
Aviso n" -I 1- -GPITCU

Senhora Presidente,

Brasília, 1'3 de agosto de 2015 .

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento e providências que

entender pertinentes, cópia do Acórdão n° 1.723/2015 (acompanhado dos respectivos

Relatório e Voto), proferido pelo Plenário deste Tribunal , na Sessão 15/7/2015, ao apreciar

o processo n" TC-020.367/2ü14-7, que trata de levantamento com a finalidade de

identificar os critérios de previsão de indicadores macroeconômicos utilizados para

elaboração da Lei Orçamentária Anual, comparar os valores preditos com os realizados e

verificar possíveis discrepâncias e efeitos sobre a execução orçamentária e as finanças

públicas.

Atenciosamente,

/

A Sua Excelência a Senhora
Senadora ROSE DE FREITAS
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Congresso Nacional
Brasília - DF

. , I
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ACÓRD.Ã.O N° I723i20 15- TC - P len ário

I. Process n° TC 020.367/~O 1-+-7
2. Grupo I - ' la' c de Assunto V - Relat ório de Levantamento
' . Intcre 'gado : Tr ibunalde Contas da União
4. n jdades : Ministério da Faze nda e Minis tério do Planejamento. Orçamento e Gestão
5. Relator: M inistro José Múc i Monte iro
6. Representa ntc do ~"I inistér io P úb lico: nãc atuoLI

7. Unidade T éc nica : Secretaria de Macr iava liação Governamental - Se rrag
8 . Advogado const ituído nos autos : não há

9. Acórdã o :

VISTOS, relatados e discutid os estes autos de levantamento, realizado co m a finalidade de
identificar os critérios de previsão de indicadores macroeconômico s utilizados para elaboraç ão da Lei
Orçarre ntáría Anual comparar os valores preditos com os realizad os e verificar possíveis
discrepâncias e efeitos sobre a execuç ão orçamentária e as finanças públicas.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante
as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1°, inciso 11. da Lei 8.443/1992; 169,
inciso V, 230, 238 e 250, inciso IIL do Regimento Interno do TC U, em:

9.1. recomendar ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento, Or çamento e
Gestão que adotem medidas para o aperfeiçoamento do sistema de previsão de receitas , levando em
consideraç ão, na elaboração da s estimativa s. os indicadores macroeconômicos balizados pelo mercado ,
principalmente os divul gado s pelo Banco Centra l do Brasil no boletim "Focus - Relatório de
Mercado":

9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada do re lat ório e voto que o fundamentam,
ao Minis tro da Fazenda , ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. ao Ministro-Chefe da

a .1 Civil da Presidência da Repúbli ca. ao Presidente do Banco Ce ntra l do Brasil c ao Presidente da
Cornissã Mista de Plano s. Orçamentos Público s e Fiscalização do Con g ss Nac io na l, para
conhecimento e providência s que entenderem pertin ente s:

9.3 . arquivar os autos.

10. Ala nO 28/2015 - P lenário.
11. Datada essão : 15 /7i101 5-0rd inária.
[2. >ódigo ele trônico para localizaçã o na pú ~ina do Te na Internet : AC-1 723-28115·P .
13. Espec ifi cação do q uorum:
13 .1 . Ministros presentes : Aro ldo Ced raz (Pre s idente). Benjamin Zymler. Raimundo Carreira. José
M úc io Monteiro (Relator). Bruno Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministros-Substitutos co nvocad s : Augusto S he rman Cavalcanti. Marcos Bernquerer Costa e
André Luís de .a rva lho.
13.3. M inistro-Substit uto presente: Weder de O Iivc ira.

(A sxinado Elet ro n icamen te)

AROLOO CCDRAl
Presidente

Fui presente:

(Ass in: do Hctron ica mentc t

JOS É MÚCIO MONTEIRO
Relator

(Ass inado l.lctrou icamenrc )

LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral, em exercício

Para verítlcar as assinaturas, acesse vww.rcu go~ br/ utenucidade. informando o c ódiqo 53207449.
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GRl lPO 1- CLASS E V - Plcn:írio
TC 020.367/2014- 7
Natureza: Relatóri o de l.e vanramento
Interessado : Tribunal de Conta - da niào
Unidades: Min istério da "HR Ilc!a MF e Minist ério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - MP

Sumário : RFLATÓRIO DE LEVANTAMENTO, AVAI.1 AÇAO
DOS CRlTI: RIOS DE PREVI Ao DE RECI' I I AS
OR(" L\ ~\'l/- rr RI S DA NIÃO. DI CREP: NClf\S I:; T RE
VAI ORI~S PREDITOS E OS RESULTADOS EFETIVOS,
NECLSSIDADE DE /\ PERF EIÇOAMENTO DO SIST EMA DE
PREVISAo DE RECEITAS . RE OMEN DAÇÕ E."i AO
MIN IST I~RrO DA FAZENDA E AO ivnNISTI~RIO DO
PLAt EJA MEN TO, ORÇ' MI~NTO E ( iESTÃO. e ll~ elA À
COMISSÃO MIS'I A DE PLANOS. ORÇAM ENTOS PÚBLICOS
E FISC ALlZA<,.t\O DO CONGRESSO NACION L E A
OUTROS ÓRG;\OS INTEREs SADOS. ARQ UIVArvt ENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de acompanhamento destinado a a va liar a previsão de receitas orçamentárias da
União para o exerc íc io de 2015. A equipe da Serm u respo ns áve l pelo trabalho produziu o relatório da
peça 2U. cuja proposta de encaminhamento teve a anuência dos seus dirigentes (peças 21 e 22).
Transcrevo, a seguir. o conteúdo cssenc ia l do relatório da unidade técnica:
..I. IN7ROD UC.:f0
I. 1ra tam o," autos de levantamento de conformidade CUIII os objetivos de identificar os
critérios de pre visúo de: indicadores macroccononticos li! ilizados para elabaraç ão da Lei
Orçamentária Anual (LOA) da União. comparar os vulo rcs predito s com os realizados e verificar
possiv eis discrepâncias e posslvcis (f eitos sobre a exvcução orçam entária e asfinanças públicas.
2. A prese nte [iscalizução foi conduzida consoante (i disposto na Pottaria-Scgcccx 15/:;n I I
tl'adrões de l.eva ntamcntot. Adicionahnente.forum iüilizadas ts orientaçô es dos No rm as de Aud itoria
do TCl (aprovadas pela Purtaria-T( 'U :!SO.nn» e revisadas pela Portaria-TeU / 68/1( 11). Os
métodos empregados no presente lcvantamento de auditoria contemplaram: planejamento dos
trabalhos, obtenção de dados e de informações econômica s em instituições públicos e privadas e
ex ame da legislação pertinente. Um procedimento substantivo foi a comparaç ão entre os valores
previstos t' os valores realizados. tendo em pista a açtlo planejada e transparente. essencial à gest ã»
[isca! responsável preconizada pela Lei Complementar I ()/ de -I.'5.'] ()()f) (Le í de Responsab i/idade
Fiscal- LRF).
3. Ademais, realizaram -se consultas nos relatorios de mercado do Banco Central do Brasil
(BacenJ. assim como nos sitias clctrtinicos da Sccrctaria ela Receita Fed ira! do Brasil {RF B). do
Senado Fe ieral. do M inistér io da Fazenda e do Min ist ério do P lanc jamem o. Orç intento e Gest ão.
-I. O present e relatório busca complementar os lcvuntamentos de auditoria realizados 110

âmbito dos processos 7Cs 021.53-1/20/3-6 e OI9.4 7-1/ ]()14-8 (exames das previsões de receitas
orçamentárias de ::.O}.; e ::'015. rcspcctivamemc - Acordàos 1.]]]/201-1 e 3.0/3 _01-1. ambos do
Plen ário do Te li). CO II/ énfasc sobre asp ectos da Ls: i Co mplementar 10 / I]O(JO. ! esse sentido. [oram
fo rm uladas as seguintes questões de auditoria. dispostas 11(/ Matriz de Ptanciamento (peça -I):

Quadro I - Questões de Auditoria

()/
Quais f oram os crit érios de previsão de parâmetros 11 Irter:rec«mâmicos utilizados para a
/ )J'(!i er ún C/" receita da lei orçu mcntária do cxercicio de 20 /-/:'

Q: Quais foran, as diterenças encon tradas L'1I1l'l..' os valores preditos e os reallzados ?

Para v rffiçar as assinatura . acesse w\w .'.lw .gtlv,br/stl lell lid dade, in ] rma o c6dl go 5320742 8.
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ll. .-I ~ ALlA(>IO DOS PARA M ETROS AL-/C ROECONOMIC OS: VALORES PREDITOS X r',nORES
(}fJ.)'ERl ADOS
5. Neste capítulo. avulicun-se alguns dos principais indicadores ruucroccomunicos que S(/O

utilizados pelo Go verno Federal para as pro je ções das receitas orçamentárias constantes das Leis de
Diretrizes Orçcment árias (I.DOs ) e dos Projetos de Lei Orçament ária A nual (I'LO,I) relativos aos
ex ercícios de 10/1 , :;0/] e 20/3. Comparam -se tais projeções com as projeções do mercado. para
averiguar IS discrepâncias 0/1 desvios entre elas. Além disso. comparam -oe as p rojeções do PLOA . da
LDO e tanth ém do mercado com os valor ',\' ob servados ex-post.
6. Para o melhor entendimento das projeções dos indicadores ntacrocconomic os, [ar-se - á
11/110 breve descrição do am biente eco n ôm ico no (J/1O da elaboração do respectiva I.DO 0/1 do
rcspcct ivo PLUA. lima l·e.: que as txpect ativu . são influenciadas pela eonj111 I! 11/'(/ cconomicu ocorrida
110 p eríodo da elabora ç ão dos proj etos orçomentários. A.~ estimo/ivas dos indicador 's siio realizadas
com base CIJI séries temporais. mas pode-se int /I ir que possivelmente (/,I" 'memorias ' tuuis recentes
possuem maior influência sobre as projeções do s que as 'memórias ' de um passado mais distante.

