualizou-se a projeção de déficit primário do Governo Central em
2020 para R$ 787,4 bilhões. Assim, em 30 de julho de 2020, foi publicado o Decreto nº 10.444/2020
formalizando a nova programação decorrente dessa avaliação.
11.
Em setembro, encerrado o 4º bimestre, procedeu-se à reavaliação das receitas e despesas
primárias do Governo Federal, a partir dos dados realizados até o mês de agosto e dos parâmetros
macroeconômicos atualizados, em consonância com as metas fiscais vigentes. Nessa avaliação, foi
verificada manutenção da previsão de retração da economia, em virtude dos efeitos econômicos e
sociais da eclosão da pandemia da COVID-19, e aumento nas projeções de inflação medidas pelo
IPCA e pelo INPC, em linha com a alta dos preços dos alimentos. As projeções apresentadas naquele
relatório, em comparação com a Avaliação do 3º bimestre, indicaram decréscimo de R$ 10,0 bilhões
na Receita Líquida, resultado da redução verificada na projeção da Receita Primária e do aumento na
projeção das Transferências a Estados e Municípios, em R$ 9,7 bilhões e R$ 0,2 bilhão,
respectivamente. No que se refere às Despesas Primárias, as projeções apresentaram acréscimo de
R$ 63,6 bilhões em relação à Avaliação do 3º bimestre, em virtude principalmente do aumento de
R$ 84,4 bilhões referentes a Créditos Extraordinários, parcialmente compensado pela redução de
R$ 17,3 bilhões em Subsídios, Subvenções e Proagro. Diante da combinação dos fatores citados,
atualizou-se a projeção de déficit primário do Governo Central em 2020 para R$ 861,0 bilhões.
Assim, em 30 de setembro de 2020, foi publicado o Decreto nº 10.500/2020 formalizando a nova
programação decorrente dessa avaliação.
12.
Findo o 5° bimestre, foram reavaliadas as estimativas de receitas e despesas primárias do
Governo Federal, observando a arrecadação das receitas federais e a realização das despesas primár ias
até o mês de outubro de 2020, em sua maioria, bem como parâmetros macroeconômicos atualizados,
compatíveis com o cenário econômico vigente. Nessa avaliação, foi verificada ligeira redução na
previsão de retração da economia e aumento nas projeções de inflação medidas pelo IPCA, pelo INPC
e pelo IGP-DI. As projeções apresentadas naquele relatório, em comparação com a Avaliação do 4º
bimestre, indicaram elevação de R$ 4,7 bilhões na Receita Líquida, resultado do aumento verificado
nas projeções da Receita Primária e das Transferências a Estados e Municípios, em R$ 16,5 bilhões
e R$ 11,8 bilhões, respectivamente. No que se refere às Despesas Primárias, as projeções
apresentaram redução de R$ 11,7 bilhões em relação à Avaliação do 4º bimestre, em virtude
principalmente do decréscimo de R$ 2,1 bilhões referente a Subsídios, Subvenções e Proagro e de
R$ 8,7 bilhões para Despesas do Poder Executivo Sujeitas à Programação Financeira.
13.
Diante da combinação dos fatores citados, a projeção de déficit primário do Governo
Central em 2020 passaria para R$ 844,6 bilhões. Contudo, da redução de R$ 8,7 bilhões das Despesas
Sujeitas à Programação Financeira, R$ 10,9 bilhões são referentes à redução na previsão de gasto
com o Programa Bolsa Família, decorrente da opção realizada pelos beneficiários em receber o
auxílio emergencial. No entanto, como o Acórdão TCU nº 2710/2020 - Plenário não restringiu a

utilização do espaço fiscal no Teto de Gastos para fins da programação financeira, ficou possibilitado
o remanejamento do cronograma de pagamento desses R$ 10,9 bilhões para outras despesas com
controle de fluxo do Poder Executivo, obrigatórias e discricionárias, observando-se o montante global
de R$ 263,0 bilhões. Assim, em 27 de novembro de 2020, foi publicado o Decreto nº 10.556/2020
formalizando a nova programação com previsão de déficit primário de R$ 855,5 bilhões, déficit
R$ 10,9 bilhões superior ao indicado na Avaliação do 5º Bimestre, em virtude do remanejame nto
citado acima.
14.
Encerrado o ano, verificou-se que o Governo Federal apresentou déficit primário de
R$ 745,9 bilhões, inferior em R$ 110,6 bilhões ao déficit previsto para o ano pelo Decreto nº
10.556/2020 (déficit de R$ 856,5 bilhões). Dessa diferença, R$ 110,2 bilhões decorrem de menor
déficit primário do Governo Central, enquanto R$ 0,4 bilhão resulta do menor déficit registrado pelas
Empresas Estatais Federais. Contudo, ressalta-se que o Decreto Legislativo nº 6 dispensou o
atingimento dos resultados fiscais presentes na LDO 2020.
15.
Por sua vez, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios acumularam superávit
primário de R$ 42,9 bilhões em 2020, ou seja, resultado R$ 73,7 bilhões acima do projetado para o
ano na LDO 2020 (déficit de R$ 30,8 bilhões), conforme § 3º do art. 2º da Lei nº 13.898/2019. Embora
seja apresentado esse acompanhamento, o art. 2º da LDO 2020 não exige compensação caso houvesse
frustração do resultado dos entes subnacionais diante do resultado projetado.
16.
A Emenda Constitucional nº 95 (EC 95), de 15 de dezembro de 2016, instituiu o Teto de
Gastos para as despesas primárias dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
individualizado para os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, o Ministério Público da União MPU e a Defensoria Pública da União - DPU. Em relação ao exercício de 2020, o limite de gastos,
segundo o inciso II do § 1º do art. 107 do ADCT, equivale ao valor do limite referente ao exercício
de 2019, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para o
período de doze meses encerrado em junho de 2019, de 3,37%, o que resulta em uma despesa total
de R$ 1.454,9 bilhões. No exercício de 2020, as despesas que estão englobadas nesse limite de gastos
atingiram R$ 1.402,8 bilhões, o que representa 96,42% do total do limite. Não obstante a avaliação
de que Todos os Poderes e Órgãos cumpriram seu limite, mencione-se que o MPU apresentou excesso
de pagamentos em relação ao limite, no valor de R$ 144,6 milhões. Contudo, os Acórdãos nº
3072/2019 e nº 2828/2020 do Tribunal de Contas da União resultaram na permissão de um excesso
de despesas em relação ao teto do MPU de R$ 166,8 milhões.
17.
A Constituição Federal, em seu artigo 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.
Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, estabeleceu em seu art. 4º que
“será dispensada, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública
nacional de que trata o art. 1º desta Emenda Constitucional, a observância do inciso III do caput do
art. 167 da Constituição Federal”. Portanto, no exercício de 2020, o cumprimento da Regra de Ouro
está dispensado. Feito esse esclarecimento, é reportado, para fins de acompanhamento, que no
acumulado de 2020 foi apurada uma margem da Regra de Ouro negativa em R$ 346,4 bilhões.
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Paulo Roberto Nunes Guedes
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A Sua Excelência o Senhor
Senador Irajá Silvestre Filho
Primeiro-Secretário
Senado Federal Bloco 2 – 2º Pavimento
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Assunto: Relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Senhor Presidente da República
concernente ao relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário.
Atenciosamente,

