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RESUMO 
 

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, também conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal, inovou ao introduzir importantes instrumentos que possibilitam a 

gestão responsável e transparente de recursos públicos. O presente trabalho analisa os 

mecanismos referentes ao controle das despesas obrigatórias de caráter continuado: o 

mecanismo de compensação, que tem suas origens no denominado “pay-as-you-go” 

implantado com o "Budget Enforcement Act” norte-americano, e o demonstrativo de margem 

de expansão. A análise da evolução histórica dessa categoria de despesas para a União 

evidencia que os mecanismos de compensação utilizados não permitiram o controle efetivo do 

aumento dessas despesas, inviabilizando o direcionamento de recursos para ações que 

impliquem garantia de desenvolvimento sustentável. A discussão sobre os conceitos de 

despesas obrigatórias de caráter continuado, dos mecanismos de compensação e dos objetivos 

da apresentação de um demonstrativo de estimativa de margem de expansão indica a 

necessidade de uma reavaliação e aprofundamento, baseados nos objetivos originais da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a fim de se ampliar a eficácia de tais mecanismos. Por fim, o 

trabalho propõe um novo modelo para a apresentação do demonstrativo de estimativa de 

margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado, que possibilite a 

utilização de uma terminologia adequada, a identificação de fontes e valores dos parâmetros 

empregados na previsão de receitas e despesas e a avaliação comparativa entre os valores 

estimados e aqueles realmente executados nos dois exercícios anteriores.  

 

 

Palavras-chave: Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesas obrigatórias de caráter continuado. 

Margem de expansão. Demonstrativo. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian Federal Law nº 101, enacted into law on May, 4th of 2000, known as well as the 

Fiscal Responsibility Law, introduced new important mechanisms in order to enforce 

transparency and responsibility as managing financial public resources. The current paper 

analyzes the instruments regarding the control of mandatory spending: a compensation 

instrument, drawn upon the American pay-as-you-go system introduced by the Budget 

Enforcement Act and later amendments, and an exhibit of mandatory spending expansion 

margin. The assessment of mandatory spending historic data for the Federal Government 

shows that the effectiveness of the proposed instruments has been strongly affected, therefore, 

refraining public managers, from directing financial resources to more efficient applications 

that could enforce long-term sustainable development. The paper also presents the current 

debate about the concepts regarding mandatory spending, the compensation mechanisms and 

the original goal concerning the obligation to present an exhibit of mandatory spending 

expansion margin. As a result, it indicates the urgency to review all of them, based on the 

original fundaments of the Brazilian Fiscal Responsibility Law. At last, it proposes a new 

model for the presentation of the exhibit of the estimated mandatory spending margin, by 

employing proper terms and the identification of values for the parameters used to preview 

revenues and expenditures. In addition, this exhibit should bring attention to the forecasting 

methodologies used, by comparing the estimated values to those in fact accomplished with. 

 

Key words: Brazilian Fiscal Responsibility Law. Mandatory expenses. Expansion margin. 

Exhibit.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

  A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ou Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), completa em 2007 seus sete anos de vigência. Por certo, esse período não é 

suficiente para se emitir um juízo de valor sobre uma legislação tão complexa. No entanto, 

evidencia-se ser indiscutível o fato de que, ao se analisar os custos e benefícios, o saldo é 

positivo, na medida em que essa legislação possibilitou a implementação de uma cultura de 

responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Expressões como transparência, 

participação popular, publicidade de resultados, metas fiscais tornaram-se constantes na mídia 

e reforçam a preocupação crescente da sociedade com relação à verdadeira eficácia da gestão 

governamental. 

 Visando ampliar o esforço por uma gestão responsável, a LRF veio ratificar 

mecanismos já existentes, como o planejamento orçamentário por meio do Plano Plurianual, 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei de Orçamento Anual, bem como introduziu 

alguns outros, inovadores, visando permitir o acompanhamento e o controle, por parte da 

sociedade, dos planos e ações dos gestores públicos. Nesse sentido, o controle do aumento de 

gastos com despesas obrigatórias de caráter continuado, seja aquele proveniente da criação de 

novas despesas ou da ampliação das já existentes, surge como uma das principais inovações 

trazidas pela LRF. Correspondem essas despesas a uma imposição legal ao Governo de 

conceder assistência financeira ou pagar benefícios, segundo regras ou fórmulas específicas, a 

todos os indivíduos que atendam os requisitos de elegibilidade definidos na lei. Por se 

tratarem de obrigação legal ou constitucional, não há, portanto, qualquer ação discricionária 

com relação ao pagamento ou não dessas despesas. Embora para um país em 

desenvolvimento, como o Brasil, não se discuta as incontáveis necessidades da população, 

obviamente, o aumento indiscriminado dessa categoria de despesas reduz a disponibilidade de 

recursos que poderiam ser empregados em ações de investimento que viabilizassem um 

crescimento sustentável. 

 O controle determinado pela LRF inclui um mecanismo de compensação e a 

apresentação, em um dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, de um demonstrativo de 

estimativa de margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado, ambos, 

objeto das discussões apresentadas neste trabalho.  

 Nos anos que sucederam a sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal, diversos foram 

os trabalhos divulgados, apresentando análises e resultados quanto à eficácia de sua aplicação. 
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Contudo, as análises apresentadas carecem justamente de avaliações no que diz respeito ao 

controle de despesas obrigatórias de caráter continuado, tanto do mecanismo de compensação 

introduzido, quanto do demonstrativo de margem de expansão exigido nos anexos da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. Questões como o real significado das despesas obrigatórias de 

caráter continuado, as origens, regras e a eficácia do mecanismo de compensação determinado 

na LRF, a evolução real dos dispêndios com despesas dessa natureza, a definição de margem 

de expansão, a finalidade da apresentação de um demonstrativo e, principalmente, seu 

conteúdo, são raramente discutidas quando se pretende avaliar os resultados efetivos obtidos 

com a aplicação da LRF. A ausência de respostas a essas questões motiva, assim, o estudo 

aqui apresentado. 

 A primeira seção contextualiza a figura das despesas obrigatórias de caráter 

continuado na LRF e discute questões relacionadas à sua definição. O sistema de 

compensação, introduzido pela LRF, tem suas origens naquele implementado por meio do 

“Budget Enforcement Act” norte-americano conhecido como “pay-as-you-go” ou, 

simplesmente “paygo”. A Seção 2 descreve detalhes do sistema implementado nos Estados 

Unidos e aborda as principais diferenças entre este e aquele proposto na LRF.  Observa-se, 

entretanto, que, na prática, outros mecanismos, não descritos na lei, foram criados para 

compensar o aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. A Seção 4 discute esses 

mecanismos, apresenta exemplos de sua utilização na edição de medidas provisórias e os 

confronta com aqueles originalmente estipulados pela LRF. 

 A eficácia de qualquer mecanismo de compensação, que não permita o aumento 

indiscriminado de despesas obrigatórias de caráter continuado, só pode ser verificada com 

uma análise dos dados relativos aos gastos reais do governo com essas despesas. A partir de 

dados provenientes dos relatórios de avaliação da execução orçamentária da União, 

divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, a Seção 4 avalia a evolução real dos gastos 

com despesas dessa natureza e apresenta algumas conclusões quanto à eficácia dos 

mecanismos de compensação utilizados. 

 Retoma-se, então, a importância do demonstrativo de estimativa de margem de 

expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado, assunto discutido na Seção 6. A fim 

de se propor um modelo efetivo para a divulgação das variáveis e dos cálculos da margem de 

expansão, analisam-se o conceito e a função dessa margem, a evolução do formato 

apresentado nos anexos das leis de diretrizes orçamentárias pós-LRF e o modelo atual 

proposto pela Secretaria do Tesouro Nacional. O entendimento real do conceito e das funções 

da margem de expansão evoca a necessidade de compreensão das variáveis envolvidas em seu 
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cálculo. Assim, a subseção 6.4 discute as variáveis envolvidas e apresenta um modelo de 

cálculo para a margem de expansão. 

 Por fim, com fundamento nas análises e discussões anteriores, apresenta-se um 

modelo para o “Demonstrativo de Estimativa de Margem de Expansão de Despesas 

Obrigatórias de Caráter Continuado”. A implementação de um novo modelo, no entanto, 

envolve algumas dificuldades, abordadas na última seção. Entre outras, essas dificuldades 

incluem uma reavaliação de entendimentos, de certa forma consolidados entre os atores 

envolvidos no processo orçamentário, sobre a definição e a função da margem de expansão e 

dos mecanismos de compensação admitidos pela LRF. 
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2. DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO NA LRF 

2.1. CONTEXTO GERAL DA LRF 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas gerais de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, aplicadas às três esferas do governo, a cada 

um de seus poderes e a todos os órgãos e entidades da administração pública.  

 A expressão "responsabilidade na gestão fiscal" encontra na própria lei (art. 1o, §1o) 

uma definição objetiva e simples: 

" ... pressupõe a ação planejada e transparente, em que previnem riscos e 
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas púbicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a 
limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas 
com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Pagar." 

  

Um de seus pilares é, portanto, o equilíbrio das contas públicas. Com esse objetivo, a 

própria lei estabelece alguns critérios e instrumentos importantes para prevenir riscos e 

corrigir desvios, criando mecanismos para garantir que os resultados e metas sejam 

alcançados. Os instrumentos preconizados pela LRF para o planejamento do gasto público são 

os mesmos já adotados na Constituição Federal: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Contudo, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal veio fortalecer a LDO, especialmente a partir do Anexo de Metas 

Fiscais, onde devem ser estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes para um 

período de três anos.   

 O conteúdo exato do Anexo de Metas Fiscais está descrito nos §§ 1º, 2º e 4ºdo art. 4o 

da lei e determinam, em seu inciso V, a inclusão do demonstrativo da estimativa e 

compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de 

caráter continuado. A apresentação da margem de expansão das despesas de caráter 

continuado (DOCC), despesas estas definidas no artigo17, visa primordialmente tornar 

transparentes os objetivos de longo prazo do administrador público, além da herança que uma 

administração poderá deixar para a sucessora.   

Certamente que a renúncia fiscal e as despesas obrigatórias de caráter continuado terão 

impacto sobre a Receita Corrente Líquida e sobre o Resultado Primário, e o administrador 

deverá observar a coerência entre as ações planejadas e os resultados pretendidos. 
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Embora a inclusão de um demonstrativo de margem de expansão dessas despesas seja 

exigida, a LRF não disciplina qualquer detalhamento, quer sobre a metodologia de cálculo, 

quer sobre a forma de apresentação.  

Assim, a definição coerente de uma forma de cálculo da estimativa e a apresentação 

adequada do demonstrativo da margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter 

continuado tornam-se primordiais para que o objetivo de transparência buscado pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal seja alcançado. 

 

2.2. DEFINIÇÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 

CONTINUADO  

 
 O Art. 17 da LRF define as despesas obrigatórias de caráter continuado e apresenta 

algumas peculiaridades que devem ser respeitadas quanto a essa categoria de despesa:  

“Art. 17 Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente 
derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois 
exercícios. 
§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão 
ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a 
origem dos recursos para seu custeio. 
§ 2º Para efeito do atendimento do parágrafo anterior, o ato será acompanhado 
de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1ºdo art. 4º, devendo seus 
efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento 
permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 
§ 3º Para efeito do parágrafo anterior, considera-se aumento permanente de 
receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 
majoração ou criação  de tributo ou contribuição. 
 § 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo proponente, 
conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do 
exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano 
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. 
 § 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes da 
implementação das medidas referidas no § 2º, as quais integrarão o instrumento 
que a criar ou aumentar. 
 § 6º O disposto no § 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço 
da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o 
inciso X do art. 371 da Constituição. 
 § 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por 
prazo determinado”. 

  

Apesar de aparentemente clara, algumas considerações práticas devem ser observadas 

quanto à definição apresentada pela Lei. As despesas obrigatórias são uma nova categoria de 

despesa pública, criada segundo as características definidoras estampadas em seu art. 17. 
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A importância que a Lei de Responsabilidade Fiscal atribui às despesas obrigatórias já 

seria, em si, razão de sobra para que se lhes dedicasse atenção especial. Entretanto, a 

definição de despesa obrigatória de caráter continuado padece de certa ambigüidade, o que 

torna a aferição de sua grandeza, como categoria de despesa, tarefa de considerável 

envergadura.  

A LRF, apesar de apresentar algumas determinações específicas relativas à 

responsabilidade na gestão fiscal, caracteriza-se principalmente por seu caráter geral, natural 

de uma legislação complementar de finanças públicas, visando principalmente ampliar sua 

abrangência.  Assim, não houve preocupação em declarar significados completos de 

expressões e termos que a compõem, a exemplo de ato administrativo normativo, obrigação 

legal e atos que criem ou aumentem despesa, todos constantes do texto do art. 17 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  Entretanto, a falta dessas definições possibilita variadas 

interpretações que dificultam sua aplicação prática, principalmente na elaboração das leis de 

diretrizes orçamentárias e no próprio acompanhamento da evolução e aumento dessa categoria 

de despesas.  

Segundo Veiga (2002), a imprecisão taxonômica gerada pela LRF, por exemplo, tem 

sido transmitida a outras leis, com o aparecimento de definições nas próprias leis de diretrizes 

orçamentárias, tais como, despesas obrigatórias de caráter continuado de “ordem legal” e 

despesas obrigatórias de caráter continuado de “ordem constitucional”.  Embora a redação das 

leis de diretrizes orçamentárias indique o dispositivo da LRF1 que disciplina a relação das 

despesas obrigatórias, não há qualquer menção neste dispositivo quanto às classificações de 

ordem legal ou de ordem constitucional. Em sua Nota Técnica, o consultor acrescenta que, em 

sua opinião, existem, na verdade, três categorias distintas de despesas públicas: as despesas 

obrigatórias de caráter continuado, as despesas que constituem obrigação constitucional da 

União e demais despesas que constituem obrigação legal da União.  