i () argumento supracitado fica mais fone quando Os agentes econômicos percebem
m udanças do regime ou modelo econ ômico. Nesse caso, o comportamento dos principais indicadores
macrocconúmicos até entdo observados e que foram influenciados por lima política econômica
dist intu daquela aplicada no 'novo , regime podem reduzir o poder predit ivo dos parâmetros
macroeconômicos orientados por um diferente modelo de polit ica econômica.
8. Admitindo-se que, no período posterior a 2010. as metasfiscais e monetários não foram
perseguidas com det erminação, e que o Banco Central do Brasil aplicou uma politica cambial
fortemente intervencionista (mesmo no período ant erior a 20/1. haja vista oforte acúmulo de reservas
cambais). pode-se dizer que , LI partir de 20/ l . o governo federal implementou um novo regime
econômico. Nesse novo regime. {/ prioridcuk: (~ (/ mamuenç ão dos niveis de clI1prego em detrimento de
mais inflação e de menores superávit» primários.
Cenário Macroeconômico de 20/0
9. Isto posto, pode-se comentar a conjuntura econ ômica que prevaleceu em 2010. Nesse ano .
os números do Produto Interno Bruto {PIR} revelaram que o Brasil havia cons eguido se recuperar da
crise financeira internacional ocorrida C!III 20()8. retornando sua produção a nive is superiores ao
período pré-crise. Quando comparado aos países membros do chamado (;:;0 . grupo que reúne os
dezenove maiores economias do mundo mais a Uni(/o Europcia. a taxa de -rcscimcnto lo flB
brasileira em 20/0 obteve a quinta colocação. sendo superada apenas por China. jl/dia. Argentina e
Turquia .
lU Quanto ao niv cl dos pr eços. em _()I O. a taxa de il/Ilar!lo calculada pela Fundação
Inst itutu Bras ileiro de Geografia e Esttuist ica (IBGE). com ba se JIO Indice J aciona i de Prc ·os ao
Consumi. lor Amplo (/P C J. f o i de 5,91% UI. super ior à (([\"(1 de", 09, situado ctn -1.3 1% a.u.
f!. Vo encerramento de 2U JO. a conta ransaç ões Correntes ({lIIJlClIlOII \' ' 11 d~ icit , passando
de USS 2-/.3 hilhõcs para 'S ~ -1-.5 bilhàes. A compensa ;úo desse saldo nega!ivo f oi possiv el em
função do" investimentos diretos no pais I.! em titulos de renda ira e açocs. gerondo u m resultado
positivo no Balanço de Pagamentos. O ialdo das Reservas Internacionais registrou u valor de u. :s
l ( ', '.6 bilh ões. com variaç ão positiva de l (). 7% sobre o exercício anterior. O valor da taxa de câm bio 
comercial para compra - em :;0I ttfo! de: RSIU,)'S 1.665·l
Il . O superávit primário de l OIOfoi de R$ 78.J00 milhões. ficando . em termos absolutos.
cerca de RS 866 milhões abaixo da meta. ..Vo entanto, a me/a/oi atingida em rOZ(IO das deduções das
despesas com o Programa de A celerarão do Crescimento (PAC ') autorizadas pela LDO para lU 10.
13. Em 2010. a base monetária aumentou cerca de R$ -1O,/'? bllhões. o que representou um
crescimento de 24.6% em relação ao saldo de dezembro de 2009. resultado de aumentos de R$ 19,3
bilhões e de R$ 21.5 bilhões, respectivamente . no montante de papel moeda emitido e das reservas
bancárias. A tax a Selic em dezembro de 2010/oi de 10.25%.
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Para veríücar as assinatura s. acesso www.tcu.qov.brraurcntionaoe. i tcrrnaoco o c ódiqo 5320i'428.
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1./. Ao [inal de ]0 I0, (f taxa de risco -pais. representada pelo indicador EMBl+, manteve a
indicação de cons iderar o país como atraent e para os investidores internacionais, com o indicador
encerrando o ano em 186 pontos. inferior ao valor alcançado ao fim de 2009. igual a 196 pontos.
15. Ante o expo sto. pode-se const atar, no geral. que () ambiente economico em 20/ 0 era de
otimismo. "I Tabela 1 apl"(' .entuda a s iguir mostra a avaliação dos parâmetros macroeco n úmicos
utilizudos no ex ercíc io de ::0// . que/oram elaborados 170 ex ercício de :lOIO,
I{l . Pode-se observar que as previsões de crescim ento para ::011 foram hem otimistas. As
projeções da IJ )( (! do PLOA pu ra o -rcsc imcm o do produto JiJl ' 1I11 de 5.5% O() uno. enq uanto o
pro je ção do mercadofoi de -1 ,5% ao ano . O Brasil apresentou lima Iara de crescimento modesta, de
2. 73% ao OI/O, de forma que as projeções orçament árias superaram a Iara observada em J. 77 p.p.
enquanto que a previsão de mercado apresentou um des vio ou erro de 1, 77p.p.

Tabela / - A valiação dos Parâmetros Macroeconômicos utilizados no exercicio de 2011

Projeção LDO
Projeção Projeção Valor

Variàvei v PLO,,\ Mercado IA) - ( B) Oh w rvado (..1)- ( C) (B) - (O (D)-(e)(D)
I ·I) (8) ICJ

Cr« Imnl/a

R "l.lo •In ('A,. 5. -o J_W -1_'11 I .(ll! :: 73- "I -~ 1.7 7 --- ..
a.a )
InlblÜo - 1/'( . J

{lC'w'lUhda -:-W s.:O ":. ')"; .n..J..1 tU " -.? INl -1..6 -.?IIII
a .a . t

Taxa ti" \ w n l,1O
/l . 'I :-;S - kl.m I .,I'~ I ,,\'./ I ,SO /1.1/./ I li - (I.! ; 0.13 /l.:: J
médú anual
'J asa Scl u: ,~ :" ao
ano} JII i. :J~ J ,'. 71 10.71 1/,56 . n ,.\'j 11,711' -0.10 .O.! -I -_.99
Wll KI!

S~J1J 1Qk1rlfJ d « t x
- cr ,o,u/! J: = i t . n 9 5.603 _' tr. ~ i I
A. H, L!,

1/~/I !lJg t:l!1 ,\ Io!II.'lJg <!1N "O L7/Y-

,.. tte a r
I'r « \·ld f'rl . u i 1'rt:ml" 1 u t: Rd{/ti'-'Jc/

IIUU.!ltl
/''UJetnl.· /.•.• PmjL't, dI! LL'J \/crrud" -hifm'l,I, lu
Orruml"n1Í ru Orçomcnsirsr Boa'"

""f] err

2M I :!. f/II ( .?./ , V ::O/ O)

1'00/.": l:.iwo mda /h'/rJ" " II IO It· S.

17. Quant o à prev isão da taxa de inflação do IPC'A para 2011. nota-se que as projeções das
leis orçamentáriosforam de -1,50 % a.a. e a do mercadofoi de -1.9-1% a.a. Nesse ex ercício. () Brasil
alcançou o limit e superior de 6.5 % (1.0. da meta inflacionária. :/ .1' p rojeções foram sub est imadas e
observa-se 1.111/ erro de -2 p.p. com et idos nus leis o I 'çam entarias I! de -1.56 p.p. com et ido pe /0 mercado.
I S As pre visões para a taxa de câmb io vuriaratn de R- / . ., I.R-I para o PUJA a R 'I 5,'S I. '8
para a LDo. , / projeção do mercadofoi de RS/L SS 1.80 e o 1'(110" observado em 2011 /ui de R ,l..,'

1. 67..\lesse caso. (I erro no PLOA/oi de R- /1 S"- (l.l ? e () na I.DOjiJide R 'li S ' O.:!I. con tra RS/ ' S S
0.13 do mercado.
19. No caso da taxa básica de juros (Sel ic). as prev isões para 201 J foram de R.7I % UI. 11(1

LDo. 10.71% u.a. no PLOA e 11,56% a.a. para () mercado. Com lima taxa de j uros de JJ.70% u.a.
em 20 11, observa-se um desvio de -0,19 p.p. para o PLOA e de 0,66 p.p. para o mercado, O erro mais
marcantefoi na LDo. que apresentou um desvio de -2,99 p.p.
20. Pode-se comparar () total dos desvios ou erro s. pm'(l cada exercício [inance iro. cometidos
pelo gavcrno federal (L OU (' PLOA) c pelo mercado. O desvio é calculado pela diferença entre o
valor previsto e O valor observado ou realizado. Se o valor previsto for igual ao observado. 11110 há
erro O I/ desvio . Portanto. a diferença ser ánula. Se o valor pr rvisto ou a previsãofor super ior ao valor
observado. então a c/fr rença serei positivo, Ne, se casu , o vutor do desvio O I/ erro será exatamente
essa di, erença po sitiva. Caso contrário. o erro será negativo. Pode- se calcular o total dos erros
cometidos pelo governo e pelo mercado. Suponha que o lo/ai de erros positivos seja igual ao total de
erros negativos. Nesse coso. {{ soma ser áInda, Mas os erros existem e. portanto. essa não é aforma
correta de calcular o 10101 dos desvios. Para evitar esse problema, pode-SI? elevar o desvio de cada
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PB!'ã li rifrcar as assinaturas. acesse '.'IWW tcu .qov, r/au! , li ' e, In armando o código 5 207428.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAo Te 020 367'2014-7

variáv el {Ia quadrado, de modo a obter sempre elTOS positivos. N esse contexto. pode-se averiguar
quem comete menores erros de previsão relativos aos parâmetros macroeconômicos ora ana lisados.
21. A Tabela I mostra que o somatorio dos erros ou desvios ao quadrado realizado s /10 PL OA
é de 11,73 79. No caso do mercado. o valor total dos erro sfoi de 5,6030 e, finalmente. o valor na LDO
equivale a 2().tJ571. Pode-se constatar que o mercado, em 2011, comete u o menor erro
comparativamente às previsões da LDO e do PLOr/ . Nesse contexto. considerou-se o somatório dos
erros 011 desvios ao quadrado para o s quatro indicadores macroccoiuunicos: crescimento do produto.
iax I de inflação. taxa de c imbio e taxa ,....elic.
Cenário Ma croeconômico de 20]]
22, O cenário econômico de 2011, que serv iu de base I}(/I"C/ as projeções de 2012. mostrou que
a taxa de crescimento de _0 11 foi hem mais modesta em comparação à do ano de 2010. O PIS
brasileiro. a preços de mercado . atingiu o montante de RS 4,14 trilhões em 20/ I, o que represento um
crescimento, em termos reais, de 2.7% em relação ao ex ercício anterior. Pesquiso realizada à época
pela Organizaçâo para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) colocou v Brasil em
nono IlIgar entre os países membros do (i ] fJ. .