ONYX DORNELLES LORENZONI
Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral
da Presidência da República
Documento assinado eletronicamente por Onyx Dornelles Lorenzoni, Ministro de Estado Chefe da
Secretaria-Geral da Presidência da República, em 26/02/2021, às 18:07, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 2412415 e o
código CRC 7953437D no site:
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS
3º Quadrimestre de 2020

O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS é uma publicação quadrimestral, em
cumprimento ao disposto no § 4o do art. 9o da LC no 101, de 4 de maio de 2000 – LRF. Algumas informações são
apresentadas em atendimento a outras normas, citadas ao longo do texto. O conteúdo presente neste documento foi
produzido pelas seguintes instituições:

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DE FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional (*)
Secretaria de Orçamento Federal
Secretaria de Política Econômica
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO, DESINVESTIMENTO E MERCADOS
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
(*) Coordenação Técnica.
Distribuição Eletrônica:
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/relatorio-de-avaliacao-do-cumprimento-das-metas-fiscais
É permitida a reprodução total ou parcial do conteúdo desta publicação, desde que mencionada a fonte.

BRASIL. Relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais: 3º quadrimestre de 2020.
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Secretaria do Tesouro Nacional. Brasília. Fevereiro de 2021.

MENSAGEM AO MINISTRO
O presente documento foi preparado com vistas ao cumprimento do § 4o do art. 9o da Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas fiscais quadrimestrais, em audiência pública, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.
Além disso, de acordo com o art. 132 da Lei no 13.898, de 11 de novembro de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias de
2020, que orientou a elaboração da proposta orçamentária para 2020, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso
Nacional, até três dias antes da audiência ou até o último dia dos meses de maio, setembro e fevereiro, o que ocorrer
primeiro, relatórios de avaliação do cumprimento da meta de resultado primário, com as justificativas de eventuais desvios e
indicação das medidas corretivas adotadas.
Em atendimento do disposto nos normativos supracitados, este relatório contém as seguintes seções:
Evolução das Programações Orçamentária e Financeira
Avaliação do Cumprimento da Meta Fiscal
Justificativa dos Desvios
Anexo 1 – Acompanhamento da Regra de Ouro – Constituição Federal, art. 167, inciso III
Anexo 2 – Avaliação do cumprimento do Teto do Gasto - Lei nº 13.898/2019, art. 132, § 2º
Anexo 3 – Evolução dos parâmetros macroeconômicos - Lei nº 13.898/2019, art. 132, § 1º, inciso I
Anexo 4 – Acompanhamento da Dívida Pública Federal - Lei nº 13.898/2019, art. 132, § 1º, inciso II
Anexo 5 – Resultado Primário: Programado vs. Realizado - Lei nº 13.898/2019, art. 132, § 1º, inciso III
Anexo 6 – Medidas de compensação tributária por desonerações - Acórdão TCU nº 747, de 2010
Anexo 7 – Medidas de compensação pela concessão e aumento de subsídios financeiros - Acórdão TCU nº 3.071, de
2012
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Secretário de Orçamento Federal
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I. EVOLUÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
1.
A Lei nº 13.898 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020), de 11 de novembro de 2019, estabeleceu a
meta de déficit de R$ 118,9 bilhões para o resultado primário do setor público consolidado, sendo as metas de déficit
primário de R$ 124,1 bilhões para o Governo Central e de déficit de R$ 3,8 bilhões para as Empresas Estatais Federais. A
LDO 2020 também estimou a meta de superávit primário para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em R$ 9,0
bilhões e estabeleceu a possibilidade de compensação entre as metas do Governo Federal e dos entes subnacionais,
conforme disposto no § 3º do art. 2º da referida Lei. Posteriormente, a Lei nº 13.978 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2020),
de 17 de janeiro de 2020, foi publicada prevendo um resultado primário para o Governo Central R$ 29,5 milhões superior à
meta de resultado primário da LDO 2020.
2.
O art. 59 da LDO 2020 e o art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelecem que os Poderes, o
Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União deverão elaborar e publicar por ato próprio, até trinta dias após
a publicação da LOA, cronograma anual de desembolso mensal, por órgão, nos termos do art. 8º da LRF, com vistas ao
cumprimento da meta de resultado primário estabelecida naquela Lei. Dessa forma, em 19 de fevereiro de 2020, o Poder
Executivo publicou o Decreto no 10.249, dispondo sobre a programação orçamentária e financeira para 2020, estabelecendo
seu cronograma mensal de desembolso, bem como as metas quadrimestrais.
3.
No início de março, a eclosão da pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) alterou
completamente as perspectivas econômicas e fiscais de 2020 e dos exercícios seguintes. A elevada gravidade do evento,
com impactos sociais e econômicos significativos, requereu o reforço de políticas públicas voltadas à saúde e à subsistência
da população brasileira e ainda à manutenção da atividade econômica. Assim, em 18 de março de 2020, foi encaminhada
Mensagem Presidencial nº 93, solicitando ao Congresso Nacional o reconhecimento do estado de calamidade pública devido
à pandemia ocasionada pela infecção humana pelo coronavírus. Em 20 de março de 2020 foi editado o Decreto Legislativo
nº 6, por meio do qual o Congresso Nacional reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31
de dezembro de 2020. Portanto, nos termos do art. 65 da LRF, estão dispensados, até essa data, o atingimento dos resultados
fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º da referida Lei, tornando desnecessária a redução dos limites de
empenho e movimentação financeira presentes nos Relatórios de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias de 2020.
4.
Ainda em março, procedeu-se à reavaliação das receitas e despesas primárias do Governo Federal, conforme
art. 9º da LRF e art. 60 da LDO 2020, a partir dos dados realizados até o mês de fevereiro, bem como parâmetros
econômicos atualizados, compatíveis com o cenário econômico vigente. Tal reavaliação se deu por meio do Relatório de
Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 1º Bimestre. As projeções apresentadas neste relatório, em comparação à
posição da LOA-2020, indicaram decréscimo de R$ 31,2 bilhões na Receita Líquida, resultado da redução verificada, tanto
nas projeções da Receita Primária, como naquelas das Transferências a Estados e Municípios, em R$ 32,7 bilhões e R$ 1,5
bilhão, respectivamente; e aumento da Despesa Primária em R$ 6,3 bilhões, resultado do aumento da Despesa Obrigatória
em R$ 12,6 bilhões, parcialmente compensado por redução de R$ 6,3 bilhões nas Despesas Discricionárias do Poder
Executivo. Diante da combinação dos fatores citados, foi indicada a necessidade de redução dos limites de empenho e
movimentação financeira de todos os Poderes, MPU e DPU no montante de R$ 37,5 bilhões. Contudo, conforme relatado no
parágrafo anterior, a aprovação do Decreto Legislativo nº 6 tornou desnecessária a redução desses limites. A nova
programação decorrente dessa avaliação foi formalizada por meio do Decreto nº 10.295/2020 que projetou um déficit
primário de R$ 164,4 bilhões para o Governo Federal.
5.
Posteriormente, a Lei nº 13.983, de 3 de abril de 2020, alterou a LDO 2020, mantendo a meta de déficit
primário de R$ 124,1 bilhões para o Governo Central e de déficit R$ 3,8 bilhões para as Empresas Estatais Federais, mas
alterando a projeção de resultado primário dos entes subnacionais para déficit de R$ 30,8 bilhões. Ademais, a referida lei
alterou o § 2º do art. 2º da LDO 2020 para retirar a possibilidade de compensação entre as metas do Governo Federal e o