Por vezes, alguns autores, equivocadamente, se restringem a avaliar LRF sob a ótica 

de uma legislação estritamente orçamentária e procuram contestar termos e expressões 

utilizados na lei que parecem incompatíveis com a legislação orçamentária vigente - 

particularmente na Lei nº 4.320, de 1964 - ampliando as discussões e controvérsias sobre as 

                                                           
1  O art. 9º § 2° da LRF estabelece: “(... ) § 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam 

obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e 
as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias”. O art. 9º, assim, disciplina a limitação de empenho no caso 
da não realização da receita, conforme estimativas. Em nenhum ponto deste artigo há menção quanto a 
despesas obrigatórias de caráter continuado. 
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despesas obrigatórias de caráter continuado. Desvia-se assim, do foco central da Lei, qual seja 

a responsabilidade fiscal e o controle dos gastos públicos.  

Veiga (2002)2, por exemplo, critica a expressão “criar ou aumentar” despesa, 

constante do texto do art. 17 da LRF, argumentando que as despesas são um fenômeno de 

caráter típica e exclusivamente orçamentário, não sendo elas objeto de criação, aumento, 

diminuição ou extinção, mas de fixação. Segundo o autor, não há ato que possa criar, 

aumentar, diminuir ou extingui-las, nem mesmo a própria lei orçamentária como ato legal, 

pois nessa lei nada se constitui ou desconstitui, já que seu caráter é autorizativo ou, quando 

muito de ato-condição. Há mesmo aqueles que, fugindo à clara definição do art. 17, advogam 

que até os contratos com prestadores de serviços são fontes de despesas obrigatórias. 

 Discussões e controvérsias à parte quanto à definição das despesas obrigatórias de 

caráter continuado, o objetivo principal do estabelecimento de regras para essas despesas, 

trazido pela LRF, seria a viabilização de um mecanismo sustentável de compensação ou 

PAYGO, como aquele a ser descrito no item 2.1. Além disso, reforçar o controle com o 

estabelecimento de uma margem de expansão, a ser demonstrada em anexo à LDO. As 

indefinições e ambigüidades quanto ao conceito de despesa obrigatória de caráter continuado, 

discutidas anteriormente, podem de certa forma comprometer a eficácia desse mecanismo de 

compensação. Sendo assim, embora definidas no art. 17, as despesas obrigatórias de caráter 

continuado requerem uma definição legal, precisa e adequada para que não se perca todo o 

esforço de inovação trazido pela LRF. 

Devido às dificuldades apresentadas, geralmente, o que vem ocorrendo com relação às 

DOCC’s é que a decisão sobre a classificação dessas despesas tem sido realizada pelos 

relatores da Comissão Mista de Orçamento3 durante a elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias.  

Em seu ”Relatório do Exame das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado”, o 

Senador Amir Lando (2001) afirma que a definição das DOCC’s deve ser motivo de estudo 

aprofundado, e que a análise para caracterização destas despesas deverá considerar: 

                                                           
2  Fernando Veiga (2002) menciona a inexistência de referências específicas e precisas na Lei nº 4.320/1964 

que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.  

3   O Parecer Preliminar à Proposta Orçamentária para o exercício de 2001 dispõe na Parte B sobre as despesas 
obrigatórias de caráter continuado nos seguintes termos: “... 21. Caberá ao Relator-Geral ... 21.5. examinar o 
rol de dotações relativas às despesas obrigatórias de caráter continuado de que trata o art. 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, constante da programação referida no Anexo de Informações 
Complementares da Mensagem nº 821/2000, encaminhada por força do art. 8º, §3º, XXXV, da Lei 9.995/00, 
que acompanhará a lei orçamentária, sem indicação de valores específicos.” 
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1. A identificação precisa e a reprodução dos dispositivos da lei que criou a ação e 

determinou a obrigatoriedade de sua execução; 

2. A argumentação que embasa a classificação da despesa obrigatória de caráter 

continuado, à luz da conceituação formulada no art.17 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal; 

3. A identificação precisa e a reprodução dos dispositivos da lei relativos à definição 

dos beneficiários, à estipulação dos critérios de elegibilidade e de alocação de 

recursos e à definição de valores; 

4. A demonstração dos montantes despendidos nos últimos três anos e os alocados no 

orçamento em discussão. 

 Nesse sentido, por exemplo, a despesa deve ser analisada principalmente sob a égide 

da Lei que a originou. Ampliando a definição conceitual apresentada na LRF, o Senador Amir 

Lando, no mesmo relatório, propõe a seguinte interpretação para a despesa obrigatória de 

caráter continuado no âmbito da União:   

“Despesa corrente definida em lei ou medida provisória que determine a 
realização da ação e a obrigatoriedade de alocação de recursos nos orçamentos 
da União para sua execução por pelo menos três exercícios, segundo critérios 
estabelecidos na própria lei ou medida provisória ou em ato infralegal, gerando 
expectativa de direitos para terceiros, oponíveis contra o Estado”.4 

  

Com base nessa interpretação, as despesas relacionadas nas “Informações 

Complementares ao Projeto de Lei Orçamentária 2001”, por exemplo, foram classificadas da 

seguinte forma5: 

“Despesa Não Obrigatória – Definida em lei ou medida provisória que apenas 
autoriza a sua execução, mas não a determina. 
Despesa Obrigatória Condicionada – Definida em lei ou medida provisória 
que determina a alocação de recursos, sendo os montantes estabelecidos 
periodicamente por atos infralegais, que considerarão os critérios de 
elegibilidade e a disponibilidade de recursos orçamentários. 
Despesa Obrigatória Incondicionada (Típica) – Definida em lei ou medida 
provisória que  garante direitos aos que atenderem critérios de elegibilidade e 
dos quais resultam despesas para o ente (União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios), fixando-lhe no ato a obrigatoriedade de alocação dos recursos nos 
montantes necessários, independentemente de considerações de disponibilidades 
orçamentárias”. 
 

 Wéder Oliveira (2004) menciona 6 ser o controle das despesas obrigatórias de caráter 

continuado um dos pilares normativos da LRF, representando uma sistemática inteiramente 

                                                           
4 Senador Amir Lando (2001) “Relatório Geral do Processo Orçamentário para 2001”, parecer preliminar 

parte – B – itens 21.4 e 21.5. 
5     O Apêndice B apresenta, a título ilustrativo, as conclusões das análises do Senador Amir Lando. 
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nova nos processos institucionais de controle das despesas públicas, do déficit orçamentário e 

da dívida pública. Justamente por ser uma inovação, o conceito dessa categoria de despesas 

não é suficientemente claro e conduz alguns doutrinadores e técnicos da área a uma 

compreensão imperfeita do novo processo de controle da geração de despesas obrigatórias. 

 Segundo o mesmo autor, o conceito apresentado no art.17 não abrange toda a 

variedade de despesas que no processo orçamentário brasileiro são classificadas como 

“despesas obrigatórias”. O termo “despesa obrigatória” pode ser utilizado para fazer 

referência a: 

a) despesas obrigatórias de caráter continuado, exatamente como definido no art. 17, ou seja, 

uma imposição legal ao Governo de conceder assistência financeira ou pagar benefícios, 

segundo regras ou fórmulas específicas, a todos os indivíduos que atendam os requisitos de 

elegibilidade definidos na lei; b) despesas que devem ser executadas obrigatoriamente, mas 

por um período inferior a dois exercícios financeiros, fato que as retira do alcance do art. 17; 

c) um conjunto de despesas cujo montante agregado deve ser superior a valores mínimos 

definidos de acordo com regras constitucionais (casos das despesas com ações de saúde e 

manutenção e desenvolvimento do ensino); d) transferências de receitas a estados e 

municípios classificadas como despesas, que, de fato, constituem repartição de receitas 

arrecadadas pela União, determinada pela Constituição ou por leis específicas; e) outras 

despesas classificadas como “obrigações constitucionais e legais da União”, relacionadas em 

anexo específico da lei de diretrizes orçamentárias. Há que se notar ainda que, no processo 

orçamentário brasileiro, há uma série de despesas que, por vezes, são incluídas no anexo 

mencionado e que estão condicionadas à disponibilidade orçamentária. Trata-se das despesas 

obrigatórias condicionadas a que se fez referência nas “Informações Complementares ao 

Projeto de Lei Orçamentária 2001”, anteriormente citado e que, certamente, não estariam 

sujeitas aos controles do art. 17.  

A categoria das despesas obrigatórias de caráter continuado presta-se, portanto, a uma 

função: estabelecer uma regra de discriminação das despesas, de modo que às despesas 

obrigatórias de caráter continuado se possa aplicar o mecanismo de compensação. Por isso, a 

regra de discriminação deve ser tão precisa quanto possível, sob pena de, não o sendo, 

confundirem-se as categorias de despesa pública e tornarem-se indistinguíveis os casos diante 

dos quais se deva acionar o mecanismo de compensação. 

                                                                                                                                                                                     
6 “Lei de Responsabilidade Fiscal, Margem de Expansão e o Processo Legislativo Federal”, IX Prêmio 

Tesouro Nacional – 2004. 
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 Na análise a ser realizada no presente trabalho, levando em consideração as 

dificuldades apontadas, procurou-se identificar as DOCC´s nas Leis de Diretrizes 

Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais e discriminá-las de acordo com os conceitos 

discutidos. O Apêndice A apresenta uma relação do agrupamento das despesas obrigatórias de 

caráter continuado utilizado na apresentação dos “Relatórios de Avaliação da Execução 

Orçamentária” publicados pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF). 
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3. DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO: NORMAS DE 

COMPENSAÇÃO 

 

 A busca de transparência e responsabilidade fiscal preconizada pela LRF tem sua 

origem em experiências e vários instrumentos anteriormente utilizados por outros países. Os 

modelos que foram tomados como referencial para a elaboração da Lei de Responsabilidade 

Fiscal são: 

1. A Nova Zelândia, com o “Fiscal Responsability Act”, de 1994; 

2. A Comunidade Econômica Européia, a partir do Tratado de Maastricht; e, 

3. Os Estados Unidos, cujas normas de disciplina e controle de gastos do governo 

central levaram à edição do “Budget Enforcement Act”, aliado ao princípio de 

accountability. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal inova exatamente ao trazer para o contexto da gestão 

pública brasileira o mecanismo de compensação, garantindo equilíbrio fiscal entre receitas e 

despesas. O art. 17 que regula a geração de despesas obrigatórias de caráter continuado 

condiciona a geração de despesas à comprovação de que as metas fiscais não serão afetadas e 

à compensação dos efeitos financeiros da lei. Os §§ 1° a 7° procuram alinhar procedimentos 

que tornem neutros, do ângulo dos objetivos e das metas fiscais, os atos de que resulte a 

criação ou aumento das despesas obrigatórias. Para tanto, exigem que esses atos sejam 

instruídos com estimativas de seus respectivos impactos financeiros (§ 1º), assim como que se 

lhes comprove a devida compensação de tais impactos (§§ 2°, 3º e 4º), não se tornando as 

despesas, deles resultantes, executáveis até que esse ciclo instrução-comprovação se complete 

(§ 5º).  

Complementam o outro lado da equação de equilíbrio fiscal as determinações do art.14 

com relação à renúncia de receita e aos benefícios tributários. Benefícios tributários 

correspondem, de certa forma, a um tipo de despesa obrigatória. Como as despesas 

obrigatórias, eles são determinados por leis permanentes, que não são revistas ordinariamente 

pelo Legislativo a cada ano e crescem em resposta a fatores externos. Pelo sistema de controle 

proposto no art. 147 a proposta legislativa deverá estar acompanhada da estimativa de seu 

                                                           
7   “Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 
uma das seguintes condições:  
 
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, 
na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
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impacto orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois seguintes. A 

aprovação do benefício dependerá da demonstração de que a renúncia de receita foi 

considerada na estimativa de receita da lei orçamentária relativa ao exercício em que o 

benefício entrará em vigor e que não afetará as respectivas metas fiscais. Se não for possível 

demonstrar o cumprimento dessa condição, deverão ser apresentadas medidas de 

compensação, abrangendo o exercício de início de vigência do benefício e os dois seguintes, 

mediante aumento de outras receitas, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base 

de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. O ato que conceder o benefício 

tributário entrará em vigor somente quando implementadas as medidas de compensação 

propostas.  

Importante ressaltar que a renúncia de receita visa principalmente a estimular o 

crescimento de determinados setores da economia. Sendo assim, se essa renúncia for 

direcionada a investimentos que impulsionem a arrecadação, o déficit pode ser auto-

sustentável. No entanto, por serem tais efeitos incertos e defasados, o legislador 

complementar optou, por questão de prudência, por exigir que as medidas de compensação 

fossem anteriores ao ato de concessão do benefício. 

Esse mecanismo de compensação ainda é reforçado pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal ao restringir ainda mais a criação, majoração ou extensão de benefícios ou serviços da 

seguridade social. O artigo 24 estabelece que, além da indicação da fonte de custeio, devem 

ser atendidas as exigências do art. 17. 

Esse regime de controle fiscal, pela compensação específica estatuído pela LRF, tem 

sua origem nas regras norte-americanas do “pay-as-you-go” ou PAYGO, descrito a seguir.   

                                                                                                                                                                                     
diretrizes orçamentárias;  
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de 
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição.  
 
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não 
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 
contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.  
 
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da 
condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no 
mencionado inciso.  
 
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:  
 
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na 
forma do seu § 1º;  
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.” 
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3.1. SISTEMA PAYGO 

 

 Em resposta ao crescente déficit norte-americano nas três décadas anteriores, o 

Congresso americano criou uma série de normas e procedimentos para controlar os gastos 

federais. Assim, várias reformas legislativas foram realizadas no sistema orçamentário norte-

americano, a começar pelo “Congressional Budget and Impoundment Control Act” de 1974, o 

“Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act”, de 1985 e 1987, (conhecidas 

respectivamente como Gramm-Rudman Hollings Act, ou GRH I e II) e o “Budget 

Enforcement Act” (BEA), de 1990. O Congresso Americano estabeleceu assim o mecanismo 

pay-as-you-go (PAYGO) ao implementar o BEA. O mecanismo PAYGO foi originalmente 

planejado com término previsto para o final do ano fiscal de 1995. Entretanto, esse 

mecanismo foi estendido primeiramente até 1998 e posteriormente até o ano fiscal de 2002.  