l 3. Na s primeiras (:010" I ÇÕI1S, intecedendo ao Brasil. est lvcram: China (1),:: %) ; Im/ia ', 3% ):
A rábia Saudita r6.8%J: Indon ésia (6._-%): I\ k x ico r3.Y% ): Core ia do Sul (3.6%): "Úi'ÍCo do Sul t3.I %)
(' ..tlenumha (3.0%).
2-1. I tara de inflação medida pelo /P CA [ o i de 6.5% u.u. atingiu o limite superior da meta
estabelecida pelo Conselho Monet ário Naciona l (C: fN) , No exercício de 20/0. o lP CA ficou em
5.91 %. O Comitê de Poliüca Mon etária do Banco Central (Capam), no primeiro semestre de 20/ /.
alimentou em 1,25 pontos percentuais a me/a para a taxa Se lic. de 11,25% a.a. para 12,50% a.a.. para
re ag ir. principalmente. a pressões irflacionárias ussockulas às elevuç ões no s preços das commodities
no mercado internacional. Com li [arte deterioração do cenário inl crnucional. no entanto.Óesse
pro cessofoi rc\' -rtido li pun ir do f ina! de [gosto. resultando em r('dure/o de 1.50 jJOIlfOS pe rc entuais
nu meta da taxa Selic at c J . inal daquctc anauüngindo 11.000ÁJ I, I . rfJLOA 2013).
15. O superávit prim ár io do setorp úblico conso lidado somou RS 128. 7 b ilh õesem 2011 , R5
0,8 bilhão acima da meta de RS 1- 7.9 bilhiscs. Com a anipliacão do esforçofiscal iniciou-se 1011 novo
ciclo de redução da taxa de juros em igosto de 2011. Assim. a Divida Líquida do Setor P úblico
(DLSP) continuou a trajetoria descendente. caindo de 39,1 % do PIB em 20 / 0 para 36,-1% em
2011 (PLOA 2()/3).
26. A conta Transações Correntes. qu e integra o Balanço de Pagamentos, encerrou 20/ 1
alimentando o seu déficit , passando de S'$ ./ 7,3 bilh ôe... aofinul de 2010, para USS 52,6 bilhões. isso
se deveu ao valor nega/ivo de l: S5 &5.J h ilh ões obt ido em Serviços e em Renda. . .-í co mp '11. IÇa 0

desse saldo negativo 1Il10 f oi possivel. pois os resultados da Balanço Comercial ( ,)'S l fJ,8 bilh õ.s )
somado,', aos valo res da s Transferén 'ias Unilaterais Corrente. (U,)' 2,8 hilh ôes foram insu flc ieutes
para reverter () déficit . íVO entamn, O Balan ço de Pagamcntasficou positivo, lima "e= {IUC o valor dos
Investimentos Diretos nu pais. no montante de USS 66.7 hilhõcs - correspondente li participuçõcs de
estrangeiros no capital de empresas nacionais - suportou o déficit em Transações Correntes no
exercício de 201 I. A Conta Financeira, na qual se inserem os Investimentos Diretos, inclui. ainda,
Invest imentos em Carteira (invest imentos em ações e t itulos de renda fixa), f echou 2011 com o valor
de ( ,rs ' 25.1 hilhõcs. Considerando os saldos apurados no ex ercício. obtev e-se o resultado de US'S
58,6 bilhões do Balanço de Pagamentos. (J valor da taxa de câmbio - comercial para compra - em
]{) /f l u i de RJ S 1,8 75/.
.,..... .·1 terra risco-país apresentou-se abal:....o dos l O(} po ntos até ago!>/o (I/: _0 11. indicando (lOS

invcst idores internacionais que o Brasil havia se torn ado atraente. . 10 longo do seg undo sentesin:
daquele ano. (f perspectiva defrustração do crescimento esperado do PIB e li elevação acima da meta
estabelecida de inflação do IPCA fizeram com que o indicador de risco se elevasse. atingindo 286
pontos em 3/10/20 l/e encerrando o ano em 208 pontos (Contas do Governo - Ex ercicio de 20 JJ).

4
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2. ', Com base 110 tabela 1. pode-se tam hctn O!J.H.'IT or que as pre visões de crescimento puro
] ()1:1 f oram hem O( imistas. ..ts projeç'r'ks da LDU e do PL ) / paru () crescimento do prodruotonun de
5,f}(}% ao ano, enquanto (I projeção do mercadofoi de 3.51 % ao W1O. O pais apresentou uma taxa de
crescimento ainda mais /11odesta, de 1,03% ao ano. de [arma que as projeções orçamentárias
superaram a taxa observada em 3.97 p .p.. enquanto que a previsão de mercado apresentou um desvio
011 erro de _.-18 p .p.

Tabela 2 - A valiação dos Parâmetros Macroecon ômicos utilizados 110 exercicio de 20/2

Projeriio LDO Projeção PLo.4. I'roJ'\ 'ÚO Vutnr
FariiÍl't:Ís

(D) 1·11
.If!!rendo IA) - (m Obscrvudo (.·1) - (( (8) - ( ) ( D ) - ( O

(8) ro
( 'n,sc in/" J1AJ R'\l1 5.1/(/ 5.0/) 3.51 1.-1 9 1,113" : .97 ~..JN 3.r.; -
cI" Pt l! 1% a <li
IIlJl1í"âo- Ir e I
, iJClU. IIIr..J11 -I.MI -/. 'l i 11.5_" · 1 -J : \'''- - / ,/ (l ,b, - I _~

11,111

I d~ / {/~ l.amb /(J •

li' '(/r l do fJL'rí()(iu C f) 1.6-1 /.1,5 ./I ,nl I .'J5" - f1.3/ -'1311 -O,Jlj
rNS I SSi
Taxa Scl ic >
Uh~l/«I 4. JrJ pc,.i.( ti l O,,'\(} / :: -111 / I , " li 11.

,
,\' ,-11)' 3 'li J "', : .3 /

tua ti. J
.

~;(.,rí1"" [ I ,/~ (~

I . mA l r I 11, J _'" t:..rú J - J:ÓIJ " i61J.
fi.

.I /~ IT V/gi~1/ I/'·/I '(;# ...n J ' ( la/ ~ -

" 'INI/,' t/a
Prcstden cul: l' rcsulcn«ui' IId tl.tl f'lo t!" ""'Ill..,u

11(;) /1/11/ Io
Prtyclv d i: Lc: Pm.F II! dl' l.c, :\ /I.'rcOl/o ••

;111/ lltÍru ()'ílU"L" I,ir~ 1 Bucvn
aCt'Tl

211/2 :'11/- d O,M __' O/ /I
Foue: Ebhmw'l ( 1<'/ ')\ uuton::

29, i 'O qtu: se refere à pre vi 'ao da taxa de iufluç ào do rrer! para l O/] , noto -se qUI! as
projeções das leis orçutnent áriasforam de 4.60% a.a. ([ DO) e de -I" 0% (1.0. (P LOA). c (I do mercado
fui de 6,52% a.a. Nesse exercício . O país obteve uma taxa intermediária 5) U % (/'{I., qt«: s ituou -se
entre O centro da melo inflacion ária de -1.50% eu limit e super ior de 6,50% 0.0. Observa-se um erro
de · 1.0-1 p.p. cometido nu PL UA, de -1.1-1 p.p. come/ ido 110 LDU C! de 0,68 p.p. cometido pc/o
merca do.
30. As pre visões para a Iara i , c ámbioforcnn de R .lUSS 1.6-1 no PL()"I e de R .lUS'S I. -I.) na
LDO A pro jeç ão do mercado fui de RS/USS 1.65. (' o valor observado em ]012/()i de RSIUS5 1.95.
Nesse caso, o erro no PLOA foi de RS/USS -0,3 I, contra RS/C'SS -0.30 do mercado. O menor desvio
foi na LDo. no valor de RS/USS -U, /6.
31 , Quanto à do tax a b ásica de juros (Se lic). (f.'; previsões fora m de 10.80% 0.0. na LDo.
11.-10% a.a. 110 PU JA e 11, -8% a.a. para o mercado. Com uma taxa dejuros de .-IY% a.a. observada
cnt l u l l , constata-se 111/1 desvio ri ' 5,]-1 p.p. no PL o.·/ (' de -1.6:3 p.p. para o mercado. U desvio ou
erro na LDUloi hem inferior aos demais, no valor de 2.31 p .p.
32 , A Tabela 2 mostra que o somatorio dos erros ou desvios ao quadrado realizados no PLOA
f o! de 3].226 7. No caso do mercado, o valor dos erros foi de I -:,5269 e, [inamente. o valor na LDO
equivale a :!2.660J. Pode-se contatar que o mercado. em ] 01:!. mais 11111a "c . cometeu o menor erro