resultado dos entes subnacionais.
6.
Com a alteração da LDO 2020, decorrente da Lei nº 13.983, foram instituídas regras claras para o
estabelecimento dos cronogramas de pagamento, permitindo que os limites de movimentação financeira estabelecidos no
Decreto de Programação Orçamentária e Financeira possam ser distintos dos limites de empenho, desde que observado o
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montante global da despesa primária discricionária e daquela sujeita ao controle de fluxo. Com isso, fez-se necessária a
atualização do Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, o que ocorreu com a publicação, no dia 22 de abril de
2020, do Decreto nº 10.324/2020.Esse decreto alterou alguns dispositivos do Decreto nº 10.295/2020, entre eles a
programação quadrimestral, mas sem alterar a programação para o acumulado do ano. Em que pese o art. 9º da LRF ter sido
afastado neste exercício, em função da situação de calamidade pública nacional, permanece a necessidade de se atualizar
bimestralmente os cronogramas de pagamento, de que trata o art. 8º da LRF, tendo em vista as alterações nas programações
orçamentárias que ocorrem durante o exercício e a necessidade de se observar o teto de gastos.
7.
Ao final de maio, a partir dos dados realizados até o mês de abril, bem como de parâmetros macroeconômicos
atualizados, o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 2º Bimestre apresentou a reavaliação
das receitas e despesas primárias do Governo Federal, conforme art. 9º da LRF e art. 60 da LDO 2020. As projeções
apresentadas nesse relatório, em comparação com a Avaliação do 1º bimestre, indicaram decréscimo de R$ 111,2 bilhões na
Receita Líquida, resultado da redução verificada nas projeções da Receita Primária e das Transferências a Estados e
Municípios, em R$ 134,0 bilhões e R$ 22,7 bilhões, respectivamente. Além disso, as projeções apresentadas na Avaliação
do 2º bimestre para as Despesas Primárias apresentaram acréscimo de R$ 267,7 bilhões em relação à Avaliação do 1º
bimestre. Desse montante, R$ 213,2 bilhões referem-se a Créditos Extraordinários para Despesas com Controle de Fluxo do
Poder Executivo, aumento em grande parte associado às medidas de combate à crise econômica, social e de saúde pública,
decorrente da pandemia da COVID-19. Diante da combinação dos fatores citados e considerando-se a meta de déficit
primário de R$ 124,1 bilhões, foi indicada a necessidade de limitação nas despesas discricionárias de todos os Poderes da
União, MPU e DPU no montante de R$ 416,4 bilhões. Contudo, conforme já relatado anteriormente, a aprovação do
Decreto Legislativo nº 6 tornou desnecessária a redução desses limites. A nova programação decorrente dessa avaliação foi
formalizada por meio do Decreto nº 10.385/2020 que projetou um déficit primário de R$ 542,9 bilhões para o Governo
Federal.
8.
Encerrado o 3º bimestre, procedeu-se, em julho, à reavaliação das receitas e despesas primárias do Governo
Federal, a partir dos dados realizados até o mês de junho e dos parâmetros macroeconômicos atualizados, em consonância
com as metas fiscais vigentes. Nessa avaliação, foi verificada deterioração nos parâmetros macroeconômicos e fiscais, em
virtude do prolongamento das medidas de mitigação dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da COVID-19 por prazos
maiores que os inicialmente previstos. As projeções apresentadas naquele relatório, em comparação com a Avaliação do 2º
bimestre, indicaram decréscimo de R$ 17,6 bilhões na Receita Líquida, resultado da redução verificada nas projeções da
Receita Primária e das Transferências a Estados e Municípios, em R$ 21,2 bilhões e R$ 3,6 bilhões, respectivamente. No
que se refere às Despesas Primárias, as projeções apresentaram acréscimo de R$ 229,3 bilhões em relação à Avaliação do 2º
bimestre, em virtude principalmente do aumento de R$ 171,5 bilhões referentes a Créditos Extraordinários e de R$ 63,2
bilhões para Apoio Financeiro a Estados e Municípios. Diante da combinação dos fatores citados, atualizou-se a projeção de
déficit primário do Governo Central em 2020 para R$ 787,4 bilhões. Assim, em 30 de julho de 2020, foi publicado o
Decreto nº 10.444/2020 formalizando a nova programação decorrente dessa avaliação.
9.
Em setembro, encerrado o 4º bimestre, procedeu-se à reavaliação das receitas e despesas primárias do
Governo Federal, a partir dos dados realizados até o mês de agosto e dos parâmetros macroeconômicos atualizados, em
consonância com as metas fiscais vigentes. Nessa avaliação, foi verificada manutenção da previsão de retração da economia,
em virtude dos efeitos econômicos e sociais da eclosão da pandemia da COVID-19, e aumento nas projeções de inflação
medidas pelo IPCA e pelo INPC, em linha com a alta dos preços dos alimentos. As projeções apresentadas naquele relatório,
em comparação com a Avaliação do 3º bimestre, indicaram decréscimo de R$ 10,0 bilhões na Receita Líquida, resultado da
redução verificada na projeção da Receita Primária e do aumento na projeção das Transferências a Estados e Municípios, em
R$ 9,7 bilhões e R$ 0,2 bilhão, respectivamente. No que se refere às Despesas Primárias, as projeções apresentaram
acréscimo de R$ 63,6 bilhões em relação à Avaliação do 3º bimestre, em virtude principalmente do aumento de R$ 84,4
bilhões referentes a Créditos Extraordinários, parcialmente compensado pela redução de R$ 17,3 bilhões em Subsídios,
Subvenções e Proagro. Diante da combinação dos fatores citados, atualizou-se a projeção de déficit primário do Governo
Central em 2020 para R$ 861,0 bilhões. Assim, em 30 de setembro de 2020, foi publicado o Decreto nº 10.500/2020
formalizando a nova programação decorrente dessa avaliação.
10.
Findo o 5° bimestre, foram reavaliadas as estimativas de receitas e despesas primárias do Governo Federal,
observando a arrecadação das receitas federais e a realização das despesas primárias até o mês de outubro de 2020, em sua
maioria, bem como parâmetros macroeconômicos atualizados, compatíveis com o cenário econômico vigente. Nessa
avaliação, foi verificada ligeira redução na previsão de retração da economia e aumento nas projeções de inflação medidas
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pelo IPCA, pelo INPC e pelo IGP-DI. As projeções apresentadas naquele relatório, em comparação com a Avaliação do 4º
bimestre, indicaram elevação de R$ 4,7 bilhões na Receita Líquida, resultado do aumento verificado nas projeções da
Receita Primária e das Transferências a Estados e Municípios, em R$ 16,5 bilhões e R$ 11,8 bilhões, respectivamente. No
que se refere às Despesas Primárias, as projeções apresentaram redução de R$ 11,7 bilhões em relação à Avaliação do 4º
bimestre, em virtude principalmente do decréscimo de R$ 2,1 bilhões referente a Subsídios, Subvenções e Proagro e de R$
8,7 bilhões para Despesas do Poder Executivo Sujeitas à Programação Financeira.
11.
Diante da combinação dos fatores citados, a projeção de déficit primário do Governo Central em 2020
passaria para R$ 844,6 bilhões. Contudo, da redução de R$ 8,7 bilhões das Despesas Sujeitas à Programação Financeira, R$
10,9 bilhões são referentes à redução na previsão de gasto com o Programa Bolsa Família, decorrente da opção realizada
pelos beneficiários em receber o auxílio emergencial. No entanto, como o Acórdão TCU nº 2710/2020 - Plenário não
restringiu a utilização do espaço fiscal no Teto de Gastos para fins da programação financeira, ficou possibilitado o
remanejamento do cronograma de pagamento desses R$ 10,9 bilhões para outras despesas com controle de fluxo do Poder
Executivo, obrigatórias e discricionárias, observando-se o montante global de R$ 263,0 bilhões. Assim, em 27 de novembro
de 2020, foi publicado o Decreto nº 10.556/2020 formalizando a nova programação com previsão de déficit primário de R$
855,5 bilhões, déficit R$ 10,9 bilhões superior ao indicado na Avaliação do 5º Bimestre, em virtude do remanejamento
citado acima.
Tabela 1a: Evolução programação das receitas e despesas do Governo Federal – 2020