 Embora com data de término prevista para 2002, o processo PAYGO continuaria 

efetivamente funcionando até 2006 para absorver os impactos de legislações anteriores a 

2002, portanto, ainda sujeito às suas regras. Porquanto alguns analistas insistam em afirmar 

que parte do sucesso em controlar o déficit, deva ser atribuído ao crescimento recente da 

economia, e que o sistema restringe enormemente as alterações positivas nas políticas fiscais 

que impulsionam a economia, a administração Bush credita ao mecanismo PAYGO a 

restrição aos gastos federais e ainda recomenda que o mecanismo seja renovado.  Para Mitch 

E. Daniels Jr., Diretor do “Office of Management and Budget”, “o BEA tem sido efetivo e 

deve continuar de alguma forma”.8  

 O BEA classifica as despesas em dois tipos: discricionárias e diretas ou obrigatórias9. 

As despesas discricionárias são controladas por meio de apropriações anuais e incluem itens 

tais como defesa, custos operacionais de agências federais e alguns repasses aos governos 

locais. As despesas diretas ou obrigatórias como são comumente chamadas, são controladas 

por leis permanentes e incluem os programas de “entitlement”, tais como previdência social e 

outros gastos sociais, seguro saúde e seguro desemprego. O “entitlement” constitui uma 

imposição legal ao governo de conceder assistência financeira ou pagar benefícios. Como, a 

menos que as leis que dipõem sobre tais programas sejam modificadas, os indivíduos e 

entidades elegíveis têm direito ao recebimento desses benefícios, independente da situação 

                                                           
8  “the BEA has served very well and should continue in some ammended fashion”  Testemony of Mitchell E. 

Daniels, Jr. Director Office of Management and Budget before the House Budget Committee on the Budget 
Enforcement Act.  June 26, 2001.  

9  O termo utilizado na legislação americana é “mandatory”. Inexiste, em português, a palavra mandatória.  De 
qualquer forma, preferiu-se a utilização do termo “obrigatória” empregado na legislação brasileira. 
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orçamentária do governo, trata-se, na verdade, das DOCC´s, objeto de controle do art. 17 da 

LRF. 

 Por sua vez, as despesas discricionárias são divididas em categorias distintas. Para 

cada ano fiscal, determina-se um limite para cada uma dessas categorias. Estes limites são 

chamados de “caps”. Se estes “caps” são ultrapassados, o BEA determina o “budget 

sequestration”, que funcionaria como o contingenciamento no caso brasileiro. Sob o “budget 

sequestration”, gastos para programas definidos em cada categoria de despesas discricionárias 

que excedessem os “caps” seriam reduzidos de acordo com uma porcentagem uniforme.  

 Com relação às despesas obrigatórias, não há um limite. Entretanto, as regras 

orçamentárias determinam que todas as leis anteriores ao ano fiscal de 2002 que afetam 

diretamente despesas e receitas sejam orçamentariamente neutras, em outras palavras, que 

obedeçam ao mecanismo “pay-as-you-go” ou PAYGO. Não se pode esperar, assim, que o 

efeito líquido de uma nova lei que autorize uma despesa obrigatória ou uma renúncia de 

receita cause um balanço positivo nas contas governamentais (um aumento no déficit ou 

redução no superávit), visto que não se pode descartar um possível aumento no déficit ou 

redução no superávit em face de tais medidas. Caso contrário, outro “sequestration” seria 

automaticamente realizado ao final da sessão do Congresso no ano fiscal em que o aumento 

do déficit ocorresse. Esse processo geralmente requer uma redução uniforme nas despesas 

obrigatórias daqueles programas que não estejam classificados como isentos de 

“sequestration” ou sujeitos a regras especiais, tais como previdência social e juros da dívida. 

Algumas regras, por exemplo, limitam este mecanismo a 4% nos gastos com saúde. Como 

resultado dessas isenções e regras especiais, apenas cerca de 3% de todas as despesas 

obrigatórias está sujeita ao mecanismo de “sequestration”. 

 Com o objetivo de determinar o “sequestration”, o balanço pretendido pelo mecanismo 

PAYGO é mantido por meio do “PAYGO scorecard”. O “scorecard” constitui, na verdade, 

uma série de parâmetros e métodos que são reavaliados constantemente para determinar os 

efeitos orçamentários de leis que alterem as despesas obrigatórias. As regras do PAYGO são 

arquitetadas para proteger a projeção anual das despesas, das receitas, de novas autorizações 

orçamentárias, e do déficit ou do superávit baseados nas legislações que afetem o ano fiscal 

em questão e os próximos quatro anos, o chamado “baseline”. 

 Esse mecanismo ainda foi reforçado pelo chamado “Senate PAYGO”10, que consiste, 

de fato, em um exame prévio das legislações que afetem as metas fiscais. A regra impõe que 

                                                           
10 Na tradução literal: um sistema PAYGO exclusivo do Senado, originado com a Resolução Orçamentária de 

1993, modificada e estendida por resoluções orçamentárias posteriores. 



 

 

27

despesas originadas em legislação que altere despesas obrigatórias e receitas sejam 

orçamentariamente neutras. Qualquer aumento em despesas obrigatórias ou redução de 

receitas resultantes de uma alteração na legislação deve ser precedido de uma compensação de 

mesmo valor ou de cortes de outras despesas obrigatórias, com aumento de impostos, ou uma 

combinação dos dois. Sem essa compensação, tal legislação requer uma questão de ordem 

com aprovação de pelo menos 60 senadores (maioria de 3/5 de seus membros), para ser 

considerada em plenário. A regra difere do PAYGO original (“statutory PAYGO”) no sentido 

de estimular, por meio de uma questão de ordem, os efeitos da legislação durante o processo 

legislativo ao invés de originar um “sequestration” após a lei ser aprovada. 

Complementarmente, a regra proíbe que estas legislações aumentem o déficit orçamentário 

em três períodos: no primeiro ano, nos primeiros cinco anos e nos próximos cinco anos. 

 Porquanto não seja objetivo deste trabalho destacar minuciosamente os aspectos 

práticos relativos ao efetivo funcionamento do mecanismo PAYGO, importante salientar o 

nível de detalhamento e rigor que o caracteriza. Estas regras estão descritas nas Seções 250 a 

258C do “Balanced Budget and Emergency Defict Control Act” de 1985 e emendas 

posteriores às mesmas seções. Uma análise dessas normas permite evidenciar a preocupação: 

a) com que os termos e expressões utilizados na legislação fossem claros, bem 

definidos e compreendidos.  A seção 250 do “ato” reforça as definições dos termos 

utilizados; b) com o detalhamento das regras para estimativas de despesas e receitas, 

prazos de apresentação e reavaliação e responsabilidades; c) com os prazos para 

emissão de relatórios de “sequestration”. A seção 254 apresenta uma programação de 

prazos para apresentação dos relatórios prévio e final de “sequestration”; d) com as 

instruções comuns para orientação quanto ao “scorecard” a serem adotados pela 

Câmara, Senado e órgãos responsáveis pelo orçamento11; e) com a descrição detalhada 

dos programas que não serão objeto de “sequestration”, na seção 255. 

 

3.2. SISTEMA PAYGO X NORMAS DE COMPENSAÇÃO DA LRF 

 

Similarmente aos EUA, no Brasil, a LRF veio também em resposta à preocupação  

com o controle do déficit público. A primeira metade da década de 90 foi caracterizada por 

                                                           
11 No caso americano, House of Representatives, Senate, OMB (Office of Management and Budget) e CBO 

(Congressional Budget Office) 
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um aumento crescente do déficit nominal em % do PIB12. No início da década, o Governo 

Central apresentou uma evolução crescente do déficit nominal, chegando a 20,63% do PIB em 

1993. Em 1995, esta situação foi revertida para 2,31%; e, a partir de então, até 2001, o 

governo apresentou pequenas variações, porém crescentes. Em 1999, o déficit nominal 

alcançou 6,22%, encerrando o ano de 2000 em 2,92%13. 

Havia, ainda, certa inquietação quanto ao potencial aumento dos gastos sociais 

advindo das vinculações de receita determinadas na Constituição Federal de 1988 e 

reforçadas, posteriormente, com a promulgação da LOAS – Lei Orgânica da Assistência 

Social, Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993.  Em alguns casos, a Constituição determina  

uma obrigação ao Estado, sem vinculação de receita específica. O art. 203 da Constituição, 

por exemplo, determina que a assistência social será prestada a quem dela necessite, 

independentemente de contribuição à seguridade social.   

De acordo com Holanda (1993)14, o processo de desenvolvimento implica a ampliação 

de programas de previdência e assistência social aos setores desprotegidos e classes sociais 

menos favorecidas, aumentando gradativamente o direito de pessoas e empresas receberem 

benefícios e pagamentos do governo. A princípio, os gastos podem não exercer impacto 

expressivo no orçamento. Entretanto, com o passar do tempo, ampliam-se essas despesas e 

grande parte da receita do governo fica comprometida em atendê-las, diminuindo a 

capacidade discricionária do governo de redistribuir seus gastos.   

 Ao tentar implementar mecanismos que trouxessem uma resposta às demandas 

mencionadas e inovar, trazendo os conceitos e as idéias preconizadas pelo mecanismo 

PAYGO adotado nos Estados Unidos para controle do déficit, a LRF buscou não só adotar os 

procedimentos semelhantes, mas também introduzir um controle que fosse sustentável e sem 

prazo de expiração. Daí, nota-se a primeira diferença. O BEA tentava criar uma forma de 

controlar um déficit que vinha crescendo descontroladamente durante décadas, com prazo 

definido de expiração, enquanto a LRF, mais que controlar o déficit, deixava clara a 

importância da implantação de um mecanismo que coibisse gastos irresponsáveis sem a 

existência de uma fonte de custeio, de forma permanente. Mais que a implantação de um 

mecanismo de controle, houve a preocupação de incutir uma nova cultura de responsabilidade 

fiscal. 

                                                           
12 “O Déficit Público Brasileiro de 1991-2001” Evaldo Luiz Magacho. 
13  Fonte: Estatística Secretaria do Tesouro Nacional. 
14  Holanda, Nilson, 1993 “Aspectos Políticos e Econômicos das Receitas e dos Gastos Públicos no Brasil”. 

Texto para Discussão nº 297, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Abril. 
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 A opção metodológica de apresentar, como resultado, uma legislação com normas 

gerais e caráter de Lei Complementar impossibilitou o detalhamento de questões de ordem 

prática ou estabelecimento de regras específicas para assuntos que poderiam ser objeto de 

alterações freqüentes como relatórios, demonstrativos e anexos.  A normatização de tais 

questões ficou sob a responsabilidade do Conselho de Gestão Fiscal15, e, até que este não 

fosse instituído, sob a responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional.  A Secretaria do 

Tesouro Nacional tem exercido essa competência editando portarias e manuais, revisados 

anualmente, com orientações e determinações quanto ao atendimento das exigências 

constantes na LRF, particularmente, no que concerne à elaboração de demonstrativos e 

relatórios. Entretanto, apesar do esforço realizado pelos técnicos e especialistas, nada suprime 

um Conselho de Gestão Fiscal que ratifique as propostas e objetivos iniciais da lei. Assim, a 

regulação da idéia central do mecanismo de compensação, proposto pela LRF, carece, ainda, 

na prática, de conceitos claros, acompanhados de regras de implementação e outros 

instrumentos capazes de garantir o seu cumprimento. 

 Quanto à parte conceitual, a revisão da Lei 4.320, de 1964, que estabelece normas de 

contabilidade pública além de disciplinar a elaboração do orçamento pela União, pelos 

Estados e Municípios, atualmente em andamento no Congresso Nacional, contribuiria 

enormemente para concretizar definições importantes, evitando debates inócuos quanto a 

termos apresentados na LRF16. Salienta-se que, após 42 anos de vigência, a Lei 4.320 não 

acompanhou as mudanças radicais ocorridas nas práticas de finanças públicas. A dinâmica da 

dívida mobiliária, o grande volume de convênios de repasse de verbas entre União e Estados e 

Municípios, a própria Constituição de 1988, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as 

renegociações das dívidas, o fim da antecipação da receita orçamentária, podem ser citados 

como alguns exemplos de alterações feitas ao longo do tempo que tiveram impacto sobre o 

orçamento. O governo tentou, a cada ano, preencher essas lacunas com dispositivos na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, mas a complexidade das alterações, ao longo dos anos, demanda 

uma legislação que seja compatível com a realidade atual das finanças públicas no Brasil. 

 Obviamente que Brasil e Estados Unidos apresentam realidades distintas, não só com 

relação às suas variáveis macroeconômicas, como o PIB e a composição de seus déficits, mas 

também quanto às próprias necessidades da população, o que inviabilizaria a aplicação de um 

modelo idêntico, sem qualquer adaptação. Entretanto, a falta de aprofundamento em conceitos 

                                                           
15  Ver inciso III, do art. 67, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
16  Discussões sobre a utilização de termos como criação de despesas, em contraste com a definição de despesa 

pública, conforme a Lei 4.320, que só podem ser objeto de fixação, foram apresentadas no item 1.2. 
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e aspectos práticos do mecanismo de compensação introduzido pela LRF, dificulta 

enormemente sua implantação e funcionamento. Apesar de incutir uma nova cultura de 

preocupação com o equilíbrio financeiro entre receitas e despesas, a eficácia dos 

procedimentos de compensação torna-se fragilizada por falta de uma real institucionalização. 

 Durante os quase sete anos de aplicação da LRF, a fragilidade demonstrada pela real 

compensação que se objetivava, possibilitou a geração de soluções criativas de compensação, 

sequer mencionadas na Lei, a serem discutidas na próxima seção. A próxima seção 

exemplifica os reais mecanismos de compensação que vêm sendo utilizados na prática. 
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4. A PERSPICÁCIA POLÍTICA: MECANISMOS DE COMPENSAÇÃO 

UTILIZADOS 

 

Os mecanismos de compensação introduzidos pela LRF, quer seja aquele descrito no 

art. 14 ou o constante no art. 1717, em conjunto com as restrições determinadas para a criação 

e/ou majoração de benefícios ou serviços de seguridade social do art. 24, indicam que o 

legislador procurou detalhar condições e regras, principalmente com o objetivo oportuno de 

evitar interpretações inadequadas. A exigência de que as medidas de compensação 

constassem do mesmo ato que criasse ou aumentasse a despesa, por exemplo, dificultaria a 

geração de despesas obrigatórias. O que ocorre, de fato, é que essa determinação legal, aliada 

à carência de aprofundamento em conceitos e aspectos práticos do mecanismo de 

compensação introduzido pela LRF, mencionada na seção anterior, faz com que uma série de 

outros instrumentos, não expressamente definidos na lei, venham sendo utilizados com o 

objetivo de compensar os aumentos de despesas obrigatórias de caráter continuado. 