L'O/lI p irat ivumente às prev isões do PLOA e da LDo.
Cenário Macroeconômico de 2012
33. O cenário econômico de 20 12 11(/0 foi promissor como o previsto pelo governo, que
esperava uma taxa de crescim ento econ âmico de 5%. e também ficou mui/o abaixo da previsão do
mercado. que esp era va IIl11a taxa de 3. 5%. Em 1012. o Brasil apres entou um crescimento real de
apenas 1.03% ao ano. E,'W? resultadofoi influenciado negativamente pela retração ele ::.3% no setor
agropecuário c: pela queda de utividade do setor industrial. do ordem de U.8%. ,-I variação po sitiva do
P/f3/oi capitaneada pelo se tor de serviços. que te ve alt a de / . 7% no ano .
3-1. O baixo dinamismo relativo da atividade econom ica em 20/2 acarretou uma redução na
taxa de crescimento do empregoformal em comparação com o ano anterior (3.-I3'fí,. contra 5.-1 7 % em
lO 11). No cntamo. es....se f at o /1(10 impactou a taxa de desemprego observada no período. que fina lizou
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o ano C/71 -I. 6%. tamp ouco a elevação dos rendimentos médios mensais' percebidos pelos trabalhado res
(crescimento de 5,U5% em rclaçâo a :lU I1 /.
] 5. Qual/to à ICLW de! inflação no cxercicio de 201:l. afe rida pe lo /P C'..t. verificou-se que

alguns ~rllpos exerceram pre ssão I , alta ao longo do ano . i\ esse sent ido . merecem destaque os
Kmp{)s Aliment os. Cl~;V subgrupo alim en to. consum idos fora do do micílio teve vari 1( (10 positiva de
~. 'i1%. <Despesas Pessoa is, com varia i io de 10, / í'%. O grtlfJO 7i'rIJlSl'orlCS, po r sua l' e=. contribuiu
pura redução do indicador {va ria ç ão de apenas O.-Il"í%). morm ent e em raz ão da red ução das aliq uotas
do Impo st o sob re Produtos lndu st riaiiza das (11'1) inc idente sobre os automoveis 1101 'os. Esse cenár io
permit iu que o l PC 4 de 2012 ('IICCIT as.·C o 0110 em 5.8-1%, dentro dos limit es fix ados pelo Conselho
Monet ário Na 'ional. O que se obse rv a t! que o setor privado esp ravu 1111IU 1({.'W superior à observada .
com um valor esperado de 6.5%. CI/(IUOI //O a pr e visão do governofoi mais otimista. com lima t(1\"( 1 dl!
-1,8%. A tax a básica dejuros (. , tlic) p W SO /l de! 11. -% ao ano em 20 11 1}([/'(/ 8,-1 9% ao an o em ::01:l.
36. No âmbito externo em 20 1:l. a eco nomia mundialfoi marcada pela recessão no con tinente
europe u. pelo crescimento abaixo do pre visto nos Estados Unidos c pe la desa celeraç ão 110 S p aíses
('me/x tntcs. O resultado do 8 0 10111,:0 de Pag am en tos fo i de S$ 18.9 bilhões. ('111 decorrência do
desempenho da Co nta Cap ita l e I, inan ceira (supcravit ária em US. 7::'.8 bilhões). qu e reúne. entre
outros itens. os investimentos estrangeiros diretos no pais. Em decorrência dessas operações. o sa ldo
das reservas internaciona is sofreu aument o de 1.6% em 201:l. quando comparado ao ano anterior.
atingindo o m ontante de US:;; ] -8.6 bilhões. A previsão do PLOA e do m ercado para a taxa de câmbio
nominal foi prat icam ente idéniica. com UI/1 valor próximo de R$ /USS 1.65. enq uanto o valo r
observado no an o toi de R$......US$ 1.1)5. A prev isão da LDO, de R5/US$ 1.79. aproximou-se mais do
valor observado.
3 7. Porfim, a rox a de risco -país do Brasil encerrou 20 12 em 138 pontos. muito em bora tenha
atingido /./111 p ico de 246 po ntos emjunho daq uele an o. Essefoi o cenár io para as previsões de 20 13
apresenta das a seguir .

Tabela 3 - A valiaç ão dos Pariimetros Macroecon ômicos utilizados 110 exercício de 2()13
Pmj t'Çatl Projl~ ' lill Pro] ..... âo I 'ator

' ·l/rÍlia l'L,· L DO rt.o» .I l a m tl" (A ) - (8) Observado (A) - (n (8) - (0 (D) - (O
( D) (.-1) ( IJI (O

I n'.'lCIlHt' l lkl II' f l/ LiI ·U rJ ~. rI "_'I ' . o.
- (11 15 1 3.1U

d" 1'11I ( I., </.l/ I
- ,~

IjjJ!J ~J1(J - II'D'
t'o U' IMIlIIU. /" .:. -O -.- J .'':." _Il ,IM 5J)/ 0 - I .1/ -ll. ,J} - / .': I
lI .lI J

Tasudv ('úmÍlI"
",,'.In IN r/ ~J" I s ., ;0; _"/ UJ /1,03 1./ " · .V.O . fI. /6 . fJ.•C
I kS I ~S)
'tlJ!IJ ,\~/I. · -

11/ 'das,n f'('ritxJu "I,./fl S/I/I r.ss 1/•• -'
,-, " ,. . (1,2] -O.& ) I r~.. ,- -

,'Kta (Z)

Sair s'inl I~ ' .\ -
c/ 011/ .r .-/. fi . ó,OtJL _ I rK1~ } 1. 01$ 10
IJ.

.1I<'/ b "lS <'II1 "/" ll.'lIg m l I' '''~H-

! 011/<'d I
f ', !fsd~lct,l /'1l~.'UII.71' I.lt H..ÚJ 7rnd

o'f.1%/I1.,.,
f' mJek1 .I,' f. i f 'ruJa ) di' &1 \lu La lo -

/11 'mral In ()"am..,run }rÇl :L"lrlÍnJ t tac li
* *lJllCL1'

l lll3 . /IU (:8 .1I'J. sn»
" <1Irl l'.ú r"'nva pdU" nlIClIF....

3/.,'. Co m base na Tabela ] . observa-se que' as pre visões de crescimento paro l O13 f oram bem
distintas. As proieções da LDO e do PL (Jl/J(IJ'(/ o crescimento do produtoforam de 5.50% e de -1, 50%
ao ano. respect ivamem e. enquanto o projeção do mercado f oi de -1,00% ao ano , () país apresent ou
uma modesta tax o de crescimento . de aprox imadamente 2.-19% ao ano. de formo que as projeções
orçament árias superaram a 10.\'II observada em 3J) 1 p.p. p ara a LDO e em 2.0 / p .p. para o PLOA. A
previsão de mercado apresentou um desv io ou erro de 1.5 1 p.p.
3Y. No que tange à previsão da taxa de inflaç ão do IN 'A para 2013, nota-se que as projeções
das leis orçamentárias fo ram de -1,50% a.a. e a proje ção do mercado fo i de 5.";8% a.a. Nesse
exercicio . o pais obteve lima taxo observada de 5,91%, que situo u-se acim a do centro da mera
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inflacionária de -1.50%, Observa -se um erro de -1.-11 p.p. comendo no PLO"I e tamb ém na LDO e um
erro de -O. -13 p.p. com ct ido pelo mercado.
-iU .,ls previs ões para a taxa de câmbio são de RS 2JJ3 para o PLOA e de RS 1. 8-1 para {I

LDO A projeç ão do mercado foi de RS 2.00 e o valor ob servado em 20 13 f oi de RS 2.}6. Nesse caso.
o erro do P[ OA [o i de RS -0,13 e da I.DO/ oi de -0.3 :: CUl1rra RS -O. 16 do mercado,
-lI. Qnaino à da taxa básica de j uros t. '<: /ic ). as pre vi .õesforom de 9,-10% na LDO, 8. 00% 110

[,LUA e -. -8% poro () m 'r .ado. Co m 1I111l1 1a.ra dejuros Ie 8._2% 0, 0 . ob servada ' 111 _0 /3 . constata
se um desvio de -0.22 pp. 1/0 }'LOA e de 1.18 p.p. na LDO () desvio entre o vulor prev isto pelo
mercado e o valor observadofoi de -0.6-1 p,p , Ressalte-se a forte discrepância entre o desv ia da LDO
comparado com os erro s do PLOA e do mercado,
-12, A Tabela 3 mostra que o somatorio dos erros ou desvios ao quadrado realizado s no PL OA
f oi de 6'{)c)35, ;\"0 caso do mercado o \ '0101' f oi d« _.voo: e. f ina hnentc. o valor do LLJO equivale (I