Tabela 1b: Evolução programação das receitas e despesas do Governo Federal – 2020 (Continuação)
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2. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA META FISCAL
2.1 3º Quadrimestre de 2020
12.
O Decreto nº 10.556/2020 previu um resultado primário do Governo Federal deficitário em 2020 de R$ 856,5
bilhões, sendo R$ 855,5 bilhões de déficit para o Governo Central e R$ 1,0 bilhão de déficit para as Empresas Estatais
Federais. Apesar da fixação dessas programações individuais, o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo
Decreto Legislativo nº 6 dispensou o atingimento dos resultados fiscais presentes na LDO 2020. Não obstante essa dispensa,
são comentados os desvios em relação ao programado no Decreto nº 10.556/2020, nos parágrafos seguintes.
13.
Encerrado o ano, verificou-se que o Governo Federal apresentou déficit primário de R$ 745,9 bilhões,
inferior em R$ 110,6 bilhões ao déficit previsto para o ano pelo Decreto nº 10.556/2020 (déficit de R$ 856,5 bilhões).
Dessa diferença, R$ 110,2 bilhões decorrem de menor déficit primário do Governo Central, enquanto R$ 0,4 bilhão resulta
do menor déficit registrado pelas Empresas Estatais Federais.
Tabela 2: Avaliação do cumprimento da meta – janeiro a dezembro de 2020, R$ milhões