 Dentre as alternativas criadas, podem ser citados: o contingenciamento de dotações 

orçamentárias, o remanejamento de despesas, o crescimento de arrecadação decorrente do 

crescimento esperado da economia18 e a utilização da margem de expansão de despesas 

obrigatórias de caráter continuado. Na verdade, os três primeiros instrumentos mencionados 

se tornaram a tônica na edição de medidas provisórias, particularmente aquelas que definem o 

aumento de salário mínimo, a partir de 2002. De qualquer forma, todas as alternativas de 

compensação podem ser claramente exemplificadas, pelas mensagens enviadas, em anexo, ao 

Congresso. Utiliza-se destes artifícios, inclusive fazendo-se menção a artigos da LRF, para 

aparentemente embasar-se em um dispositivo legal, eximindo-se, entretanto, do real rigor 

determinado pela mesma lei. Esse rigor impõe expressamente que a compensação seja 

promovida obrigatoriamente por meio da edição de legislação que reduza a despesa 

obrigatória permanente ou aumente alíquotas, amplie a base de cálculo, majore ou crie tributo 

(§3º do art.17). 

 

                                                           
17  Os mecanismos de compensação referentes ao aumento de DOCC´s (Art. 17) ou renúncia de receita (Art. 

14) estão descritos na introdução Seção 2. 
18 Wéder de Oliveira (2000) denomina a possibilidade de utilização da expectativa de aumento de receita 

decorrente do crescimento real do PIB como medida de “compensação automática”. Para o autor, as despesas 
obrigatórias aumentadas ou criadas em valor equivalente a esse aumento de receitas estarão automaticamente 
cumprindo a exigência de compensação, não sendo necessária a edição de atos de aumento permanente de 
receita por outras formas admitidas no §2º do art. 17. 
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4.1. CRESCIMENTO DA ECONOMIA 

 

Pode-se tomar como exemplo, no caso da utilização do crescimento da economia e da 

reserva de contingência como medida de compensação, a mensagem que acompanha a 

Medida Provisória 288, de 30 de março de 2006, que dispõe sobre o aumento do salário 

mínimo a partir de 1º de abril de 200619: 

“6. O impacto orçamentário-financeiro previsto para 2006 nas despesas líquidas da 
Previdência e Assistência Social foi estimado em R$ 7,8 bilhões. Além disso, há um 
impacto estimado de R$ 1,5 bilhão nas despesas com seguro-desemprego e abono 
salarial. O impacto total estimado perfaz, aproximadamente, R$ 9,4 bilhões. As 
despesas nos anos fiscais seguintes serão compensadas pelo aumento da 
arrecadação tributária decorrente do crescimento da economia nacional previsto 
para aqueles períodos. (...) 
 9. Vale ressaltar que o PLOA-2006 prevê reserva de contingência específica 
para riscos previdenciários no valor de R$ 1,2 bilhão, conforme estabelece o § 2º do 
art. 13 da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO/2006.” 

4.2. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

 

 Nota-se na mensagem que acompanha a Medida Provisória 288, de 30 de março de 

2006, que foi utilizada a Reserva de Contingência como medida compensatória ao impacto 

financeiro do aumento do salário mínimo nas despesas líquidas da Previdência e Assistência 

Social. A utilização de tal mecanismo é questionável, já que, tal forma de compensação não 

está prevista para o aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado na LRF, pelo 

menos no art. 17. De acordo com o artigo 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 

Projeto de Lei de Orçamento Anual (LOA) conterá a Reserva de Contingência cuja forma de 

utilização e montante, calculados com base na Receita Corrente Líquida, serão estabelecidos 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e destinados, em princípio, ao atendimento de passivos 

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. O aumento do salário mínimo, 

anualmente previsto em leis orçamentárias, pode ser visto como um risco imprevisto? O fato 

é, no mínimo, questionável. 

 O importante, no caso, é saber o que significam passivos contingentes e outros riscos e 

eventos fiscais imprevistos, constantes na parte final do caput do mencionado art. 5º da LRF, 

que serão atendidos pela Reserva de Contingência. Trata-se a Reserva de Contingência de 

uma provisão orçamentária. 

                                                           
19   EMI Nº 009 /MTE/MF/MPS/MP, Mensagem 200/2006 
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 Muitas são as versões sobre a destinação da Reserva de Contingência, o que vem 

causando muita confusão ao seu entendimento. Todavia, a Reserva de Contingência deve ser 

utilizada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais. A Portaria 

Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, no seu artigo 8º, é clara neste ponto, tal como 

se vê a seguir transcrito: 

 
“Art. 8º - A dotação global denominada Reserva de Contingência, permitida para 
a União no art. 91 do Decreto-Lei Nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos 
das demais esferas de Governo, a ser utilizada como fonte de recursos para a 
abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso 
iii, da Lei Complementar Nº 101, de 2000, sob coordenação de órgão 
responsável pela sua destinação, será identificada nos orçamentos de todas as 
esferas de Governo pelo código 99.999.9999. XXXX.XXXX, no que se refere às 
classificações por função e subfunção e estrutura programática, onde o X 
representa a codificação da ação e o respectivo detalhamento.” 
 

 Observa-se que, com o emprego, no plural, da expressão créditos adicionais, fica claro 

que, além de não especificar a espécie de crédito adicional, toda e qualquer despesa ou 

obrigação a ser cumprida através do orçamento poderá utilizar a Reserva de Contingência 

como fonte de recurso para a suplementação ou abertura de crédito especial, desde que se 

refira a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos20 e que as dotações 

não sejam suficientes para o atendimento ou não tenham sido autorizadas e, 

conseqüentemente, incluídas no orçamento. 

 Não se pretende, aqui, afirmar categoricamente que a Reserva de Contingência não 

pode ser utilizada para reduzir o impacto orçamentário-financeiro do aumento de despesas 

obrigatórias de caráter continuado. Trata-se de uma questão complexa que deve ser analisada, 

caso a caso, não negligenciando a determinação da LRF quanto à necessidade de serem estes 

aumentos, de fato, riscos imprevistos. 

 

  

4.3.  REMANEJAMENTO DE DESPESAS 

  

 Já a Medida Provisória nº116, de 2003, também dispondo sobre o aumento de salário 

mínimo, sugere como compensação, além das formas utilizadas por Medidas Provisórias 

citadas anteriormente, o remanejamento de despesas, não especificando tratar-se de 

obrigatórias ou não:  

                                                           
20 Conforme artigo 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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 “2. (...) O impacto adicional neste exercício está sendo custeado 
através do contingenciamento de dotações orçamentárias, nos termos do art. 
67 da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002, e do art. 9 º da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, bem como através de outros 
remanejamentos de despesas.” 

 Observa-se, ainda, a utilização indevida do art. 9º da LRF que, apesar de dispor 

sobre o contingenciamento, não estende sua utilização como modalidade de 

compensação.21 

 Por fim, há outro instrumento, constantemente utilizado como forma de 

neutralizar os efeitos financeiros da criação ou ampliação de despesas obrigatórias. 

Trata-se da margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado, 

também uma inovação trazida pela LRF, que em nenhum ponto a inclui como 

possibilidade de mecanismo de compensação. Por ser um instrumento apresentado pela 

própria Lei, a menção deste dispositivo permite dar ao ato de majoração da despesa uma 

relativa aparência de legalidade. 

  

4.4. MARGEM DE EXPANSÃO 

 
 As Medidas Provisórias 305/2006 e 304/2006, que dispõem sobre planos de 

carreira no âmbito do Poder Executivo, são exemplos recentes. Nota-se que, neste caso, 

já há uma previsão orçamentária para o exercício em que se dá o aumento da despesa, 

utilizando-se da redução líquida da margem de expansão e do aumento de receita 

derivado do crescimento real da economia, apenas para compensar os efeitos financeiros 

nos exercícios seguintes: 

“2218. Cabe registrar que o impacto adicional da implementação das medidas 
ora propostas, no ano de 2006, será da ordem de R$ R$ 585,6 milhões e, no 
exercício de 2007, de R$ 1.575,8 milhões. No exercício de 2008, no qual a 
despesa estará anualizada, o impacto adicional será de R$ 1.611,8 milhões, o 
que reduzirá a margem líquida de expansão para despesas de caráter 
continuado daqueles exercícios, no entanto o montante apurado se mostra 
compatível com o aumento de receita decorrente do crescimento real da 

                                                           
21  “Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e 
o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, 
limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias.” 
22 MP nº 304, E.M.I. no  101  - MP/CCIVIL 
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economia previsto, conforme demonstra a série histórica relativa à ampliação 
da base de arrecadação nos últimos anos.” 

“239. Assim, quanto ao disposto nos arts .16 e 17 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, pode ser 
considerado plenamente atendido, uma vez que a Lei Orçamentária Anual 
de 2006 contempla reserva alocada no Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, em programação específica destinada à “reestruturação 
das carreiras e das remunerações dos servidores públicos federais civis e dos 
militares das Forças Armadas”, no âmbito da Administração Direta. 10. Nos 
exercícios de 2007 e 2008, quando estará anualizada a despesa, o impacto 
adicional será de R$ 861,7 milhões, o que reduzirá a margem líquida de 
expansão para despesas de caráter continuado daqueles exercícios, no 
entanto o montante apurado se mostra compatível com o aumento de receita 
decorrente do crescimento real da economia previsto, conforme demonstra a 
série histórica relativa à ampliação da base de arrecadação nos últimos anos.” 

 A função, cálculo e utilização da margem de expansão de despesas obrigatórias de 

caráter continuado e a sua relação com a geração e compensação dessas despesas apresentam-

se como um assunto complexo, e um dos pontos mais controvertidos da LRF, ainda em fase 

de consolidação. As definições, questões e nuances correntemente em discussão constituem 

assunto da Seção 6. 

                                                           
23 MP nº 305, E.M.I. nº  112  - MP/CCIVIL 
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5. EVOLUÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS OBRIGATÓRIAS 

 

Para a análise apresentada a seguir, por conveniência metodológica, as despesas 

obrigatórias de caráter continuado foram agrupadas de acordo com a relevância que o 

montante de cada conjunto dessas despesas representa nos gastos totais da União24. Foram, 

assim, agrupadas em: pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários e demais despesas 

obrigatórias25.  

As despesas com pessoal e encargos sociais representam o item de despesa primária 

mais relevante no setor público brasileiro. Há que se considerar, ainda, no regime estatutário, 

a característica de longa duração de tais gastos que são utilizados para pagamento de ativos, 

inativos e pensionistas. O art. 21 da LRF26 determina a nulidade de todo ato que não atenda 

aos requisitos de aprovação das despesas obrigatórias de caráter continuado que constam dos 

art. 16 e art. 17. Observa-se no gráfico da figura 1, que as despesas com pessoal e encargos 

sociais representam o segundo grupo de despesas, com maior montante de gastos no setor 

público brasileiro, atrás apenas das despesas com benefícios previdenciários.  

 As despesas com benefícios previdenciários são aquelas correspondentes ao Fundo do 

Regime Geral da Previdência Social - RGPS. Nota-se também, na figura 1, que esse é o item 

de despesa primária que mais subiu no período analisado, após a implantação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Essas despesas estão intrinsecamente ligadas ao valor do salário-

mínimo, e, logicamente, têm sentido os efeitos da política governamental que objetiva ampliar 

o seu valor real. 

 As demais despesas obrigatórias constituem o grupo de gastos da União cuja execução 

obrigatória decorre de diferentes normas de ordem constitucional ou legal, destacando-se: 

                                                           
24  A divisão foi baseada na mesma utilizada por Eugênio Greggianin (2005) em estudo intitulado “Gestão 

Fiscal e Orçamentária e o Papel do Congresso Nacional – Alterações nas Variáveis Fiscais” em que apresenta 
subsídios para a reforma orçamentária. 

25  A discriminação do grupo demais despesas obrigatórias e transferências constitucionais e legais, utilizadas 
na consolidação das dotações orçamentárias e gastos totais estão apresentadas no Apêndice A e no Anexo A, 
respectivamente. 

26  Embora não seja escopo deste trabalho, cabe aqui mencionar que as despesas de pessoal e encargos sociais, 
devido à sua importância nos gastos do setor público brasileiro, mereceram determinações rígidas, regras e 
limites impostos pela LRF. Na Seção II, que engloba os artigos 19 a 23, encontram-se os dispositivos que 
regulamentam as despesas de pessoal, determinam limites em percentuais da recita corrente líquida para os 
entes da federação, além de reparti-los por Poder. Proibiu, ainda, aumentos nos últimos seis meses do 
mandato do titular de cada Poder. Além disso, exigiu do ato que criasse ou aumentasse despesa com pessoal, 
a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, a existência de prévia dotação orçamentária e a 
identificação da origem de recursos.  
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subsídios e subvenções, abono e seguro desemprego, Lei Kandir27, despesas da LOAS; 

doações vinculadas, despesas mínimas dos demais Poderes, sentenças judiciais e outras28.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma análise do gráfico apresentado na figura 1 permite avaliar a expansão nominal 

das despesas obrigatórias de caráter continuado no período de 2000 a 2006, após as 

determinações impostas pela LRF. No conjunto total de despesas, houve uma expansão 

nominal de 138%, com um aumento médio anual de R$32,9 bilhões. Evidencia-se, que, em 

termos percentuais, o maior aumento pôde ser verificado no grupo das demais despesas 

obrigatórias, cerca de 120%, embora, em valores absolutos, os gastos com benefícios 

previdenciários tenham sido ampliados em R$115,3 bilhões, de R$65,2 bilhões em 2000 para 

R$180,5 bilhões em 2006.  

Quanto ao aumento notado em benefícios previdenciários, importante salientar que a 

análise aqui apresentada não detalha a questão das vinculações de receita, existentes no 

âmbito federal por comando legal ou constitucional, particularmente aquelas relativas à 

Seguridade Social. Certamente isso implicaria um exame comparativo entre as receitas 

                                                           
27  A Lei Complementar N.º 87, de 13 de setembro de 1996, conhecida como Lei Kandir, desonerou do 

pagamento do ICMS as exportações de produtos industrializados semi-elaborados e produtos primários e, 
permitiu o aproveitamento de créditos do imposto referente a compra de bens de capital, fornecimento de 
energia elétrica, e serviços de comunicações. O texto original previa a compensação financeira aos estados e 
Municípios pela perda de arrecadação decorrente da medida, durante seis anos (podendo chegar até a 10 anos 
conforme o comportamento das perdas). O ressarcimento só ocorreria se houvesse um comportamento 
negativo do ICMS, no comparativo entre o período base e o de referência, respeitado um teto limite. 