12.-1-106, Pode-se const atar que o mercado em :lO]] cometeu o menor erro comparativamcntc às
previsões do LDO e do PLUA.
-13, Com bas e nos resultados apresentados nas tahelas 1. 2 e 3, o que se pode constmar é que
o mercado. em ]011 . ;:0 12 e 2013. mostrou um melhor poder preditivo. Nesse contex to, exist em
evidéncias de que () mercado fo i q uem erro u menos.
../-I. Ante U e. .po« o, co m li/a o no art . I'~ inciso V. do .:1nexo da POI1aria-Ml: 5-/I:lOI-I. no art.
I'~ inciso IX do Anex o da Port aria-Ml? O] fJ Jl2 e /10 01'1 . r inciso 1. do fi nexo I 'TI da Portaria-Mi'
2201]Ol.J. recomenda-se à Se cretaria de Política Econom ica e à Secretaria da Receita Fedem/ do
Brasil. ambas do Ministério da Fazenda. bem como à Secretar ia de Orçamento Federal do Minist ério
do Plan ejamento. Orçamento e Gest ão. que levem em consideração os indicadores macroeconômico s
balizado s I,e/O mercado, J7a e labora ç ão da s previsões de receit as. com vistas ao aperfeiçoamento do
processo orçament áriofederal e 00 equil íbrio das califas púb licas.
1/1. A V'ILLtIÇ'.40 DA PREVlS.40 DE REC F:lTA POR FON 7 E DF RI:'C( RSOS
-15. O § I Odo art. 1'" da LRF determina que 'a responsabilidade 110 gestão fiscal pressup õe a
ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas r: ..I'. De acordo com esse dispositivo. ti correção do desvio deve ser
[cita 'med íante o cumprimento de meras de resu ltados entre receitas c despesas', Com esses
procedimentos prudcncia is, torna-se po ssivel alcançar um resultado primário suficiente para ut ingir a
metafiscal. atualmente estabelecida em valores nom inais,
.:16. O arcabouço normativo do processo orçamentário vigente tem uma lógica de
est abelecimento de meta", (I serem cumprida", a par/ir de projeções de receitas e despesas. Quando
essa," melo" em valores corre ntes observadas a cada bim est re se desviam do planejado. compete ao s
Poderes aut ônomos est abelecer limites para movimentaç ão e emp enho. com a uuliiação do
contingcnciamento. .'1ssim , é possivel ajustar o resultado primário pretendido pela calibraçúo das
despesas possiveis de ex ecução, em vist a da arrecadação realizada.
-1 7. Nilo se verifica o cumpr imento do co mando legal explicitado 110 § l a do art. 1" da Lei
Complementar I ()1/::000 na conduç ão da progromação c execução orçamcm ária ref erem e à rcccita
p ública federal (' 1/1rc 20 I) e 2013. Quando .'i(' comparam li ' pre visõe s de receita CO Ii/ as arrecada çõe s
realizadas n tss cs exerci .ios. constata-se supcrcsi imaçâo sist nn át ica de RS ] fí 5 bilh ões. RS ]O/._
bilhões e R 28 1.3 bilhões. respectivament e.
-18, Ade mais. a anális e tomando por ba se (l classificação por natureza da receita pode resultar
em avaliação indevida do resultado da arrecadação. lima vez que par/e de sses recursos selo
repart ições de rcce ita com as unir/od es da Fedcraçiio. tais -omo as que const ituem os recursos paro a
manuten ção c desen vo lvimento do ensino e osfu ndos d. par ticipocão do,' estados e municípios , Essa s
transf eré ncias constit ucio nais e lega is CIIII.WillJl!JII receitas que apenas transitam pelo caixa da União.
mas são direcionadas aos estados e municípios ,
",,9. Um crit ério mais adequado e centrar a análise nas fontes de recursos. () que é fe ito na
tabela seguinte, que explicito as diferenças entre prcvisâo e urrecadação para os trés exercícios,
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Pressuposto tssencial da cumpcnaçãn emre c. 'as prcv isões e realiza ç ões de fo ntes de recursos é que
as clussificucõcs tenham sido fcit as cumprindo a leg isiação vigente. que vil/cu/a os naturezas de
receita às rcspectivasfoutes.

Tabela 4 - Evolução das Fomes fie Recursos - 2011-20/3
NS

FOI/lI' d I! Rt'CIII~·O .~
Prev. Arrecad

2011 (A)
• 1.JS.'\.I 5().ó65

;' 88(,.5'12.8 13
(15 I.55().23·1)

1.239 '.IM

(] tJ/.3·!J .S;S)
"13. 51.-162

J.~J 1.153_' 3t J
3.;,(15/ .(1: 3
13_ IIJi:lJ;

( (,(i1 ~O )

(56 ... ~~ 6 ' .fl
1676.113)
rs 1 .1'J5

(9U';'.S·!.lJ
1 7.6 r.j 11

I I too..,35' I .:n/
t . 65. l)3~

JJ.853 _Óo\·
62·13~~. Sj 'l

(I(dl'} '.'::' 51
1: _.'117113

( 101,3,13.-1-10)
( ' U -ItL :!2)

( 75..JOI.262J
( 'lf), -.l I _' 73J

/ ,l7. ./71 I s 5t;;
1(1·1,.1 / 5.5/, '.230
J T1 ; .iII ' /S

1s ot.;'I U I
(?JI.66L 6õJ

fl .66. .•" j(f))
2 ;~./J(L·7-/

. J::....;: .)
2. ' . . 21.--/_~J

5.-/-Io. -I7".J'JIlj
( 13.868.111 /I)

-I-I-I.f..O-l.1-15
163.6 .'" 0.\31

1118.J1: 1/70,
(] ')0 (, (l6ft 2•. -1)

U I f>SJ/] O,li59
(1 ~3 3, ()] 1)

(3110 f); 7.:) 8)

(-IS,' ,741,
1,- '/ ,S /6 -s .

tos. '/:17,-1 -_'
(.J5 -.~S• .ti9~J

t : "O.6I i .-l Ol I
(611(,' -N.6 17)
t: '7' .1' ·,1
/(J..>SH j3~

J J. tJ9-IJ83
(-/ .6:_ ~Qh

/65 /.6-/3.1361
OI )(>-1 1

r375. 051.562)
I MS 11.86-1)

r . 17j .J 71
"J_ .~"'i-;_ J I}

(12.7 11.977. 150)

1. -1 /.8571
..' 5. -157. -ló

Prrv» Arrecad
2012(8)

(~·I.I_"; ·:5().~~:)

17.1)<)2,0 5 . 5~.2

(1-1 ,<;,1fi.8111)
(l;;.;~(i)

51 ..f,9.~ -1
5,55; .5n 7. W-!
j3·N.61 _'.599

'l8.J5-!. (
3~'. 1-1 Q .:99

1 1. ~-I63 -! I

.,I66 .!l •

·85.1 'n oo.l
(_.9_ ·.HK' )

-(I: '_-1
_-/í _.' rl -I. J]()

( 15-'J63.011'7)
6.;,'.U 9.:!-!-l

/ fJ ; 'J.·,o..U ::';J
32-1.6'J9. i 5s

(r. .-I'J7._·IIJ.-/ÓS
1/.1 .28-1,91·11

( 117,ÓS " ('()·II
(I ] I. 101.53·11
ts«(,·111.7.'> ~)

(./lJ-I. 7-U3';)
n: 703. '16

{. ' 1..100.8351
1-] ::] 5 r .J.112

1 .,rJWJ (~ ,- 3- {
(S-Ih.ifr3 _ I 'i
! ,fi - ,J - "

~.U' 9 ·...~ 7~fJ

I/J.3_.'1-. 7:: J
. ~~ ':5.-113. 'KJ/i

( /I1(1J1. .li- '':3 JJ
-I.M.! 1);'-I.1MJ
: .O-lS l'r .1-1II)

l /b V2JIWI
,WJ6.-I/3._ ,~YI

m Vfi} . IJ5
1 -I11II~7b'.i66J

12.m . 1I ] .2.J!!
67. I -I. -I ~ ()

9.9 /8.555
: -;6 .J5.15·f

I .JW.JOO. -93
.~S.97-1.6/s

(57') ~-I.J 1./)

.l ,"(}l i _'; _11
! ' '1'ICJ Ir1
1-'.59. ')7_' 1

I ~ 7.(J9(, (056
( ;7 .11 1.-1as,

(3)
( 1I ,8Ii2.1Jli9,3IíO)

( 1/ 5, 19/)
• 7. S'J1.51J

Prcv - Arrecad
]fJ/J (C)

30. 1/1) .801.(,,7
I·) '>7 ""81.27::

11\ fI '1í .'JóSJ
' ,_'8-1,8 / ;

IV.U (Y) .53.1j
j VI .M U M;

1 .'1(lIl .@ .. 18.J
as: sm,~:!fI1

}S 1.' -.961
n t r i «:

I I ' ! 1%

95. -178
15 :: 'U I]
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Prev - A rreaut
20/3 (O

38. -n . -1 116
J 7 J ~f).3 J; 785

(9'J 1:"18 51:'1
(:! fl:Jn fMJ 0'91

('u;.·:.. •• '1
((, 8J:' ~In

( • .91 - (,)31

JJ f I j . ~,~

rzo. ,'J•.~' I!J

I fÍ ' ' 9J)
11,/.1 ')().,' ] 61
(I ,SlI fl..fJ.Jj

f J23.3(}7/
fl 3.IIfNII

2Ju J JJ.2U fI./9

( ')8 1

( IHd' . 5 ;~J
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5V. De início, ri preciso salientar que as rece itas corrente s cresceram i O. 2% em ]0 i2.
tornando como base 20 i l . L' / ,5% em 20 i3. tomando como base l OIl . Já as rece itas de cap ital. nessa
mesma base de compara ç ão. aumentaram 21.3 % e diminuíram 18,--/%. Em vista disso . a soma dessas
categorias cresceu 14.6% entre 20 12 e 2011 e diminuiu 3,3% entre 2013 e 20 12.
51. Nos três exercícios. 65 font es de recursos apresentaram dife rença entre o valor projetado
e o valor realizado sup er ior a um bith ão de reais, O maior erro de previs ão dos três ex ercicio s
ocorreu com li fonte l-l], denominada ref inancia mento da divida pública mobiliária fede ra]. com
fr u stração c/c R' 20--/ .4 bilh ões em Ztll l . R 272,2 bilhões em 2012 c RS 188 bilh ões em JOI3.