14.
Por sua vez, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios acumularam superávit primário de R$ 42,9
bilhões em 2020, ou seja, resultado R$ 73,7 bilhões acima do projetado para o ano na LDO 2020 (déficit de R$ 30,8
bilhões), conforme § 3º do art. 2º da Lei nº 13.898/2019. Embora seja apresentado esse acompanhamento, o art. 2º da LDO
2020 não exige compensação caso houvesse frustração do resultado dos entes subnacionais diante do resultado projetado.
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Adicionalmente, ressalte-se que o Decreto Legislativo nº 6 dispensou o atingimento dos resultados fiscais presentes na LDO
2020.
3. JUSTIFICATIVA DOS DESVIOS OBSERVADOS
3.1 Aspectos metodológicos iniciais
15.
É importante destacar que o critério adotado para apresentação dos resultados realizados refere-se à
metodologia “abaixo-da-linha”, divulgada pelo BCB, conforme definido na Mensagem Presidencial de encaminhamento do
PLOA 2020, em atendimento ao art. 10, incisos III e IV, da LDO 2020. Já os itens desagregados de receita e despesa
apresentados neste relatório são aqueles divulgados pela STN sob o critério “acima-da-linha”. A diferença entre os dois
resultados pode ser parcialmente explicada pelas metodologias de apuração de algumas despesas pela STN e pelo BCB,
chamada de “Ajuste Metodológico”.
16.
Um dos ajustes é explicado pelos pagamentos de Itaipu Binacional ao Tesouro Nacional, relativos à
amortização de contratos. Uma vez que os pagamentos de Itaipu são de natureza financeira, é preciso adequar sua
interpretação para avaliação do desempenho fiscal. Assim, são excluídos do resultado primário do Governo Central
R$ 932,3 milhões, os quais são incluídos no resultado das Empresas Estatais Federais (parcela referente à Itaipu). Com esse
ajuste, o déficit primário do Governo Central atingiria R$ 746,2 bilhões, ao passo que as Empresas Estatais Federais
apresentariam superávit de R$ 317,9 milhões.
17.
O ajuste relativo à apuração dos subsídios e subvenções é feito em conformidade com os Acórdãos
nº 825/2015 e nº 3.297/2015 do TCU. Nessa sistemática, o BCB incorpora mensalmente os efeitos fiscais desses eventos
segundo o critério de competência na apuração abaixo da linha, enquanto a STN registra semestralmente impactos quando
dos pagamentos dos saldos apurados pelas instituições financeiras operadoras dos programas. Esse ajuste somou R$ 984,4
milhões em 2020. Além dos dois ajustes metodológicos já apresentados, remanesce ainda a chamada “discrepância
estatística”, linha de ajuste para compatibilização dos resultados, que totalizou um valor negativo de R$ 4,0 bilhões.
3.2 Principais desvios observados
18.
Os desvios, em termos nominais, dos principais componentes do resultado primário do Governo Central em
2020 relativamente às estimativas que compuseram a previsão indicada no Decreto nº 10.556/2020, foram os seguintes: i) a
Receita Total foi superior em R$ 4,7 bilhões (0,32%); ii) as Transferências a Estados e Municípios foram inferiores ao
estimado em R$ 9,2 bilhões (-3,35%); iii) a Despesa Total foi inferior em R$ 98,4 bilhões frente ao previsto (-4,81%).
19.
As receitas totais do Tesouro Nacional acumuladas até o 3º quadrimestre de 2020 (líquidas de restituições e
incentivos fiscais) atingiram R$ 1.467,8 bilhões. Dessas, as receitas administradas pela RFB/MF contribuíram com R$ 899,5
bilhões, montante R$ 4,6 bilhões acima da estimativa para o período (0,51%). Observaram-se variações principalmente em:
IPI (+R$ 3,4 bilhões): o resultado decorre de crescimento do preço da indústria em montantes superiores aos
estimados para o Decreto nº 10.556/2020, além do crescimento da arrecadação do IPI Vinculado às Importações, em
razão de maior volume importado;
Imposto de Importação (+R$ 3,1 bilhões): o desempenho positivo dos tributos de comércio exterior, se deve,
principalmente, ao crescimento do volume de importações, em relação aos valores originalmente previstos para esse
indicador;
Outras Receitas (+R$ 1,5 bilhão): esse resultado é fundamentalmente explicado pelo crescimento de depósitos
judiciais, especialmente, no mês de dezembro de 2020;
CSLL (+R$ 1,1 bilhão): influenciado por arrecadações extraordinárias, principalmente, em decorrência de vendas de
participações societárias por parte de algumas empresas;
PIS/PASEP (-R$ 1,5 bilhão): resultado determinado, principalmente, pelo crescimento de compensações tributárias no
período;
COFINS (-R$ 3,2 bilhões): resultado determinado, principalmente, pelo crescimento de compensações tributárias no
período.
20.
As Receitas Não Administradas pela RFB/ME atingiram, até dezembro, o montante de R$ 163,6 bilhões,
R$ 1,9 bilhão abaixo do estimado pelo Decreto nº 10.556/2020 (-1,15%). O maior componente de variação foi em Demais
Receitas, R$ 2,1 bilhões abaixo do previsto (-5,17%).
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Tabela 3 - Desvio das receitas, despesas e resultado em relação ao previsto no Decreto nº 10.556/2020 - janeiro a dezembro
de 2020, R$ milhões