 
28  Ver Apêndice A. 
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vinculadas arrecadadas e os aumentos das respectivas despesas atendidas por essas 

vinculações. Outrossim, procurou-se, apenas, avaliar a evolução dos gastos de forma global. 

Ao abordar o aumento nominal expressivo dos gastos com Benefícios Previdenciários 

não se intenciona apontar para um aumento indiscriminado, descontrolado ou levantar 

questões relativas ao déficit previdenciário. Entretanto, cabe notar a observação feita no 

“Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República”, de 2005, realizado 

pelo Tribunal de Contas da União. De acordo com o relatório, em 2005, o confronto entre 

receitas e despesas indicou um resultado negativo da Seguridade Social. Contudo, 20% das 

receitas de contribuição da Seguridade integram a chamada Desvinculação das Receitas da 

União (DRU), instituída pela EC nº 27/2000 e alterada pela EC 42/2003, vigente até 2007. Na 

situação hipotética de aplicação integral na própria Seguridade dos recursos da DRU, o 

resultado da Seguridade seria positivo no valor de R$ 19,1 bilhões. Na verdade, a Seguridade, 

ao ser objeto de desvinculação, pode ter financiado despesas do orçamento fiscal ou ter 

contribuído para o atendimento de meta de superávit primário. 

Como os valores do PIB e das despesas obrigatórias estão apresentados a preços 

correntes, procurou-se utilizar um deflator, apenas para se ter uma idéia da variação real 

desses parâmetros. Em termos reais, com uma inflação acumulada de 55,3%, calculada pelo 

IPCA de dezembro de 2000 a dezembro de 2006, evidencia-se um aumento de 53,4%. 

Conquanto o aumento real dessa categoria de despesas tenha sido bastante expressivo, 

observa-se, na tabela 1, que os valores do parâmetro relativo ao percentual do Produto Interno 

Bruto (% PIB), mantiveram-se praticamente estáveis de 2000 a 2005, verificando-se um 

aumento de 2 pontos percentuais em 2006.  Complementarmente, nota-se que os aumentos 

das despesas com benefícios previdenciários foram substanciais, mesmo em termos de % PIB 

(de 5,8 a 6,7 %). 

Ao se observar a evolução das despesas de pessoal em % do PIB, de 2000 a 2005, 

verifica-se que houve uma redução de gastos com esse grupo de despesas de 0,9% do PIB, ou 

0,2 pontos percentuais a menos que o aumento nas despesas com benefícios previdenciários. 

Em 2006, entretanto, já se nota um aumento de 0,4 pontos percentuais, recuperando-se o nível 

de gastos com essas despesas verificado em 2003. 
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TABELA 1 – DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO: EVOLUÇÃO 

HISTÓRICA REAL – 2000-200629 
ANO DESPESAS DE 

PESSOAL 

$R bilhões 

DESPESAS DE 

PESSOAL 

%PIB * 

BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 

$R bilhões 

BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 

%PIB * 

DEMAIS 

DESPEAS 

$R bilhões 

DEMAIS 

DESPESAS 

%PIB * 

TOTAL 

 

$R bilhões 

TOTAL 

 

%PIB * 

TOTAL C/ 

DEFLATOR** 

2000 58,2 5,2 65,2 5,8 19,3 1,7 142,7 12,8 100 

2001 65,4 5,0 75,4 5,8 19,2 1,5 160,0 12,2 104,1 

2002 75,0 5,1 86,6 5,9 26,1 1,8 187,7 12,7 108,6 

2003 79,0 4,7 107,7 6,3 31,1 1,8 217,8 12,8 115,3 

2004 89,4 4,6 126,0 6,5 34,1 1,8 249,5 12,9 122,7 

2005 91,8 4,3 144,6 6,7 42,9 2,0 279,3 13,0 130,0 

2006 107,7 4,7 180,5 7,0 52,0 2,0 340,2 15,0 153,5 

* Os cálculos de % PIB já levam em consideração a reestimativa do PIB a preços correntes divulgada pelo IBGE em  21/03/200730. 

** Utilizou-se como deflator  a série histórica do IPCA (Índice de Preços ao Consumir Amplo) divulgado mensalmente.  
Outro fator ainda deve ser considerado. Pode-se ainda afirmar que, conforme 

evidenciado no gráfico da Figura 2, nesse mesmo período, houve um aumento considerável de 

arrecadação em termos nominais, particularmente no que tange às receitas primárias 

administradas. Trata-se de receitas de caráter permanente, que deveriam ser a principal fonte 

de custeio das despesas analisadas. 

Nota-se, contudo, que, com exceção do ano de 2006, quando as receitas administradas 

somaram 15,7% do PIB, os valores dessa relação foram praticamente mantidos constantes, 

entre 14% e 14,9%31. Conclui-se, assim, que a relativa estabilidade do parâmetro “despesas 

obrigatórias em % do PIB”, no período de 2000 a 2005, se deve não só ao aumento de 

arrecadação, mas principalmente à progressiva redução e controle de despesas de pessoal. 

                                                           
29  Para os valores de 2004 a 2006, utilizou-se como fonte a série de valores apresentada no “Relatório de 

Avaliação da Execução Orçamentária”, divulgados pela SOF. Para Benefícios Previdenciários, no mesmo 
período, os dados foram obtidos dos relatórios anuais divulgados pelo Ministério da Previdência Social. 
Quanto aos valores dos exercícios 2000 a 2003, foram demonstrados aqueles presentes no trabalho de 
Greggianin (2005). 

30  Em 21 de março de 2007, o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – apresentou uma revisão  
dos valores do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, para o período entre 2000 e 2005. Por sua vez, a revisão 
do resultado para 2006 foi apresentada após uma semana, em 28 de março de 2007. Os novos números resultam, 
além de outras alterações metodológicas, da inclusão de 94 atividades econômicas e 213 produtos.  
 Em 2005, por exemplo, a informação anterior era de que o crescimento em relação a 2004 havia sido de 
2,3% e com o novo cálculo, que inclui um detalhamento maior da análise do PIB foi verificado um crescimento 
de 2,9%. Em 2004, o crescimento do PIB passou de 4,9% para 5,7%. Nos dois anos anteriores, o novo cálculo 
mudou as taxas de crescimento econômico de 1,9% para 2,7%, em 2002, e de 0,5% para 1,1%, em 2003. 
 O quadro abaixo apresenta as alterações divulgadas:  

ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Anterior 1.101 1.198 1.346 1.556 1.766 1.937 1.943 
Revisado 1.179 1.302 1.477 1.699 1.941 2.147 2.300 

REVISÃO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) EM BILHÕES DE REAIS 
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais e Coordenação de População. 
31  Os cálculos de % PIB já levam em consideração a reestimativa do PIB divulgada pelo IBGE em 21/03/2007. 

Na verdade, antes desta revisão, os valores em %PIB permitiam evidenciar um forte aumento da carga 
tributária no período. Com a revisão, este aumento exagerado de carga tributária não pode assim ser notado.  
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Apesar de pertencerem a um grupo de despesas difíceis de serem administradas, esses dados 

confirmam o efeito da política de não concessão de revisões salariais que vem reduzindo a 

relação despesa com pessoal sobre receita corrente líquida no âmbito da União32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantendo-se a relação “despesas obrigatórias em % do PIB sob controle, de 2000 a 

2005, atinge-se um dos objetivos principais da Lei de Responsabilidade Fiscal, qual seja, a 

compensação determinada no art.17: compensam-se os aumentos de benefícios 

previdenciários com a redução das despesas de pessoal e o aumento da receita administrada. 

Por outro lado, o aumento de gastos em 2006 coloca em xeque o aparente controle 

obtido nos anos anteriores, reforçando a necessidade de se aprofundar as discussões quanto à 

real eficácia dos mecanismos de compensação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32  Eugênio Greggianin, em nota técnica (2005), afirma que a relação despesa de pessoal/receita corrente líquida 

reduziu de 56%em 1995 para 34,80% em 2005. 
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6. MARGEM DE EXPANSÃO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 

CONTINUADO  

6.1. CONCEITO E FUNÇÃO  

  

 A margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado tem sua 

origem, de fato, em um dispositivo da LRF vetado, por ocasião de sua promulgação. O inciso 

III do art. 4º, vetado pelo Presidente da República, determinava que a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias definisse limites e condições para a expansão das despesas obrigatórias de 

caráter continuado referida no art. 17. As razões do veto: 

 “o art. 17 do projeto de lei complementar já estabelece as regras para a expansão das 

despesas obrigatórias de caráter continuado. Por outro lado, se as despesas já foram 

legalmente definidas como obrigatórias, não há de se estabelecer limites e condições 

para a sua expansão. Portanto, em face da contradição que apresenta a redação do 

dispositivo em questão, sugere-se oposição de veto, por contrariar o interesse 

público.” 

 Pode-se concluir que, das razões do veto apresentadas, houve um entendimento de que 

o inciso III, do art. 4º se referia a despesas obrigatórias já criadas anteriormente. Se 

legalmente definidas como obrigatórias no passado, realmente não faria sentindo impor 

limites e condições para sua expansão. Ademais, entendeu-se que, com relação ao aumento ou 

criação destas despesas, as regras do art. 17 já estariam bem definidas. Sendo assim, o 

controle do aumento, derivado de novas despesas obrigatórias de caráter continuado, estaria 

assegurado.  

 Leva-se, desta forma, toda a responsabilidade do controle do aumento das despesas 

obrigatórias de caráter continuado ao dispositivo anunciado no art. 17. Isso posto, reforça-se a 

importância do estabelecimento de regras claras e determinações específicas para construção 

de um modelo, o mais preciso possível, para o cálculo da margem de expansão e, por sua vez, 

de sua apresentação no demonstrativo de margem de expansão de despesas obrigatórias de 

caráter continuado, a ser apresentado no Anexo de Metas Fiscais da LDO, como determina o 

inciso V, do §2º, do art. 4º da LRF.33 

 A idéia original da LRF, contudo, não objetivava apenas limitar a expansão de 

despesas já existentes. A intenção era permitir que a lei de diretrizes orçamentárias definisse 

                                                           
33 “Art 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no §2º do art. 165 da Constituição e: (...) § 2 º O 

Anexo conterá ainda: (...) V- demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem 
de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.” 
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limites e condições para que novas despesas fossem criadas. Esses limites seriam então 

materializados em uma margem de expansão apresentada em um demonstrativo no Anexo de 

Metas Fiscais, como determinado no inciso V, do §2º, do art. 4º da LRF 34. 

  Entende-se que, no estabelecimento das metas de resultado primário e nominal, 

além de serem consideradas, obviamente, as despesas obrigatórias de caráter continuado já 

existentes (pessoal, benefícios previdenciários e outras) e o respectivo crescimento vegetativo, 

deve-se: 

− por questão de prudência e planejamento, considerar a expansão dessas despesas em 

decorrência de novos atos normativos; e 

− por questão de transparência, explicitar o montante que se prevê, que poderá vir a ser 

acrescido, montante este que então se denominaria “margem de expansão das despesas 

obrigatórias de caráter continuado”35. 

 Sendo assim, conclui-se que a margem de expansão tem por objetivo dar transparência 

à previsão de aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado e permitir a 

comprovação do atendimento da primeira das condições de validade dos atos que venham a 

gerar despesas dessa natureza: não afetar as metas fiscais. O termo “margem de expansão” é 

bastante adequado para caracterizar uma espécie de provisão, que se deve considerar ao se 

estabelecer metas de despesas e resultados, para fazer face às expectativas de aumento de 

despesa. 

 Por conseguinte, o que se tem observado, ao longo desses sete anos de efetiva 

aplicação da LRF, são evoluções conceituais no cálculo da margem de expansão e, em certa 

extensão, alterações em suas funções e objetivos. Nota-se, não apenas nas explicações 

apresentadas juntamente com o demonstrativo de expansão destas despesas nos Anexos de 

Metas Fiscais das leis de diretrizes orçamentárias a partir de 2001, mas também em 

justificativas de impacto financeiro nas medidas provisórias editadas, analisadas previamente 

na seção 3, que a margem de expansão passou a ser utilizada como instrumento de 

compensação, e não, em seu sentido originário, como uma provisão para aumento de novas 

despesas obrigatórias.  

 

 

                                                           
34 Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e: 

(...) § 2o O Anexo conterá, ainda: (...) V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita 
e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 

35 Wéder de Oliveira, 2000, “Lei de Responsabilidade Fiscal – Geração, Compensação e Margem de Expansão 
das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. 
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6.2. MARGEM DE EXPANSÃO: EVOLUÇÃO HISTÓRICA36  

 
 Devido a inconsistências na terminologia utilizada nas colunas dos Demonstrativos de 

Margem de Expansão de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado para os diferentes 

exercícios37, tornam-se importantes algumas definições38 para o entendimento da análise 

desenvolvida nesta seção.  

 Entende-se como “Margem Bruta” a estimativa inicial apresentada no demonstrativo, 

levando em consideração a diferença entre a previsão do total de receitas primárias e a 

previsão do total de despesas obrigatórias de caráter permanente já existentes. Na verdade, as 

alterações apresentadas ano após ano na composição destas estimativas, tanto do lado das 

receitas como do lado das despesas, dificultam a compreensão dos reais parâmetros 

envolvidos no cálculo da “Margem Bruta”. Algumas considerações são realizadas na parte 

descritiva que antecede a apresentação do Demonstrativo. Entretanto, não há memória de 

cálculo ou referência sobre a origem dos dados. Para se obter a “Margem Líquida”, deduzem-

se as Transferências Constitucionais. Com a dedução do “Saldo já Utilizado”, que inclui 

despesas para as quais já se tem a estimativa, mas que dependem de deliberação do 

Legislativo, obtém-se o “Saldo Líquido da Margem de Expansão”. 