0) "') Etn ]() 13. de um subconjunto de ~3 . fuJ1 1i.:S. sele delas arrecadaram RS ../1).3 hithõ es (J tna is
do que os valores pre vistos . com média de te 6.6 bilhões e desvio -padrão de RS 5.3 bilh õ ts. A.\' nuras
d tzesscisfontcs arrecadaram RS 331. ;; bilh ões a menos do que os valores preditos. com máfia de RS
lO, 7 hilhões e desvio-padrão de RS --/5.i) bilhões. O melhor resultado da arrecadação acont eceu na
fonte 152, denominada Resultado do Banco Central, em que se recolheu RS 16.9 b ilhões CI mais do que
() previsto no exercício.
53. f:.'1JI ]Oll. de um sub conjunto de 23 font es. treze delas arrecadaram RS 18 .2 bilhões a
mais do que os valores previstos. com media de R. 1·1. -I bilhões e desvio-padrão di: RS ]8,-1 bilhões.
As outras dezfontes arrecadaram R,' 3{ '7. .- bllhõe» li m e /1OS do que os I 'a /ores predito." com média de
R:::, 38,8 bilh ões e desvio-padrão de RS 8-1.:l bilhões. Tam bém nesse ex ercício o melhor resu ltado da
arrecadaç ãu aconteceu na font« 15] - Resultado do Buccn. em que se recolheu RS 106.3 bilhões a
111((/:\ do que o previsto.
5I Por último. em 2011 . de um subconjunto de dezenovefomes de recursos, uma dezena delas
arrecadou RS 35,5 bilh ões a mais do que os valores previstos. COI11 média de RS 3.6 bilhões c desvio
padrão de R$ 3.4 bilhões. As outras nove fomes arrecadaram RJi 30-1,9 bilhões a menos do que os
valores preditos, com médio de RS 33.9 bilhões e desvio-padrão de RS 66.] bilhões, O melhor
resultado da arrecadaç ão ocorreu na fonte 18S, denominada Remuneração dos Disponibilidades do
Tesouro no Baccn. com RS l:l , .., bilhões li mais de recolh iment o do que o previsto.
55. Conso ante o disposto 110 art. l i da LRF. I inst it uicão. previs ão • efet iv o arre cadação dos
tributos constituem requisitos essencia is do re sponsab ilidodc fia gest ão [is -al. [IJI aspecto
operacional da prev isão. assinalado no 01'1. 12 do mesma LRF, (: qu e dev em ser considerados 'os
(f e itos das a/h'I'oçlJes na legislaçclo. da l'ol'/úçc1o do ílldicc de pn'(:os. do crescimeJlto econômico uu de
que {ilw/(iller ou/ro Iatur relevante. . Em sede de execlIç'uo, u previsüo parte da al'I'ecadaçüo do
periodo ant erior, que será mu!tliJlicada por um indicadur de preçu s. flor um indicador de quantidade
e por eventuuis {/Ite,.a~·i)es nas alíquotas dos trihl.lfos. além de outros efeitos /leio incluídos no s
mencionados.
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56. Em vista do exposto. uma express ão mat emática simples pode mostrar o procedimento de
est imaçâo, sujeito às hipotcscs de variação cont idas em uma grade de parâmetros considerados nu
inicio do período. mas passíveis de ajuste durante o processo. j á comentados no capitulo 11 des te
relatorlo:
'( l ) Arrec (f) - Arrec (I - I) x (/ L\. QIde) .\' (l + i~ Preços) x (1 L\ AIiquota) x (I - L\. OU(1'0'\") . Onde:
Arrcc f I) é a arrecadação daquele item de receita do periodo atual. Arrec (t - /) é a arrecadação do
período ant erior, que serviu de ba»: para a projeção da arrecadaçào do pcr iodo atual, Ademais. L\.
Qtd« representa a variação de quantidade (PIE, por exemplo). \ Preços sig nitica a variação do s
preços, L\. Allquota de IJIOIIsI ra variação da legislação e l~ U1I1 ros ten ta capturar o efeito das clemais
alt erações do cunbientc econ ômico ou leglllne/o alcançados pelos demais component es do modelo de
projeção . inclusive eventual renúncia de receita. .
5 7. Um exemplo hipotét ico talv ez aju de (I eluc idar (1 est imaç ão: imagine um tributo cuja
arrecadação em 2U f Otenha sido de 100 unidades monetárias, com uma grade de parâmetros para o
exercicio subsequcntc com variação de preços de -1,5% e de quant idade de 3,5 %. Conside re que n ão
110/11'(: variação das aliquotus ou de outros ev entos econôm icos ou legais com impacto sobre o
estimativa . ls-«) implicaria uma pro jeção de 108, '_-75 unidades monet árias ( = fOf) X 1,O-l5 .r IJU5).
58. Suponha qu e as duas primeiras variáveis tenham se comportado de modo diverso ao
previsto e que , 11/1/ pcriod« depois. II S preços tenham variado efetivamente Ii ..-%. as quantidades
tenham alim entado n,5% t' os outros ntult iplicadores do modelo de projeção não tenham se alterado .
Isso implicaria uma arrccadacào do tributo de 107,()325 ( = /00 x /,065 x /,0(5 ), :1 diferença entre os
dois valores. de 1.125 unidades monetárias (= 108.15 75 - /0 7.03 25), seria afrustração de receita
verificada 110 período.
51.). '11/ aspecto importante desse resultado t; que uma diminuição do c rescimento do PfB pode
ser compensada p or lima variação de preços maior do que a projetada. Isso permit e qt«: a
arrecadação sei o alcançada 1J1eSIJl O nn lima conjuntura de menor cresciment o. lima l.'(:':- qu e militas
despesas n ão são indexada s. enquanto as receit as 'obre todas a.' bases de arrecadação são
impulsionadas p elo ali/n eli/o de preço s.
60. Dado qu e o arcabouço das leis de diretrizes orçament árias considera a melo [isca! de
resultado prim ário em valores corrent es. n ão haveria necessidade d e diminuir as despesas primárias
fixadas na lei orçament ária para que se conseguisse cumprir o re sultado primário do exercício , pois o
mesmo é a diferença entre as receitas primárias e as desp esas pr imárias. Isso porque. sob ti ótica da
receita, a variação de pre ços pode cobrir parte do baixo crescimento das quant idades, aux iliando (/
consecução da me/a estabelecida em termos nOIJ7 Í1wis, mesmo em cenário adver so.
61. A ren úncia de receita é outro aspecto a s er analisado quando da avaliação do
descumprimento das previsões de meta f i 'cal. () art . f -I do LRF ex ige 1/111(/ 'cs!iutat iva do impacto
orçamemária- financeiro no ex ercíc io em (lue de va iniciar sua l'igên 'ia e nos do is segu intes (...) ', Em
continuação. os incisos I e fi do art . 1-1 tratam de dois assuntos. () primeiro (: u ex igência de (11lC a
ren úncia tenha sido cons iderada na estimat iva da receita e qu e a aprovação de eventuais beneficios
não afetar á as metas de resultados fiscais previstas no respectivo anexo da lei de diretrizes
orçamentárias. () segundo inciso es tabe lece qu e a concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio
de natureza tribut ária da qual decorra renúncia de rec eita deve 'estar acompanhada de medidas de
compensação. no período mencionado /lO caput . por meio do aumento de receita. proveniente da
clcvuc ào de aliquot us. anipliacão da base de c álculo. majoração ou criação de tributo ou
contrtbuiçãu..
6:}. Em complem ento. o .\' l " do 1111!S1l10 art. f -I da LRF tljJi!iál a rC:l11íllcia, para cl'itur
com/ )Orlamen/o.\' evasivos ao comando e explicitar {l amplitude do conceito, (/U I: inclu i ·an is/ iu.
rem issüo, suhsíd io. crédito pre,~llmido, concessão de isençllo e111 caráter 17(10 gCI'([I. all eroç17o de
alhfuora ou mod/!i'caçüo da hase de cálculo qu e imfl/ique reduçlio d iscriminada de trihutos 0 11

contribuições. e outros benejicios que c()rre.~pondama {rolam ento dtlerenciodo. '
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63. Um subconjunto expressivo da renúncia tributária é o gasto tributário, divulgado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e que abrange as receitas administradas pela unidade citada
do Minist ério da Fazenda. No triênio considerado, a evolução do gasto tributário apresentou-se da

seguinte forma:
Tabela 5 - Evolução dos Gastos Tribut ários da União - 2011-2013

Exercício
Gastos Tribut ários r"
Receita Adrninistrada pela RFB**
Produto Interno Bruto":"
Gastos Tributários/Receita Administrada" **
Gastos Tributário /Plll'v:"

2011 2012*
152.5 181 .5
9]9,(} 991.8

-1.1 ].:1.0 4.402,5
16.2-1 18.30
3.69 4.12

2013 *
218.2

/'{)99.8
-1.838.0

19.84
4.51

FUnil' . I?FB.
"Estimativa da RFIJ. ** Em R$ bilhões. *** Em %.

64. Conforme apresentado na tabela anterior. o gasto tributário tem se mantido em torno de
4% do PIE, com tendência de crescimento, o que pode reduzir significativamente a possibilidade de
arrecadação para fazer face às despesas da União . Isso é corroborado quando se verifica o
percentual de gastos tributários sobre a receita administrada (19,84% em 2U13). É uma escolha de
política tributária que induz mais d iscricionartedade na alocação de recursos pelo seto r público. uma
vez que as desonerações terminam por diminuir a tributação sobre setores especificas.
65. Uma alternativa à frustração de arrecadação nas fontes de recursos é a alteração de
fontes com a edição de portarias pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Minist ério do
Planejamento, Orçamento e Gest ão. Nos exercícios de 2013. 2012 e 2011 foram editados.
respeci ivamente. 70. 57 e 61 normativos desse tipo alterando fontes de recursos (peças 5, 6 e 7). Esses
ajustes permitem a iailização de fontes de recursos em despesas não originalmente orçadas para
serem financiadas com essasfontes alteradas.
66. Mesmo com essas alterações. que autorizam a ut ilizaçâo de receitas que não sofreram
frustração na arrecadação e sem modificação de sua vinculação legal. o ativo disponível registrado
no Demonstrativo da Divida Consolidada do Relatório de Gestão Fiscal apresenta valores crescentes
no tri énio. De fato, conforme registrado naquele demonstrativo. no item indicado, os ativos
aumentaram de R$ 476,8 bilhões em dezembro de 2()II para RS 619.4 bilhões no mesmo mês de 2012,
chegando a R$ 657.2 bilhões em dezembro de 2013.