21.
Em relação às Transferências a Estados e Municípios, o principal componente de variação foi decorrente
dos fundos de participação (FPE/FPM/IPI-EE), que apresentaram desvio no montante de R$ 6,9 bilhões ou 3,25% abaixo do
programado, desempenho diretamente relacionado à sistemática dos pagamentos relativos à arrecadação do último decêndio
de dezembro que, tipicamente, ocorre no princípio de janeiro.
22.
As despesas do Tesouro Nacional, incluindo as contas do Banco Central, atingiram o montante de R$
1.947,0 bilhões, valor R$ 98,4 bilhões abaixo do previsto no Decreto nº 10.556/2020 (-4,81%). O desvio é explicado
principalmente pela diferença verificada em Créditos Extraordinários (Exceto PAC), R$ 47,5 bilhões abaixo do previsto, e
Despesas do Poder Executivo Sujeitas à Programação Financeira, R$ 21,3 bilhões abaixo do estimado. Ambas as diferenças
são resultado da estimativa prudencial da programação que concentrou os novos créditos extraordinários, destinados à
mitigação dos efeitos da crise da COVID-19 nos meses mais próximos.
23.
As despesas de Benefícios Previdenciários somaram R$ 663,9 bilhões, valor inferior em R$ 7,0 bilhões em
relação à previsão do decreto (-1,04%). As despesas de Pessoal e Encargos Sociais somaram R$ 321,3 bilhões, valor esse
inferior à estimativa em R$ 3,2 bilhões (-1,00%). No que concerne ao resultado do RGPS, verificou-se déficit de R$ 259,1
bilhões, ou seja, resultado R$ 9,0 bilhões menor do que o previsto no Decreto nº 10.556/2020, diferença concentrada na
previsão de despesas.
24.
Relativamente às Empresas Estatais Federais, o resultado primário acumulado até dezembro alcançou um
déficit de R$ 614,4 milhões, abaixo, portanto, do resultado previsto no Decreto nº 10.556/2020 que era de déficit de
R$ 997,5 milhões. Cabe lembrar que as projeções são realizadas com informações realizadas pelas empresas estatais a partir
de registros contábeis. Isso ocorre com base no conceito acima da linha. O resultado deficitário projetado inicialmente vem
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melhorando em decorrência da interação de efeitos negativos e positivos no resultado de diversas empresas - destacando-se,
pelo aspecto positivo, a redução de despesas nas empresas Emgepron (- R$ 791 milhões), Serpro (- R$ 833 milhões) e ECT
(- R$ 2,3 bilhões).
3.3 Empoçamento de recursos
25.
Em relação ao resultado menos deficitário do que o programado no Decreto nº 10.556/2020, importante
ressaltar a parte referente ao empoçamento de recursos. O empoçamento se refere à diferença entre os pagamentos efetuados
e o limite autorizado a cada Ministério. A utilização desse limite de pagamento não depende da gestão financeira da
Secretaria do Tesouro Nacional. Se essas despesas não forem pagas no exercício fiscal corrente, isso se transformará em
excesso de resultado primário frente ao programado.
26.
A diferença de R$ 21,3 bilhões entre o programado e o realizado verificada nas Despesas do Poder Executivo
Sujeitas à Programação Financeira (item 4.4 da tabela 3 acima) deve-se à execução, por parte dos Ministérios, em valores
menores que os liberados pela STN a cada um deles. Esse empoçamento somou R$ 21,7 bilhões em 2020. Desse total, R$
2,8 bilhões se referem a despesas obrigatórias, R$ 13,0 bilhões se referem a despesas discricionárias e R$ 5,9 bilhões são
relativos a emendas parlamentares (emendas de Parlamentares, de Bancada, de Comissão e do Relator). Essas informações,
por órgão ou unidades orçamentárias, estão resumidas na tabela abaixo:
Tabela 4: Diferença entre pagamentos efetuados e limite disponibilizado, por órgão – R$ milhões

* O quadro de empoçamento compara os limites/cronogramas de pagamento estabelecidos pelo Decreto nº 10.556/2020 com o efetivo pagamento dos
órgãos do Poder Executivo. No caso específico das emendas impositivas individuais (RP 6) e de bancada (RP 7), os limites são os estabelecidos pelo
art. 166 da Constituição Federal, parágrafos 9º, 11 e 12 e art. 111 do ADCT e pela LDO 2020, arts. 62 e 68. Assim, para fins de acompanhamento,
esta tabela de empoçamento inclui a execução das emendas impositivas classificadas tanto em “Despesas do Poder Executivo Sujeitas à Programação
Financeira” (R$ 12,9 bilhões) quanto em “Créditos Extraordinários” (R$ 2,5 bilhões).
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ANEXO 1 – Acompanhamento da “Regra de Ouro”
27.
A Constituição Federal, em seu artigo 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”.
28.
Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, estabelece em seu art. 4º que “será
dispensada, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública nacional de que trata o art.
1º desta Emenda Constitucional, a observância do inciso III do caput do art. 167 da Constituição Federal”. Portanto,
excepcionalmente no exercício de 2020, ou em outros em que também vigore a calamidade pública nacional, a Regra de
Ouro está dispensada. Não obstante, é apresentada a apuração da referida regra em 2020.
29.
No acumulado de 2020 foi apurada uma insuficiência no cumprimento da regra de ouro de R$ 346,4 bilhões,
conforme apresentado na tabela abaixo.
Tabela 5: Suficiência da Regra de Ouro (Despesas de Capital – Receitas de Operações de Créditos) – janeiro a dezembro de
2020, R$ milhões
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ANEXO 2 – Avaliação do cumprimento do Teto do Gasto (Lei nº 13.898/2019, art. 132, § 2º)
30.
A Emenda Constitucional nº 95 (EC 95), de 15 de dezembro de 2016, instituiu o Novo Regime Fiscal (NRF),
que vigorará por vinte exercícios financeiros por meio da inclusão dos artigos 106 a 114 no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT. O NRF consiste na fixação de um teto de gastos para as despesas primárias dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, individualizado para o Poder Executivo, os órgãos do Poder
Legislativo, os órgãos do Poder Judiciário, o Ministério Público da União - MPU e a Defensoria Pública da União - DPU
(art. 107 do ADCT).
31.
Em relação ao exercício de 2020, o limite de gastos, segundo o inciso II do § 1º do art. 107 do ADCT, é
equivalente ao valor do limite referente ao exercício de 2019, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) para o período de doze meses encerrado em junho de 2019, de 3,37%, o que equivale a uma
despesa total de R$ 1.454,9 bilhões. No exercício de 2020, as despesas que estão englobadas nesse limite de gastos
atingiram R$ 1.402,8 bilhões, o que representa 96,42% do total do limite.
Tabela 6 – Limite de gastos primários de 2020 de acordo com a EC nº 95 e despesas pagas de janeiro a dezembro de 2020,
R$ milhões