  

LDO 2001 – Lei nº 9.995, de 2000 
  

 O projeto de lei de diretrizes orçamentárias encaminhado em 15 de abril trouxe uma 

proposta de Anexo de Metas Fiscais que previa uma margem de expansão nula, ou seja, 

construía-se um planejamento fiscal de três anos baseado estritamente na manutenção da 

situação atual, considerando que as pressões por aumentos reais de salários dos servidores 

públicos e de benefícios previdenciários ou a extensão ou majoração de benefícios e serviços 

de seguridade social, entre outras possibilidades de crescimento desse tipo de despesa, seriam 

superadas. 

                                                           
36 Os demonstrativos de margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado, constantes no 

Anexo de Metas Fiscais das Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2001 a 2007 estão apresentados no Anexo 
B.  

37  Veja exemplos e comentários na Subseção relativa à LDO de 2003. 
38  As definições, aqui apresentadas, refletem os demonstrativos e visam apenas o estudo comparativo da 

evolução histórica da margem de expansão. Adotou-se a terminologia utilizada no Demonstrativo da  
Estimativa da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias  Continuadas da LDO de 2002. 
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 O Congresso rejeitou a proposta, inserindo na LDO uma determinação para que o 

projeto de lei orçamentária viesse acompanhado de demonstrativo da margem de expansão, 

sinalizando que tal margem não poderia ser nula. 

 O Poder Executivo, assim, cumpriu a determinação e previu uma margem de expansão 

de R$4,8 bilhões. Esse valor correspondia, na verdade, simplesmente ao aumento de 

arrecadação previsto devido ao crescimento real do Produto Interno Bruto, previsto na época 

em 4,5%.  

 Desses R$4,8 bilhões, cerca de R$ 1,98 bilhões, relativos a concurso e correção de 

curva de carreira, foram incorporados à programação orçamentária e considerados no 

resultado primário. Os outros $R 2,8 bilhões foram considerados indisponíveis, conforme 

transcrição do sexto parágrafo do Quadro II: 

“Cumpre lembrar, no entanto, que o aumento total das despesas em 2001 e nos anos 
seguintes é limitado adicionalmente, pela meta de superávit primário do Governo 
Central, definida de acordo com a LDO – 2001. Dito de outro modo, a margem de 
expansão não está disponível para a efetivação de gastos adicionais aos já 
programados no Projeto de Lei do Orçamento para 2001” 

 Wéder de Oliveira (2000) chama atenção para o fato de que o termo “indisponível” 

significa, na verdade, que não existe margem de expansão, já que os R$ 2,8 bilhões seriam 

utilizados para compensar despesas já programadas. Por sua vez, isto sugere a primeira 

implicação da utilização da margem de expansão como instrumento de compensação, 

desvirtuando o sentido original de um mecanismo capaz de garantir uma provisão, no caso da 

criação de novas despesas obrigatórias de caráter continuado. No entendimento do mesmo 

autor, esses R$2,8 bilhões não constituem margem de expansão, uma vez que teriam sido 

programados em outras categorias de despesas não obrigatórias. 

 

LDO 2002 - Lei nº 10.266, de 2001 
 

 Nesse ano, a margem de expansão foi definida considerando-se apenas o aumento real 

de arrecadação derivado do crescimento real do PIB e a respectiva dedução de transferências 

constitucionais e legais. Nesse caso, novamente, associa-se a margem de expansão ao 

aumento de receita permanente proveniente da ampliação da base de cálculo, fonte de 

compensação de aumento de despesas obrigatórias prevista no art. 17.  

 O aumento da base de cálculo em 2002 foi estimado em R$ 6,5 bilhões, em virtude da 

expectativa de crescimento real do Produto Interno Bruto – PIB de 4,5%. A metodologia de 

estimação utilizada buscou isolar o efeito de variação das quantidades sobre a receita 
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administrada líquida prevista, deduzindo-se os efeitos da variação de preços e das alterações 

na legislação tributária. Foram excluídos os tributos baseados na propriedade e os benefícios 

previdenciários, além de terem sido deduzidas as transferências constitucionais vinculadas a 

esse aumento de receita.  Chegou-se, assim, a uma margem líquida de R$6,5 bilhões. 

 Dessa margem líquida, deduziram-se valores referentes a aumentos de despesas 

permanentes de caráter obrigatório, decorrentes de realinhamentos e reestruturações de 

algumas carreiras do serviço público. A diferença entre a margem líquida e as despesas com 

pessoal e aumento de salário mínimo foi denominada “Saldo Líquido”. 

 A lei trouxe uma inovação quanto às despesas obrigatórias de caráter continuado. 

Determinou no § 2º, do art. 2º, que fizesse parte das informações complementares, constantes 

em anexo da própria lei, a relação das despesas consideradas obrigatórias de caráter 

continuado. 

LDO 2003 - Lei nº 10.524, de 2002 
 

 Além do já mencionado aumento na arrecadação derivado do crescimento da 

economia, passou-se a considerar, no cálculo da margem, o impacto sobre as receitas 

provocado por propostas em apreciação no Congresso e o impacto nas despesas de pessoal 

decorrentes de decisões tomadas em anos anteriores, no caso, o efeito residual de quatro 

meses do reajuste do salário mínimo sobre os benefícios previdenciários. O total dessas 

despesas somou R$956 milhões e foram apresentados, pela primeira vez, em um 

demonstrativo de margem de expansão como “Saldo já utilizado”. 

 Para o cálculo da margem de expansão, tomou-se como parâmetro básico a expectativa 

de crescimento real do Produto Interno Bruto – PIB, de 4,0% em 2003, e as alterações em 

legislação tributária. Assim sendo, considerou-se o impacto da aprovação da proposta no 

Congresso que prorrogava a vigência da Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira – CPMF até 2004, reduzindo-se a alíquota, de 0,38% para 0,08% neste último 

exercício. Adicionalmente, levou-se em conta a redução da receita referente ao término do 

adicional de 1% sobre a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e de 

2,5% sobre a alíquota do Imposto de Renda das Pessoas Físicas e Retido na Fonte – 

Rendimento do Trabalho, a partir de 2003. 

 Houve, pela primeira vez, menção ao impacto de algumas ações em margens de 

expansão para exercícios futuros.  Nas observações anteriores à apresentação do 

demonstrativo, destacou-se que se não houvesse substituição das perdas de arrecadação em 
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função da redução das alíquotas da CSLL, do Imposto de Renda e do término da CPMF, não 

haveria margem de expansão das despesas de caráter obrigatório para os exercícios de 2004 e 

2005. Fundamentou-se essa assertiva no art.17 da LRF, que determina medidas efetivas para a 

recomposição das referidas receitas.  

 Ao analisar o Demonstrativo, constatam-se algumas inconsistências em sua 

apresentação em relação aos anos anteriores, principalmente com relação aos termos 

utilizados. Não houve, nesse ano, utilização dos termos “Margem Bruta”, “Margem Líquida” 

ou “Saldo Líquido”. A “Margem Bruta” foi denominada “Saldo da Margem de Expansão”. 

Chamou-se simplesmente “Saldo” o que fora anteriormente chamado “Margem Líquida”. 

Finalmente, descontando-se aquelas despesas que derivariam de leis em andamento no 

Congresso ou de efeitos residuais, chamou-se de “Margem de Expansão” o que anteriormente 

era o “Saldo Líquido”39.  

 De qualquer forma, mantendo a terminologia utilizada no demonstrativo apresentado 

na LDO de 2002, estimou-se o “Saldo Líquido da Margem de Expansão” em R$ 3,8 bilhões e 

uma “Margem de Expansão Líquida” de R$ 4,7 bilhões. 

LDO 2004 – Lei n° 10.707, de 2003 
 

 O Demonstrativo foi apresentado no mesmo formato da LDO 2003, detalhando-se um 

pouco mais o cálculo da “Margem bruta”, ao mencionar que para a estimativa do impacto da 

legislação tributária sobre a arrecadação, utilizara-se a manutenção da carga tributária do 

Governo Federal em 23,5% do PIB, derivada da conseqüente manutenção da legislação 

tributária de 2003.  

 A discriminação do impacto do aumento do Salário Mínimo no Demonstrativo, 

inclusive com a especificação da Medida Provisória que o determinava, possibilitou a 

interpretação de que era a primeira vez que este teria sido incorporado no cálculo do “Saldo 

Líquido da Margem de Expansão”. Na verdade, os efeitos do aumento do salário mínimo 

foram incluídos, pela primeira vez, no Demonstrativo da LDO 2002. 

 O cenário macroeconômico utilizado para o cálculo da margem de expansão assumiu a 

expectativa de crescimento real do PIB de 3,5% em 2004. Demonstrou-se, assim, uma 

“Margem Líquida de Expansão” de R$ 6,8 bilhões. Descontando-se o “Saldo já Utilizado” 

                                                           
39 Veja demonstrativos detalhados apresentados no Anexo A.  
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com o aumento do Salário Mínimo e a Reestruturação de Carreiras no Serviço Público, 

obteve-se um “Saldo de Margem de Expansão” de R$ 5,8 bilhões.  

LDO 2005 – Lei nº 10.934, de 2004 
 

 Para o ano em pauta, como estimativa de receita, foi considerado o aumento resultante 

da variação real do PIB, estimado em 4% para o período. Consideraram-se, ainda, o 

crescimento do volume de importações, estimado em 16,25% e os seguintes impactos de 

alteração na legislação tributária: 

 Imposto de importação e IPI: redução de alíquotas; 

 IPI – Outros: extinção do crédito presumido PIS/COFINS deduzido do IPI para os 

contribuintes incluídos na nova forma de tributação da COFINS; 

 COFINS: nova forma de tributação (cobrança não cumulativa), com impacto nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2005, tributação das importações e aumento da 

alíquota do setor de combustíveis; 

 PIS/PASEP: exclusão de setores da cobrança não cumulativa, tributação das 

importações e aumento da alíquota no setor de combustíveis. 

Ainda no que se relaciona às receitas, ocorre uma inovação ao esclarecer que a 

estimativa da “Margem Bruta” levou em consideração somente a receita administrada pela 

Secretaria da Receita Federal, tendo em vista o elevado grau de vinculações das demais 

receitas orçamentárias. 

Quanto às despesas, agregaram-se em apenas um item, no Demonstrativo, os aumentos 

com pessoal e benefícios previdenciários, que anteriormente eram discriminados. Mencionou-

se o impacto do aumento vegetativo da folha de pagamento e incorporou-se o impacto das 

despesas com os anistiados políticos de que trata a Lei n º 10.559, de 13 de novembro de 

2002. 

Estimou-se, assim, a “Margem Líquida” em R$ 11,8 bilhões. Deduzindo-se o “Saldo 

já utilizado”, que não foi discriminado como nos demonstrativos anteriores, chegou-se a um 

“Saldo Líquido da Margem de Expansão” de R$ 7,6 bilhões. 

LDO 2006 – Lei nº 11.178, de 2005 
 

O Demonstrativo de Margem de Expansão apresentado na LDO-2006 não trouxe 

alterações significativas. Quanto às receitas, não houve referência à utilização de apenas 
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receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal. Não houve registro de quaisquer 

impactos derivados de alteração tributária, destacando-se apenas o aumento estimado de 

12,64% nas importações.  

Contabilizou-se o aumento das despesas permanentes de caráter obrigatório que teria 

impacto em 2006. Tal aumento foi provocado basicamente pela correção real do valor do 

Salário Mínimo, que elevava as despesas com os benefícios previdenciários, Seguro 

Desemprego, Renda Mensal Vitalícia, Abono Salarial e benefícios concedidos com base na 

Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS em cerca de R$ 1,1 bilhão, bem como o 

crescimento vegetativo, responsável pela ampliação em R$ 5,0 bilhões. Desta vez, a 

discriminação do “Saldo já Utilizado” limitou-se a demonstrar o impacto do aumento real do 

Salário Mínimo e do crescimento vegetativo dos gastos sociais. 

A “Margem Líquida” foi, então, estimada em R$ 12,1 bilhões e o “Saldo Líquido da 

Margem de Expansão” em R$ 6,0 bilhões. 

Observa-se, entretanto, que a preocupação com o aumento de despesas primárias 

continuava. A LDO para 2006 trouxe importante inovação no processo decisório ao fixar, 

para o conjunto das despesas primárias correntes, um teto de 17% do PIB. A dificuldade de 

gestão dessa proposta residiu no fato de que o limite global atinge tanto despesas obrigatórias 

como as discricionárias, cuja natureza é diferenciada, sugerindo-se a necessidade de repartir o 

referido limite em sublimites distintos. 

LDO 2007 – Lei nº 11.439, de 2006 
  

 O Demonstrativo constante do Anexo de Metas Fiscais da LDO-2007 parece ter 

consolidado um formato quanto ao seu conteúdo e mesmo quanto à parte explicativa que o 

precede. Observa-se que não houve alterações em sua estrutura, quando comparado àquele 

apresentado na LDO-2006. 

 Quanto ao Demonstrativo, manteve-se a mesma terminologia para os parâmetros que o 

compõem, inclusive na discriminação do “Saldo já Utilizado”: “Impacto do aumento real do 

salário-mínimo” e “Crescimento vegetativo dos gastos sociais”. Quanto à parte explicativa, os 

parâmetros mencionados foram os mesmos, obviamente com alterações numéricas. 

Mantiveram-se, assim, para previsão da receita, referências à estimativa do aumento do PIB e 

ao aumento das importações. Para a previsão da despesa, por sua vez, foram considerados a 

correção real do valor do Salário Mínimo, que elevava as despesas com os benefícios 
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previdenciários, o Seguro Desemprego, a Renda Mensal Vitalícia, o Abono Salarial e os 

benefícios concedidos com base na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, bem como o 

crescimento vegetativo.   

Demonstrou-se, assim, uma “Margem Líquida” de R$ 14,7 bilhões e um “Saldo 

Líquido de Margem de Expansão” de R$ 2,8 bilhões. 

Margem de Expansão Estimada X Expansão Efetiva 
 

 A falta de detalhamento da memória de cálculo na apresentação do Demonstrativo de 

Margem de Expansão impossibilita a realização de um comparativo ideal entre o estimado e 

aquele efetivamente realizado. A parte descritiva que antecede a apresentação do 

Demonstrativo, por sua vez, limita-se a apresentar alguns índices utilizados nos cálculos e 

relatar as despesas obrigatórias, que já estariam sujeitas à compensação da Margem, e cujos 

valores são resumidamente demonstrados na seção do demonstrativo denominada “Saldo já 

Utilizado”. 