67. Outra possibilidade de ajuste nas despesas. em 11/:5·ta da frustração de receitas. é a
inscrição de despesas em restos a pagar. Conforme Demonstrativo dos Restos a Pagar do Relatorio de
Gestão Fiscal. o saldo de restos a pagar empenhados e não liquidados aumentou de RS 83,2 bilhões
em dezembro de 201 I para R$ 106.1 bilhões no mesmo mês de 2012 e para R$ 119,2 bilhões em
dezembro de 2013.
68. Eis. portanto. as pr incipais variáveis à disposição do Poder Executivo Federal para
ajustar a consecução da meta fisca l previamente estabelecida. Para acompanhamem o do desempenho
da Administração nesse desiderato, pelo menos quatro relatórios bimestrais de avaliação de receitas e
despesas selo preparados para apresentação ao Congresso Nacional, nos termos de determinaçào
anualmente reiterada nas LDOs (como exemplo. cita-se o -"í) .;0 do art . 49 da LDO 2013). Os ajustes
intermediários podem ampliar os /imites para movimentação e empenho, dependendo do ritmo de
execução da receita.
69. A despeito de todos esses instrumentos à disposição do Governo, apresentados nos itens
55 e seguintes, para adequar a despesa primária à realização da receita primária e alcançar a meta
fiscal estabelecida em cada exercício, tem o Poder Executivo aprovado alterações de resultadofiscal.
inclusive no último trimestre do ano. Essas modificações intempestivas lançam dúvida sobre a
capacidade inst itucional de entregar O resultado projetado e maculam a credibilidade da política
fiscal, com impacto sobre o custo definanciamento da dívida.
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IV. \ fAlI/lFEST. IÇ()ES DOS GES'lORES'
t t: O Tribunal de Contos da União (1' .t. ), por meio do Oficio n" 1141_015 TC( /SEM. te de
09/0./,1 UI5. encaminhou Rekuotio dI! L .vantamcnto. referente ao processo T . 02U.36 7/10 1./ -7. ao
Ministério da Fazenda para que. caso entendesse conven iente. sobre e/e se pronunciasse,
7/. () Ministério da Fazenda. por meio do Oficio n ° 1012015/GABINiSPEI.1VIF-DF de
13/0.//:l0 15. relato que a pre visão de rece itas propriamente dita nau (: atribuição da Secretaria de
I'olitico ' coI16mi('(I (5;Pt). Portanto. a ,'W F. mio pode se manifestar sob re as demais rccomcndacões
de modo que sugerem que ela s sejam analisadas por outros órgli(}s deste Minist ér io da Fazenda. ' 111

especial a 'Secretaria da Rece it a Federal do Brasil. a respeito da repre sentatividadc do impacto na
previsão de receita. bem como pela Secretaria de Orçamento Federa l do Ministério do Planejam ento.
Orçamento e Gestão. a respeito das recomendações preliminarmente propostas',
- ., A Receito Fe deral do Brasil (RFB) , por meio do Cficio 11 ° 2lM20/5 - RFHiC ahil/ ('{e de
13/O-V!O I5. relata que 'e labora. (J11 110lmC11Ie. a previsão de rece itas para inclusão 1/0 Projeto de Lei
Orça ment ária A nual(? L O I) , lendo como orientação o art . 12 da Lei Co mp lementar nO IoI '.... O()()', ri
Receita Federal do Brasil argumenta, ainda. qu e com o o 'Relatório de Fiscalização está centrado nas
at ividades de Previsão de indicadores Macroecon ômicos e as at ividadcs desenvolvidas pelos diversos
órgãos. intervenientes no processo, são independentes. /1{IO há. 1)01' parte da RFB. como se munifestar
sobre o mérito. tendo em vista que no processo orçamentário. a RFB r? usuária dos ri' cridos
indicador 's '.
73. '0111 base no Oficio (}()(j IJOI5-AECIJMP de J.//O-l/20 15. o Minist ério do Planejamento.
Orçamento e Gestão por meio da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) . informa que. segundo
inciso V, do art . 28 do Decreto n" 7../82. de 16 de maio de 2011 . compete 11 Secretaria de Política
Economica do 1\ Iinistcrio da Fazenda (SPE i\1F) defin ir anualtnente () coniunt () de parámetros
macroecon ômicos a serem utilizudos na elaboração do Projeto de Lei Urçament ária Anual (PLOA ) e,
portanto. caber áao Minist ério da Fazenda atender às recomendações propostas pela unidade técnica
do Te u. enquanto à SOF compete, por expressa disposição legai, utilizar os parâmetros
macroecon ômicos esta belecidos pclu SPD'MF, ao elaborar a previsão de receitas do PLOA.
i ', CUNCUJSÃO
-;./, . l.RF pr couiza. em seu art . r .,' I", que 'a resp onsabilidade I/a gestdo fiscal pressupõe
II ação planejada e transparente (...] . ,\ (/0 é o que se ob. err a I/a ação governamenta l de previsão c/e
receitas f ederais. que c: fe ita a part ir de uma grade de panimctros sign ificativamente discrepante dos
resultados ex-postoo que é corroborado pelos seguintes indicat ivos:

a) Nos ex ercícios de 20 / I. ] 012 e ::U13 () mercado mostrou um melhor poder preditivo

para O conjunto da I{rade de parámct1'0. . f ornutda pela taxa de crescimento do Produto
Interno Brut o. pe lo lnd ice de Preços ao Consumidor .Amplo. pela taxo de cámblo e p ela
taxa Selic (ite m -13).

b) Ne sse contexto. ex istem ev idênc ias que o mercado f oi o ageme que mel/os errou as
previs ões dos indicadores macroeconômicos utilizados nos proj etos orçamentários do
governo (item 43).

c) Em vista da lIIi!b.J('lIO de indicadores inadequados. mesmo com lima inflação maior do
qlle a previs t a. a arrecadaçào toi sisunuoticamemc superestimada nos ex ercício. de
~()II. l O!- e 2013. no s vulo res de . respectivament e. I?S ]t'í5 bilhões. 1?5 :lOI.2 bilhões t '

RS 181.3 bilhões (item ./8).
d) 23 fontes de recursos I ivcram erro de previsão superior à casa do bilhão de reais no

exercicio de ]013, Sete dessas fo ntes arrecadaram R$ ./6.3 bilhões a 17/0is do que os
valores previstos. com média de RS 6.6 bilhões t: desvio-padrão de RS 5.3 bilh ões. A,'
outras dezessei s fo ntes arrecadaram R 33/ .1 bilhões a menos do 'IUI: n,~ valo res
preditos. m/17 média de RS JO. 7 bilhões (' desvio-pudrão de RS ./5.9 ilhões (item 51).

e) 23 fo ntes de recursos ti veram erro de previsão superior ri casa do bilh ão de rem;" 170

exercício de lO/]. Treze dessasfont es arrecadaram R$ 18 7,2 bilhões a mais do que os
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valores previstos. com média de R$ J4.4 bilh ões e desvio-padrão de R$ 28.4 bilhões. As
outras dez f ontes arrecadaram RS 387.5 bilhões a menos do que os valores preditos.
com média de RS 38.8 bilhões e desvio-padrão de R$ 84.2 bilhõe s (item 53).

.f) Dezenove font es de recursos tiv eram erro de previsão superior à casa do bilhâo de
reais 110 exercício de 2011. Dez dessas fontes arrecadaram RS 35.5 bilhões a mais do
que os valores previstos. com média de RS 3.6 bilhões e desvio-padr ão de R$ 3.-1
bilh ões. As outras novefontes arrecadaram R$ 30.f,9 bilh ões a meno s do que os valores
predit os. com média de R$ 33.9 bilhões e desvio-padrão de R$ 66,2 bilhões (item 54).

g) Co mo resultado da não realização da arrecadação prevista e da manutenç ão e até
expansão da despesa. os resultados primário s foram insuficient es para auxiliar a
polit ica monetária no controle dos preços dos respect ivo s períodos.

75. Em paralelo , ressalta-se qu e as Normas de Aud itoria do TC U. em seu item 1-15. imp õem a
submissão do relatório prel iminar à manifestaç ão dos gestores quando da realização de auditorias
opera cionais. Nas demais fiscalizacões, tal submissão som ente é obrigatória se houver achados de
alta complexidade ou de grande impacto. N o entanto. mesm o estando afastada a aplicabilidade do
item 1J5 das Normas de Auditoria do Te U para o present e f eito. entende-se que nada impede a
submissão deste relatorio à prévia manifestação dos ges tores envo lvidos.
76. Por fim , entre os beneficios espe rados decorrent es deste levantamento . destacam -se ()
aumento da transparência da ge st ão fiscal e a melhoria na elaboração do orçam ento, bem como na
apuraç ão e divulgação das informações econômicas. financeira s e contábeis do Go verno Federal.
VI PROPOSTA DE ENCA!vfINJ-l4.MENTO
77. Tendo em vista a análise realizada sobre a grade de parâm etro s e a realiza ção da
arrecadação. por natureza de rec eita e porfonte de recursos. submetem -se os autos à consideração
superior , propondo ú egrégia Corte de Contas a adoção das seguintes medidas:

a. recom endar ao Poder Ex ecutivo Federal. por meio do Ministério da Fazenda e do
Minist ério do Planejamento , Orçamento e Gestão. comfulcro nos arts. 12, capta , e 59.
inciso I e .~ I ~ inciso V. da Lei Comp lementar 101/2000. que adote medidas para
aperfeiçoamento do sistema de previs ão de receitas. irformando a este Tribunal as
providencias tomadas e os respectivos resultados no prazo de 90 dias, a partir da
ciência do acórdão que vier a ser proferido nestes autos (itens I S a 60).-

b. recom endar. com fulcro no art. r. inciso li. do Anexo da Port aria -Mli 5-1/2014. no art .
I". inciso IX do Anex o da Portaria-Mli 203/20 12 e no art . I ". inciso 1. do Anex o Vll da
Portaria-Ml' 220/20 14. à Secretaria de Política Econômica e à Secretario da Receita
Federal do Brasil. ambas do Ministério da Fazenda. e à Secretaria de Orçament o
Federal do Minist ério do Planejament o. Orçamento e Gestão. que levem em
consideração os indicadores ma croeconômicos balizados pelo mercado, na elaboraç ão
das previsões de receitas. com vistas ao aperfeiçoamento do processo orçamentário
f ederal e ao equilíbr io das contas públicas (item -1.1) .-

c. autorizar o encam inhamento de cópia do presente relatório. bem como do voto e
acordão que vierem a ser proferidos. aos Min istros da Faz enda, do Planejamento.
Orçamento e Gestão. para ciência, e ao Presidente da Com issão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nac ional. para fins de subsídios à
ref erida COInt:'iSc/O, em atendimento ao disposto no inciso J do art . 59 da Lei
Complementar 101/2000:

d. determinar o arquivamento dos presentes auto s. com fulcro no art. 169, inciso V. do
Regimento Interno. ".