32.
Conforme demonstrado na tabela acima, as despesas pagas pelo MPU em 2020 totalizaram R$ 6.666,7
milhões, enquanto o limite estabelecido pela EC 95 para aquele órgão era de R$ 6.522,1 milhões, ou seja, houve um excesso
de pagamentos de R$ 144,6 milhões em relação ao limite. Entretanto, conforme Acórdãos nº 3072/2019 e nº 2828/2020 do
Tribunal de Contas da União, está permitido um excesso de despesas em relação ao teto do MPU de R$ 166,8 milhões para
2020, conferindo atendimento do dispositivo constitucional. Cabe ressaltar que a sobra do Poder Executivo em relação ao
seu limite de despesas primárias foi suficiente para compensar o excesso de despesas do MPU em 2020. Aquele montante de
R$ 166,8 milhões foi providenciado orçamentariamente por meio de envio de Projeto de Lei de crédito adicional ao
Congresso Nacional, PLN 23/2020, convertido na Lei nº 14.050, de 26 de agosto de 2020.
33.
Ainda, destaca-se que os valores apresentados para o acompanhamento dos limites consideram o acréscimo
de R$ 105,0 milhões à base de cálculo do teto do MPU em 2016, conforme decisão cautelar do Acórdão TCU nº 3072/2019,
/

bem como o acréscimo de R$ 294,3 milhões à base de cálculo do teto do Poder Judiciário, conforme decisão do Acórdão
TCU nº 362/2020.

/

ANEXO 3 – Evolução dos parâmetros macroeconômicos (Lei nº 13.898/2019, art. 132, § 1º, inciso I)
(Parâmetros constantes do inciso XXI do Anexo II, desta Lei, esperados e efetivamente observados, para o quadrimestre e
para o ano).
Tabela 7 - Evolução dos parâmetros macroeconômicos – 2020

/

ANEXO 4 – Acompanhamento da Dívida Pública Federal (Lei nº 13.898/2019, art. 132, § 1º, inciso II)
(Variação do estoque da Dívida Pública Federal, comparando a posição de dezembro de 2020 com o quadrimestre anterior
e o início do exercício).
A) Comparação: posição ao final do 3o quadrimestre frente à posição no final do quadrimestre anterior
34.
A Dívida Pública Federal (DPF) de responsabilidade do Tesouro Nacional, em mercado, passou de R$
4.425,8 bilhões, em agosto de 2020, para R$ 5.009,6 bilhões, em dezembro de 2020, correspondendo a um aumento, em
termos nominais, de R$ 583,9 bilhões. Essa variação ocorreu em virtude da emissão líquida de R$ 489,7 bilhões e da
apropriação de juros nominais, no valor de R$ 94,4 bilhões, ocorridas no período, neutralizada, em parte, pela transferência
de R$ 0,2 bilhão para o Banco Central em razão de liquidação extrajudicial de instituição financeira.
Tabela 8: Fatores de variação da DPF em Mercado – 3º Quadrimestre de 2020

/

35.
De setembro a dezembro de 2020, as emissões da DPMFi somaram R$ 671,4 bilhões, considerando as
efetuadas via leilão tradicional, leilões de troca, emissões diretas e operações do Programa Tesouro Direto. Os resgates, por
sua vez, alcançaram R$ 193,1 bilhões, resultando em emissão líquida de R$ 478,3 bilhões no período.
36.
Em linha com as diretrizes estabelecidas no Plano Anual de Financiamento 2020 – PAF 2020, as emissões
realizadas por meio de oferta pública (leilões de oferta pública, leilões de troca de títulos e Programa Tesouro Direto) no
mercado doméstico envolveram os seguintes papéis: i) R$ 439,5 bilhões de LTN (prefixados), com vencimentos entre abril
de 2021 e janeiro de 2026; ii) R$ 117,6 bilhões de NTN-B (índice de preços), com vencimentos entre maio de 2023 e maio
de 2055; iii) R$ 81,0 bilhões de LFT (Selic), com vencimento entre março de 2022 e março de 2027 e iv) R$ 31,2 bilhões de
NTN-F (prefixados com juros semestrais) com vencimentos entre janeiro de 2027 e janeiro de 2031.
/

37.
As emissões diretas de títulos da DPMFi totalizaram R$ 2,2 bilhões e foram realizadas para fazer face a
programas de governo, tais como: Reforma Agrária (TDA), Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS),
Financiamento às Exportações - PROEX (NTN-I), Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior – PROIES (CFT-B).
Tabela 9: Fatores de variação da DPMFi em Mercado – 3º Quadrimestre de 2020