 Entretanto, ao se analisar a evolução histórica das despesas obrigatórias de caráter 

continuado na Seção 4, a comparação entre os dados apresentados e os valores constantes dos 

demonstrativos das respectivas LDO´s, pode levar a algumas conclusões interessantes quanto 

à precisão dos cálculos de estimativa da margem de expansão dessa categoria de despesas. 

 De acordo com os demonstrativos apresentados, desconta-se da “Margem Líquida” o 

“Saldo já Utilizado” e obtém-se o “Saldo Líquido”. Uma vez que as despesas inseridas no 

demonstrativo como “Saldo já Utilizado” já seriam conhecidas, já se determinando, portanto, 

seu impacto na margem de expansão, não faria sentido a utilização do “Saldo Líquido” da 

margem de expansão, como parâmetro a ser comparado com a expansão real. Por outro lado, 

considerando a função original de uma margem de expansão, descrita na Seção 5.1, a 

“Margem Líquida”, em cujos cálculos já foram considerados a expectativa de crescimento da 

economia, as transferências constitucionais, a expansão da arrecadação da receita devido às 

alterações em legislação tributária e demais fatores que afetam a variação de receitas e 

despesas, poderia ser considerada como a expectativa máxima de expansão de despesas 

obrigatórias de caráter continuado. Expansão essa que teria como causa principal aumentos 

imprevistos, seja de despesas já existentes ou daquelas para as quais não havia previsão de 

criação. 

 A Figura 3 apresenta um resumo geral da evolução histórica da estimativa da margem 

de expansão, demonstrando os resultados para a “Margem Líquida”, o “Saldo Líquido da 
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Margem de Expansão” e a “Expansão Efetiva” das despesas obrigatórias de caráter 

continuado. Observa-se que há diferenças significativas entre a “Margem Líquida” e a 

expansão real das despesas obrigatórias de caráter continuado. No exercício de 2001, por 

exemplo, em que o Governo sugeriu, a princípio, uma Margem nula, houve uma expansão de 

R$ 17,3 bilhões em relação a 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se, principalmente, a divergência entre a estimativa da margem de expansão e 

a expansão efetiva entre 2005 e 2006 que chegou a R$ 48,8 bilhões. Evidentemente que, com 

o passar dos anos, o crescimento demográfico, a inflação e outros fatores, a alteração de 

variáveis que afetam o aumento dos gastos com despesas obrigatórias tende a aumentar 

progressivamente. Entretanto, conquanto se calculem os valores executados, utilizando-se as 

mesmas definições, parâmetros e critérios adotados no cálculo da estimativa e se descontem 

os efeitos inflacionários e os erros inerentes a qualquer processo de previsão, não há como 

justificar tais imprecisões. 

 

6.3. O MODELO ATUAL  

 

A STN, como órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, vem realizando, em 

conjunto com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades técnicas 

representativas da sociedade, a harmonização dos conceitos, definições, regras e 

MARGEM DE EXPANSÃO ESTIMADA X EXPANSÃO EFETIVA DAS DOCC´S 
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* Dados relativos apenas à Margem de Expansão estimada para o Exercício de 2007 
 
Figura 3 – Comparativo entre  Margem de Expansão Estimada e Expansão Efetiva das 
Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado 
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procedimentos contábeis a serem observados por todas as esferas de governo, culminando 

com a revisão e a divulgação de manuais de elaboração do Anexo de Metas Fiscais e do 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 

A Portaria nº 587, da STN, que aprova a 5a edição do Manual de Elaboração do Anexo de 

Metas Fiscais e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, apresenta, no item 2.8.1 

do manual, instruções para o preenchimento do Demonstrativo de Expansão de Despesas 

Obrigatórias de Caráter Continuado, aplicáveis a partir do exercício de 200640. 

 O manual determina, assim, a seguinte estrutura para o demonstrativo: 

EVENTO Valor Previsto <Ano de Referência> 

Aumento Permanente da Receita 

(-) Transferências Constitucionais 

(-) Transferência ao FUNDEF 

 

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)  

Redução Permanente de Despesa (II)  

Margem Bruta (III) = (I+II)  

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 

Novas DOCC 

 

Novas DOCC geradas por PPP's  

Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)  

FONTE: 

Após apresentar o modelo a ser utilizado, o Manual define e exemplifica os termos 

utilizados, quais sejam: 

EVENTO – Nessa coluna, devem constar a Arrecadação, as Despesas Obrigatórias de Caráter 

continuado, a Margem Bruta de Expansão das DOCC, o Saldo Utilizado da Margem e a 

Margem Líquida de Expansão das DOCC. 

Valor Previsto <Ano de Referência> - Nessa coluna, devem constar os valores previstos da 

Arrecadação, das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, da Margem Bruta de 

Expansão das DOCC, do Saldo Utilizado da Margem e da Margem Líquida de Expansão das 

DOCC para o exercício orçamentário a que se refere a LDO. A expressão <Ano de 

Referência> indica o ano correspondente. Ex: <2007>. 

Aumento Permanente da Receita – Nessa linha, deve ser demonstrada a estimativa de 

aumento permanente de receita para o exercício orçamentário a que se refere a LDO. 

                                                           
40  Esse modelo foi ratificado com a Edição do 6º  Manual de Elaboração do Anexo de Metas Fiscais e do 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária, aprovado pela Portaria nº 633, da STN. 
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Transferências Constitucionais – Nessa linha, deve ser demonstrada a parcela do aumento 

permanente de receita para o exercício orçamentário a que se refere a LDO que será 

transferida aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no caso da União, e aos Municípios, no 

caso dos Estados. Essa linha não se aplica aos Municípios. Ex: No caso de um Estado, a 

parcela do aumento permanente de receita gerado pelo aumento de alíquota do ICMS 

transferida aos seus respectivos Municípios deve ser inserida nessa linha, como dedução da 

linha Aumento Permanente de Receita. 

Transferências ao FUNDEF - Nessa linha, deve ser demonstrado o valor, decorrente do 

aumento permanente de receita, que será transferido ao FUNDEF por Estados, Distrito 

Federal e Municípios no exercício orçamentário a que se refere a LDO. Ex: No caso de um 

Estado previr aumento permanente de receita pela elevação da alíquota do ICMS, deverá ser 

informado na linha Transferências ao FUNDEF o valor referente a 15% sobre 75% do 

aumento permanente de receita gerado por essa operação. 

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita – Essa linha deve demonstrar o valor do 

aumento da receita, líquido dos aumentos permanentes de receita referentes a transferências 

constitucionais e a transferências do FUNDEF. 

Redução Permanente de Despesa – Essa linha deve informar o valor previsto para a redução 

de despesa para o exercício orçamentário a que se refere a LDO. 

Margem Bruta – Essa linha deve informar o somatório do saldo final do aumento 

permanente de receita mais a redução permanente de despesa. 

Saldo Utilizado da Margem Bruta – Essa linha deve registrar o valor do saldo da margem 

de expansão das DOCC, inclusive as geradas por PPP’s, comprometido para o ano de 

referência. 

Novas DOCC – Essa linha deve demonstrar o valor previsto com novas despesas obrigatórias 

de caráter continuado, exceto as geradas por PPP’s, previstas para o exercício orçamentário a 

que se refere a LDO. 

Novas DOCC geradas por PPP’s - Essa linha deve demonstrar o valor previsto com novas 

despesas obrigatórias de caráter continuado geradas por Parcerias Público-Privadas previstas 

para o exercício orçamentário a que se refere a LDO. 

Margem Líquida de Expansão de DOCC – Essa linha deve registrar o saldo final da 

margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para o exercício 

financeiro a que se refere a LDO. 
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FONTE: – Informação referente à origem dos dados e/ou órgão responsável por sua 

divulgação. Deve ser especificada cada fonte com o seu respectivo dado apresentado. Ex: 

MF/SPE – Variação Real do PIB. 

 A proposta do demonstrativo atualmente vigente significa um avanço com relação à 

padronização necessária a qualquer mecanismo de controle que vise à objetividade e 

transparência. Entretanto algumas considerações devem ser feitas. 

Primeiramente, observa-se que o demonstrativo especifica a apresentação apenas das 

variações permanentes esperadas para despesas e receitas. O mesmo sendo válido para os 

descontos a serem realizados. A idéia, assim, é apresentar uma estimativa de variação destes 

itens e não seus valores absolutos. Conceitualmente, esse indicativo se constitui um ponto 

forte do modelo, já que a margem de expansão nada mais é que uma variação derivada do 

aumento ou redução de receitas e despesas. O que se quer com o resultado da Margem de 

Expansão é justamente conhecer qual seria a possibilidade real máxima para que se 

aumentasse a despesa sem afetar as metas fiscais. No entanto, a não apresentação de valores 

absolutos previstos para receitas, despesas e seus respectivos acréscimos e descontos, não 

permite evidenciar com clareza outras variáveis que influenciariam no cumprimento de metas 

fiscais, particularmente o superávit primário. 

Há, ainda, questões relacionadas à terminologia utilizada. Faria sentido acrescentar 

novos termos como “Margem Bruta”, “Saldo Líquido da Margem de Expansão” ou “Saldo 

Utilizado da Margem Bruta”? Novamente, se o que se objetiva com a Margem de Expansão é 

obter uma espécie de provisão41 que faça frente à criação ou aumentos imprevistos de 

despesas não há porque haver um “Saldo Líquido da Margem de Expansão”. Cabe, aqui, por 

razões de objetividade, clareza e simplicidade, apenas o termo Margem de Expansão. A 

terminologia “saldo”, na verdade, vem reforçar a idéia da Margem de Expansão utilizada 

equivocadamente como mecanismo de compensação, discutida na subseção 4.4. Se já há 

previsão de quaisquer despesas obrigatórias de caráter continuado, derivadas de legislação em 

tramitação no Congresso ou nas Câmaras e Assembléias Legislativas ou outros atos 

administrativos normativos, essas despesas já deveriam estar incluídas antes do resultado da 

Margem de Expansão. 

Isso posto, não significa que “Saldo Líquido da Margem de Expansão” seja incorreto 

ou inutilizável de alguma forma. Haveria sentido em se determinar “Saldo Líquido” se 

houvesse um controle periódico, consolidando os efeitos das legislações e atos que criassem 

                                                           
41 Ver análise na Seção 5.1 
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ou aumentassem os gastos com despesas obrigatórias continuadas, como aquele proposto por 

Wéder Oliveira (2004).  

Segundo sugestão do autor, a margem de expansão constituiria uma reserva no 

orçamento (tal como a reserva de contingência), em programação específica, que seria 

deduzida à medida que fosse sendo necessária a alocação de recursos para ações novas ou já 

existentes, em decorrência de legislações aprovadas no decorrer do ano. Poderia, ainda, ser 

alocada parte dessas reservas diretamente às Casas do Poder Legislativo, aos Tribunais do 

Poder Judiciário, ao Ministério Público, e ao Tribunal de Contas, que têm autonomia para 

elaborar e executar seus orçamentos, em consonância com os parâmetros fixados na LDO, 

para aumentos de despesas obrigatórias derivados da edição de atos administrativos 

normativos desses órgãos. A cada dois meses, na mesma época em que o Poder Executivo 

promovesse a avaliação de receitas e despesas, em cumprimento ao que dispõe o art. 9º da 

LRF, a margem de expansão seria também reavaliada. Assim, haveria sentido a discriminação 

de um “Saldo Líquido”. 

Retomando a análise do modelo de demonstrativo sugerido pela 5a Edição do Manual, 

não obstante a Portaria nº 587, da STN, estabeleça a utilização do modelo para todas as 

esferas do governo, aplicável a partir do exercício financeiro de 2006, a União ignorou a 

determinação e não o empregou na LDO/2007. Ao contrário, serviu-se de um modelo que 

parece ter sido consolidado a partir da LDO/2003, apresentado a seguir: 

Saldo da Margem de Expansão (R$ milhões) 
 

DISCRIMINAÇÃO <ANO> 
1. Arrecadação – efeitos quantidade e legislação  
2. Transferências Constitucionais  
3. Saldo (1-2)  
Impacto do aumento real do salário-mínimo  
4. Saldo já utilizado  
Crescimento vegetativo dos gastos sociais  
5. Margem de Expansão (3-4)  

 As mesmas considerações feitas anteriormente para o modelo de demonstrativo 

proposto pela STN, com relação aos equívocos na terminologia empregada, certamente são 

válidas para aqueles apresentados pela União no Anexo de Metas Fiscais da LDO/2007. 

Ressalta-se, ainda, a discriminação do “Impacto do aumento real do salário-mínimo” e do 

“Crescimento vegetativo dos gastos sociais”. Ainda, que não se saibam exatamente os valores 

a serem aprovados pelo Congresso, as estimativas desses impactos já são conhecidas, sendo 

injustificáveis seus descontos separados de uma “Margem Bruta”, ou pior, de um “Saldo já 



 

 

55

Utilizado”. Trata-se de aumento de despesa permanente previsível e devem ser descontados 

para obtenção da “Margem de Expansão”.  

 Se o sentido exato da margem não é claramente compreendido, nem tampouco sua 

utilidade, haverá sempre um demonstrativo, já que a lei o determina, mas sem base sólida ou 

comprometimento para sua real utilização. Faz-se necessário, assim, o delineamento das 

variáveis e parâmetros envolvidos no cálculo da estimativa da Margem de Expansão, análise 

desenvolvida na próxima seção, para que o modelo de apresentação dessas informações seja 

claro e transparente, como determinam os fundamentos e princípios da LRF. 

6.4. MARGEM DE EXPANSÃO: VARIÁVEIS ENVOLVIDAS 

 

 A análise apresentada a seguir, com o objetivo de identificar as variáveis envolvidas 

no cálculo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, forma a 

base para a apresentação posterior de um novo modelo para o demonstrativo constante no 

Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias como determina o art. 4º da LRF. 

A relação dessas variáveis baseia-se nos estágios propostos por Wéder de Oliveira (2004) para 

o cálculo da margem de expansão. 

 Primeiramente, algumas considerações devem ser realizadas: 

− As fontes que constituem a margem de expansão devem ser aquelas indicadas no artigo 17 

como fontes de compensação (redução permanente de despesas, elevação de alíquotas, 

ampliação da base de cálculo, criação ou majoração de tributos) no caso de despesas 

obrigatórias. 