É o relatório.
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Em apreciação relatório de levantamento (peça 20), realizado pela Secretaria de
Macroavaliação Governamental - Serra u, 110 Ministério da Fazenda - MF e no Minist ério do
Planejamento. Orçamento e Gestão - MP. c rn os objetivos de: id entificar os cr it ério s de previ ão de
indicadore s macroeconômi cos utilizados para elaboração da Lei Orçamentária Anua l (LOA): co mpara r
os valores preditos com os rea lizados: c verificar po s lve is discrepâncias e efeitos sobre a execução
orçamentária ' as finanças I úblicas.
2. Para e xec utar o levantamento, a equipe de auditoria da ernag esquadrinhou os exercícios
financeiros de 201 L 2012 e 2013 e dirigiu a pesquisa à grade de parârretros que originam a previsã o
de receitas, comparando os va lores previsto s com os realizados e analisando as naturezas de rccc itas.
especialmente as fontes de recursos, em razão do seu impacto sobre os co ntingcnc iamentos e a geração
de resultado . pr imários.
3. Os auditores da Sernag, após uma conte xtua lização minuciosa do problema. que envolveu
a obte nção de dados e de informações econômicas em instituiçõe s púb licas c privadas. o exa me da
legislação pertinente , consulta s nos relatórios de mercado do Banco Ce ntra l do Brasil (Bacen), ass im
corno nos sítios e letrónicos da Secre ta ria da Receita Federal do Brasil. do Senado Federal do Mf e do
MP, confo rme detalhado na peça que fiz transcrever no relatório que antecede a es te voto, em sínte se.
chegaram às seguintes constatações:

"Nos exerclcios de 2011. 2012 e 20/30 mercado mostrou um melhor poder preditivo pa ra
() conjunto da grade de par âmetros. formada pe la taxa de crescimento do Produto Interno Bruto. pelo
índice de Preços ao Consumidor Ainplo. pela taxa de câmbio f! pela 51 Iic.

N ssc contexto. existem evidencias de que () mercado f o i o agcmc que menos errou as
pre\' isões dos inilicadorcs 171acroccon ômicus ut ilizados J10S pro]etos orçament ários do govvrno.

Em vista da utilização de indicadores inadequados. mesm o 0 111 UI1I / inflação maior do
que a prevista. a arrecadação foi sist emat icam entc superestimada nos excrcicios de 20 I!. ]012 e
20/3. I70S valores de. respectivamente. RS ]65 bilhões. RS lOI.2 bilhôes e RS 281.3 biihões.

Vinte e trêsfontes de recursos tiveram erro de previs ão superior à casa do bilhão de reais
no exercicio de 20/3. Sete dessas fontes arrecadaram RS 46.3 bilhões a mais do que os valores
previstos. com média de RS 6.6 bilhões e desvio-padrão de R$ 5.3 bilhões. As outras dezesseisfontes
arrecadaram RS 331,2 bilhões a menos do que os valores preditos. com média de RS 20.7 bilhões e
desvio padriio de !L'.:; .f5.9 h ilhõe».

Vinte c trésfontcs de recursos t iveram erro de previsão superior à casa do bilh ão de reais
no ex ercício de j iL . Treze dessas font es irrccadarant RS / ~ 7. 2 bilhões (I mais do quI;' os valorcs
previstos. com m idia de R ' J./.-/ bilh õcs e desvio padrão de R,.';; ] 8.-/ bilhões. As outras dez fontes
arrecadaram R$ 38 7.5 bilhões 11 menos do que os valores preditos. com média de R$ 38.8 bilhões e
desvio padrão de RS 8-/,2 bilhões.

Dezenovefontes de recursos tiveram erro de previsão superior à cosa do bilhão de reais
no exercício de 20/ I. Dez dessas fontes arrecadaram RS 35.5 bilhões a mais do que os valores
previstos. com média de RS 3.6 bilhões e desvio padrão de RS 3.-1 bilhões. A s outras nove fomes
arrecadaram RS 30.f.9 b ilhõcs a menos do que os valores preditos. com media de R5 33.9 bi Ihões e
desvio padrão de RS 66.2 bilhôcs.

C O/110 resultado da não rea lizaçào da arrccadacào prevista e da mantacnçâo t: a/é
expansão da despesa. os resultados primários [oram insuficientes para auxiliar a politica monet ária
no cont role dos p,.e~ ·os dos resp , ·t ivos pcriodo s. "'
4. Assim. com a an uênc ia dos seus dirigentes (peças 21 e 22) . a equipe de aud ito r ia
apresentou proposta no sentido de:

"a) recomendar ao Poder Executivo Federal. por meio do Ministério da Fazenda e do
Minist ério do Planejamento, Orçamento e Gestão. comfulcro nos arts. 12. caput. e 59. inciso I e :§ l ".
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inciso I ~ da Lei Complem entar 101/]000. qu e adote medidas para ap erfeiçoamento do sistema de
pr e visão de: receitas. il ~/(JI'IJI(// /(lo {/ este Tribunal (1 <; pro vidéncias tomadas e os respectivos resultados
no prazo de 90 dias. a partir da ciência do acàrdão que vier a ser proferido nestes autos:

h) recomendar. comfulcro no art . r inciso TI. do Anex o da Ponoria-Mf 5..f/20J-I. no a rt.

I ~ inciso IX, do Anexo da Ponaria-Ml: lU3l:!O12 c no art . r inciso I. elo .-I nexo V/I da Portaria-M]'
'1 20/2014, à Secretaria de Política Econôm ica e à Se cretaria da Receita Federal do Brasil . ambas do
Minist ério ela Fazenda. e ti Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Plan ejamento.
Orçamento e Gestão. que levem em consideração os indicadores macroeconômicos balizados pelo
mercado. na elaborarão das previsões de receitas. com vistas ao aperfeiçoamento do processo
orçament áriofederal e ao equilibr io das contas públicas:

c) autorizar o encaminhamento de cópia do presente relatório, hem como do vot o e
acôrdão que v ierem li ser prof eridos. ({OS Ministros da Fazenda. do Planejamento. ()r~'({I7It'J1tu e
veste/o. para ciência . ' ao Presidente do Co m iss ão Mista de Plano s, Orçamentos P úblicos e
Fiscalização do Congresso Naciona l, pura fins de subsidias à referida Comissão. em atendimento ao
dispost» no inciso I do art. 59 da Le! Complementar fO Il_()()():

d) det erminar o arquivamento dos presentes autos, com fulcro no art. J69. inciso V. do
Regimento Interno. "
5. Este levantamento, a exemplo dos que lorarn apreciados nos Acórdãos 1.22311014 e
3.01 31_01 ·1. ambos do Plenário, que ana list rarn as previsões de receitas orçamentárias de ~014 c 2015,
respecti varrente, procurou dar efeti vidade aos comandos da Resolução TC l.l I 211001 c da própria
LRF, que atribuem ao Tribunal a tarefa de : stricto sensu. avaliar se as previsões de receita, incluídas
na prouo sta orçamentária, estão obser vando as normas técnicas e legais e considerando os efeitos das
aheraçôcs na lcgis lação. da variaçã do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer
outro fator relevante; e lato sensu, se está havendo responsabilidade na gestão fiscal. a qual pressupõe
a ação planejada e transparente. em que se prev inem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas, med iante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e
despe.as .
6. Embora. a rigor, não se pos: a concluir que tenha havido irresponsabilidade ou falta de
transparência do governo na previsão de receitas, o trabalho da Semag identificou discrepâncias
s ign ificativas nas estima tivas ofic iais. principalmente quando comparadas com as feitas sob
parâmetros do mercado, a exemp lo dos divulgad os pelo Bacen no boletim " Focus - Relatório de
Mercado", o que requer das autoridades competente s medidas de aperfeiçoamento da s iste mática
utilizada.
7. Destarte, mostram- se pertinentes as recomendações sugeridas pela unidade técnica. apenas
com are sa lva de que para a e lencada no subirem "a ", acima. a exemplo daquela do subirem "b", não
seja estipulado prazo, podendo o Go verno Federal, segundo seu alvitre , exp licitar as providênc ias
tomadas e o s respect ivos resultados no bojo da apresentação da s Contas de Governo da Presidente da
República do exercício de 2015. Il'ICSITlO porque o monitoramento desses comandos é fc iio
ord inariamente pela Se rru !..( a cada c iclo orçumcntá rio a nuaL

Por rodo o exposto. voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à deliberação
deste Co legiado.

TU . Sala das SeSSÕL' ''' Ministro Luciano Brandão Alves de Souza. em 15 dejulho de 2015.

rost M ÚCIO MON TEI RO
Relator
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