38.
Com relação à Dívida Pública Federal externa (DPFe), seu saldo encerrou o mês de dezembro em R$ 243,5
bilhões, o que representa acréscimo de 1,7% em relação ao mês de agosto de 2020, cujo montante era de R$ 239,4 bilhões.
Esta variação ocorreu devido à apropriação de juros nominais negativos, que totalizou R$ 7,4 bilhões no período, e à
emissão líquida de R$ 11,4 bilhões.
39.
Seguindo as diretrizes do Plano Anual de Financiamento 2020 – PAF 2020, o Tesouro Nacional contabilizou
ingressos de recursos relativos à dívida externa contratual, que somaram, no terceiro quadrimestre de 2020, o valor de R$
1,2 bilhão.
40.
Em dezembro, o Tesouro Nacional reabriu três benchmarks: o GLOBAL 2025B, o GLOBAL 2030A e o
GLOBAL 2050, os quais totalizaram R$ 13,4 bilhões como emissões no quadrimestre, que somadas aos recebimentos
referentes à dívida contratual, no valor acima comentado, representou 14,6 bilhões de emissões relativas à DPFe no 3º
quadrimestre de 2020.
41.
Os pagamentos correntes da DPFe, mobiliária e contratual, totalizaram, de setembro a dezembro de 2020, o
valor de R$ 3,1 bilhões. Não foram realizadas operações de resgate antecipado de títulos nesse período.
/

Tabela 10: Fatores de variação da DPFe em Mercado – 3º Quadrimestre de 2020

B) Comparação: posição ao final do 3o quadrimestre frente à posição no início deste exercício
42.
A Dívida Pública Federal (DPF) de responsabilidade do Tesouro Nacional, em mercado, passou de R$
4.264,4 bilhões, em dezembro de 2019, para R$ 5.009,6 bilhões, em dezembro de 2020, correspondendo a um aumento, em
termos nominais, de R$ 745,2 bilhões. Essa variação ocorreu em virtude da emissão líquida de R$ 408,3 bilhões e da
apropriação de juros nominais, no valor de R$ 337,2 bilhões, descontada a transferência de R$ 0,3 bilhão para o Banco
Central em razão de liquidação extrajudicial de instituição financeira.

Tabela 11: Fatores de variação da DPF em Mercado – 2020

/

43.
Em 2020, as emissões da DPMFi somaram R$ 1.296,5 bilhões, considerando as efetuadas via leilão
tradicional, leilões de troca, emissões diretas e operações do Programa Tesouro Direto. Os resgates, por sua vez, alcançaram
R$ 906,3 bilhões, resultando em emissão líquida de R$ 390,2 bilhões no período.
44.
Em linha com as diretrizes estabelecidas no Plano Anual de Financiamento 2020 – PAF 2020, as emissões
realizadas por meio de oferta pública (leilões de oferta pública, leilões de troca de títulos e Programa Tesouro Direto) no
mercado doméstico envolveram os seguintes papéis: i) R$ 810,5 bilhões de LTN (prefixados), com vencimentos entre
outubro de 2020 e janeiro de 2026; ii) R$ 233,7 bilhões de LFT (Selic), com vencimento entre março de 2022 e março de
/

2027; iii) R$ 201,1 bilhões de NTN-B (índice de preços), com vencimentos entre agosto de 2022 e maio de 2055 e iv) R$
47,8 bilhões de NTN-F (prefixados com juros semestrais) com vencimentos entre janeiro de 2025 e janeiro de 2031.
45.
As emissões diretas de títulos da DPMFi totalizaram R$ 3,5 bilhões e foram realizadas para fazer face a
programas de governo, tais como: Reforma Agrária (TDA), Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS),
Financiamento às Exportações - PROEX (NTN-I), Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (PROIES).
Tabela 12: Fatores de variação da DPMFi em Mercado – 2020

46.
Com relação à Dívida Pública Federal externa (DPFe), seu saldo encerrou o mês de dezembro em R$ 243,5
bilhões, o que representa acréscimo de 46,3% em relação ao mês de dezembro de 2019, cujo montante era de R$ 166,4
bilhões. Esta variação ocorreu devido à apropriação de juros nominais, que totalizou R$ 58,9 bilhões no período, acrescida
da emissão líquida de R$ 18,1 bilhões.
47.
Seguindo as diretrizes do Plano Anual de Financiamento 2020 – PAF 2020, o Tesouro Nacional realizou, no
mês de junho, a emissão de dois novos benchmarks, os Globals 2025 e 2030, no valor de R$ 17,1 bilhões, representando a
primeira operação no mercado externo em 2020 e a segunda operação Dual Tranche realizada pela República. Em
dezembro, o Tesouro Nacional reabriu três benchmarks: os Globals 2025B, 2030A e 2050, os quais totalizaram R$ 13,4
bilhões como emissões no quadrimestre, que somadas às emissões de junho, atingem R$ 30,5 bilhões atinentes à dívida
mobiliária externa em 2020.
/

48.
O volume emitido nas operações mencionadas, somado aos ingressos de recursos de R$ 1,9 bilhão, relativos à
dívida externa contratual, totalizaram nos três quadrimestres de 2020 o valor de R$ 32,4 bilhões.
49.
Os pagamentos correntes da DPFe mobiliária e contratual somaram, em 2020, o valor de R$ 14,3 bilhões.
Não foram realizadas operações de resgate antecipado de títulos nesse período.
Tabela 13: Fatores de variação da DPFe em Mercado – 2020
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ANEXO 5 – Resultado Primário: Programação vs. Realizado (Lei nº 13.898/2019, art. 132, § 1º, inciso III)
(O resultado primário obtido até o quadrimestre, discriminando, em milhões de reais, receitas e despesas, obrigatórias e
discricionárias, no mesmo formato da previsão atualizada para todo o exercício).
Tabela 14 - Resultado primário realizado do Governo Federal – janeiro a dezembro de 2020, R$ milhões

Continua...
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ANEXO 6 – Acórdão TCU nº 747, de 2010
(Demonstração do cumprimento do art. 14 da LRF, especificando as medidas de compensação implementadas no
quadrimestre analisado).
Tabela 15 - Medidas de compensação implementadas – janeiro a dezembro de 2020, R$ milhões

Continua...
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ANEXO 7 – Acórdão TCU nº 3.071, de 2012
(Demonstração do cumprimento do item 9.3.2 do Acórdão nº 3.071/2012, especificando as medidas de compensação
voltadas ao aumento permanente de receita ou à redução permanente de despesa em vista da concessão e aumentos de
subsídios financeiros que vierem a ser realizados em cada quadrimestre.)
Tabela 16 - Medidas de compensação implementadas – janeiro a dezembro de 2020
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