− Deve-se, ainda, para a concessão de benefícios tributários, levar em consideração o 

aumento de receita derivado da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 

criação ou majoração de tributos. 

− A margem de expansão seria composta pelo montante de recursos passível de ser 

disponibilizado por atos legislativos (e também atos administrativos normativos emitidos 

por autoridades do Poder Executivo) relacionados à “redução permanente” de despesas e  

“aumentos permanentes de receita”, derivados de aumento de alíquotas, ampliação da base 

de cálculo ou criação ou majoração de tributos. 

− Mantém-se o entendimento de que a margem equivale a uma provisão, ou seja, um “fundo 

de reserva” para fazer face à antecipação de perdas de receita e/ou a aumentos de despesas 

obrigatórias derivados de legislação ainda não aprovada pelo Congresso. 
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Disponibilidade Real de Recursos _ Inicial (DRRI) 
 

 Entende-se a DRRI como o montante resultante do confronto das projeções de receitas 

permanentes (RP) e despesas obrigatórias (DO) em sentido amplo, ou seja, não apenas as 

despesas obrigatórias de caráter continuado. Segue-se que o ponto inicial para o cálculo da 

margem de expansão seria a Disponibilidade Real de Recursos – Inicial definida pela 

equação: 

   DRRI = RP – DO 

 

 Relevante salientar que as projeções tanto das RP´s e das DO´s dependerão de algumas 

variáveis.  

 Considerando os modelos econométricos de projeção, pode-se afirmar que as RP´s 

serão função do aumento de receitas a partir das estimativas de crescimento real do PIB 

(RPPIB) deduzidos da projeção de aumentos dos benefícios tributários derivados do 

crescimento da economia ou de outros fatores que afetem a elegibilidade dos pleiteantes (BT) 

e dos montantes das receitas coletadas pelo Governo Federal e transferidas aos Estados, 

Distrito Federal e aos Municípios (TCL), em decorrência de determinações constitucionais ou 

legais. Importante lembrar que receitas sazonais e receitas de comportamento aleatório devem 

ser excluídas dos cálculos das RP´s. Assim: 

   RP =  RPPIB - BT - TCL 

 Quanto às DO´s, as projeções devem tomar em conta os fatores que lhes provocam 

aumento real: crescimento demográfico; aumento do número de pessoas com direito aos 

benefícios da seguridade social; projeções de taxas de desemprego; efeitos progressivos de 

legislações aprovadas nos anos recentes; os mandamentos constitucionais de aplicação de 

montantes mínimos nas áreas de educação e saúde; previsões de pagamento regulares de 

sentença judiciais; incremento no número de beneficiários dos demais programas rotulados 

como obrigatórios e incluídos no anexo “Obrigações Constitucionais e Legais da União” da 

lei de diretrizes orçamentárias42. 

Disponibilidade Real de Recursos – Após o Superávit Primário (DRRas) 
 
 O Superávit Primário (SP), estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias é a mais 

importante meta fiscal. Obviamente a margem de expansão será influenciada pela parte 

consumida da DRRi para fazer face aos recursos necessários à manutenção deste Superávit. 
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 Sendo assim: 

  DRRas = DRRi - SP 

Disponibilidade Real de Recursos Final (DRRf) 
 

Parte da “Disponibilidade Real de Recursos – Após Superávit Primário” poderá ser 

alocada em despesas discricionárias (DD). Essa decisão deve ser explicitada na lei de 

diretrizes orçamentárias, que é o instrumento constitucional onde o Congresso Nacional e o 

Poder Executivo definem as diretrizes para elaboração dos orçamentos. Pode-se denominar o 

montante remanescente de “Disponibilidade Real de Recursos – Final”.  

 Assim: 

  DRRf = DRRas - DD 

 

Resultado Final da Margem de Expansão (MEX) 
  

 Da disponibilidade de recursos final restam, ainda, algumas deduções: as variações de 

margem de expansão relativas ao ano anterior, o efeito das parcerias público-privadas e de 

legislações que ainda tramitam no Congresso Nacional, mas para as quais já se conheça uma 

estimativa de seu impacto financeiro-orçamentário. 

 

Variação da Margem de Expansão do Ano Anterior 
 

 O art. 4º da LRF, ao determinar a inclusão de um demonstrativo de estimativa de 

margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado no Anexo de Metas 

Fiscais, não determina que este seja avaliado regularmente ou que haja alguma previsão para 

exercícios financeiros posteriores43. 

Ao se considerar o objetivo final da margem de expansão, qual seja o seu controle 

efetivo sobre o aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado, conclui-se que uma 

margem de expansão não pode estar restrita apenas a um exercício financeiro. Um controle 

efetivo implica a avaliação da evolução real dessas despesas. Uma forma de apreciação do 

                                                                                                                                                                                     
42 Veja Anexo A.  
43 Talvez pelo caráter geral da LRF, o legislador tenha optado por deixar implícita a necessidade de um controle 

periódico. 
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efeito da evolução real das despesas obrigatórias seria a inclusão nessa variável, do impacto 

da evolução real, no ano anterior, no cálculo da margem de expansão para o ano seguinte.  

 Portanto, do montante calculado em DRRf deve-se deduzir a eventual falta de margem 

verificada no exercício anterior (∆MEXant). Ou seja, ao final do exercício financeiro, deve-se 

apurar a margem de expansão que se concretizou (MEXRant): identificar o aumento real de 

receita (RRant) permanente havido no ano e a utilização das autorizações para aumento da 

despesa com pessoal, (DPant) quantificar os efeitos reais de mudanças na legislação, 

aprovadas com respaldo na margem de expansão, que acarretaram aumento de despesas 

obrigatórias (DOant), e a redução nas receitas pela concessão de benefícios tributários 

(BTant). 

 Assim tem-se: 

  MEXRant =  RRant – (DP ant + DO ant + BT ant) 

 Se os efeitos quantificados forem superiores à margem de expansão efetiva, ou seja, 

àquela calculada para o exercício financeiro anterior (MEXant), essa diferença deverá ser 

considerada com um redutor da DRRi, ao se calcular a margem de expansão a ser incluída na 

proposta da próxima lei de diretrizes orçamentárias.  

 Assim tomando-se ∆MEXant  como a diferença entre MEXant  e MEXRant, ou seja: 

∆MEXant = MEXant – MEXRant 

chega-se à expressão geral da margem de expansão: 

 Se ∆MEXant<0 tem-se MEX = DRRas – (DD + ∆MEXant) 

 Se ∆MEXant ≥0 tem-se MEX = DRRas – DD 44 

 

Efeito das Parcerias Público-Privadas 
 

 Recentemente, um novo instrumento de geração de despesas obrigatórias de caráter 

continuado e operações de crédito surgiu no cenário brasileiro, com a aprovação da Lei nº 

11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas para licitação e contratação de 

parceria público-privada (PPP´s) no âmbito da administração pública. 

 A definição de despesas obrigatórias de caráter continuado no art. 17 ressalta a 

natureza dessas despesas, qual seja, despesa corrente.  Embora aparentemente as despesas 

                                                           
44  Não considerar um possível “saldo” positivo da margem de expansão do ano anterior objetiva apenas um 

controle mais rigoroso das despesas obrigatórias de caráter continuado. Evidentemente, se houver um 
controle adequado e periódico do aumento e redução dessas despesas, possibilitando fazer menção a um 
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provenientes das PPP´s visem, na maioria das vezes, ampliar a capacidade de investimento 

público, o que caracterizaria tais despesas, como despesas de capital, fugindo ao conceito 

original, ainda assim, há a possibilidade de geração de despesas obrigatórias de caráter 

continuado, desde que não envolvam investimentos, nem sejam classificadas como despesas 

de capital.   

 Ao apresentar a possibilidade de pagamento por ordem bancária, no inciso I do art. 6º 

da Lei n° 11.079, como forma de contraprestação da Administração pública nos contratos, 

reforça-se a idéia de que há possibilidade de geração de despesas obrigatórias de caráter 

continuado, caso a natureza destes instrumentos envolva a prestação de serviços que não 

caracterizem investimentos.  

 Observa-se que o art. 2º, da Lei 11.079, define a parceria público–privada como 

contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. A 

concessão patrocinada, por sua vez, é definida como a concessão de serviços públicos ou de 

obras públicas que envolva contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro 

privado45. Há, portanto, a possibilidade de concessão de serviços públicos. Ao estabelecer o 

limite mínimo de cinco anos para os contratos de PPP´s, a efetiva realização dessas parcerias 

pode gerar, na verdade, uma despesa obrigatória de caráter continuado, se tais despesas forem 

correntes, pois ultrapassará os dois exercícios financeiros, exigidos para caracterizá-las como 

tal, conforme determinação do art. 17 da LRF. 46 

 Nota-se, ainda, que a contraprestação pecuniária da Administração Pública nos 

contratos de PPP poderá ser feita por meio da cessão de créditos não tributários,47 o que pode 

caracterizar uma renúncia de receita, devendo ser considerados seus efeitos no cálculo da 

Margem de Expansão, obviamente desde que não sejam sazonais ou de efeitos aleatórios. 

                                                                                                                                                                                     
“saldo”, caberia ao legislativo decidir quanto ao destino desse saldo: se para novas DOCC’s ou 
investimentos, por exemplo. 

45  O §1º do art. 2º define: “Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de 
que trata a Lei nº 8.937, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos 
usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado”. A Concessão administrativa, 
possibilidade descrita no caput do art. 2 é definida no § 2º: “Concessão administrativa é o contrato de 
prestação de serviços de que a Administração Pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva 
execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

46   Art. 2º §4º: “É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: 
 I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); 
 II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; ou 
 III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de 
equipamentos ou a execução de obra pública”. 
 
 
47  Art. 6º, inciso II. 
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 Pode-se chegar, assim, à equação que define a Margem de Expansão, incluindo-se os 

efeitos das PPP´s, isto é, deduzindo-se as despesas obrigatórias continuadas derivadas dos 

contratos de PPP (DOPPP) e a cessão de créditos não tributários concedidos (BNTPPP): 

Se ∆MEXant<0  tem-se MEX = DRRas – (DD + ∆MEXant + DOPPP - BNTPPP) 

 Se ∆MEXant≥0  tem-se MEX = DRRas – (DD + DOPPP - BNTPPP) 

  

Aumentos Estimados para Novas DOCC´s (NDOCC) 
 

Durante o processo de elaboração da lei de diretrizes orçamentárias já se estimam 

aumentos para algumas despesas que, se já conhecidas, devem ser deduzidas da margem de 

expansão, ainda que dependam de aprovação pelo Legislativo. Dos demonstrativos 

apresentados nos anexos a partir da LDO/2001 podem ser evidenciados os aumentos relativos 

a novas despesas com pessoal e crescimento vegetativo de gastos sociais. 

  Entretanto, se o conhecimento do impacto financeiro-orçamentário constitui a razão 

para deduzi-los, devem-se deduzir da “Disponibilidade Real de Recursos Final” quaisquer 

valores que derivem de legislações, ainda a serem aprovadas, mas cuja estimativa de impacto 

financeiro-orçamentário já seja conhecida (ODOCC).  

  Quanto às novas despesas com pessoal (NDP), desde 1988, a Constituição requer 

prévia alocação de recursos e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias para 

concessão de aumentos de remuneração e contratação de servidores. Em reforço a essa 

determinação, o artigo 21 da LRF estipula que aumentos aprovados de despesa com pessoal 

estão submetidos às mesmas condições de geração de despesas obrigatórias de caráter 

continuado definidas no art. 17. Assim, parte da “Disponibilidade Real de Recursos – Após o 

Superávit Primário” poderá ser alocada para aumentos de despesas de pessoal. Os aumentos 

autorizados devem estar relacionados em anexo da LDO, ou, como vem ocorrendo, 

indevidamente, nos últimos anos, em anexo específico da lei orçamentária. 

 Certamente, o que já vem ocorrendo é a inclusão de Novas Despesas com Pessoal e 

Crescimento vegetativo de gastos sociais (CVGS) no Demonstrativo de Margem de Expansão 

de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. Observou-se na seção 4.2, em que se 

apresentou a evolução histórica da margem de expansão, que as novas despesas de pessoal são 

deduzidas da margem de expansão bruta, por exemplo, no item do demonstrativo relativo a 

Despesas48 ou Saldo Utilizado49. 

                                                           
48  Demonstrativo de margem de expansão, Anexo de Metas Fiscais, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2002. 
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 Assim, o resultado final da margem de expansão, ou seja, o montante de recursos 

disponível, a ser estabelecido em anexo da LDO, para fazer face aos aumentos de despesas 

obrigatórias de caráter continuado derivados de propostas a serem aprovadas pelo Congresso, 

ou de medidas provisórias será: 

Se ∆MEXant <  0  tem-se  MEX = DRRas –(DD + ∆MEXant + DOPPP - BNTPPP  +  NDOCC  ) 

Se ∆MEXant  ≥ 0  tem-se  MEX = DRRas –(DD + DOPPP - BNTPPP +  NDOCC ) 

Onde, 

NDOCC = NDP + CVGS + ODOCC 

   

 

   

                                                                                                                                                                                     
49  Demonstrativo de margem de expansão, Anexo de Metas Fiscais, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2003. 
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7. DEMONSTRATIVO DE MARGEM DE EXPANSÃO DE DESPESAS 

OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO: UM NOVO MODELO 

7.1.  APRESENTAÇÃO 

A própria Lei de Responsabilidade Fiscal esclarece, no art. 48, que para se obter a 

transparência fiscal, um dos seus objetivos fundamentais, deve-se dar ampla divulgação aos 

planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, bem como às prestações de contas, 

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, Relatórios de Gestão Fiscal e versões 

simplificadas desses documentos. Além disso, ao incentivar a participação popular durante os 

processos de elaboração e de discussão dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos, assume-se que esses documentos sejam elaborados de tal forma que sejam fáceis 

e objetivamente compreendidos. Como parte integrante do Anexo de Metas Fiscais da lei de 

diretrizes orçamentárias, no mesmo sentido, o Demonstrativo de Margem de Expansão de 

Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado deve ser capaz de refletir com simplicidade, 

clareza, objetividade e concisão as variáveis que possibilitem o controle dessas despesas.  

Sendo assim, o modelo sugerido fundamenta-se nas seguintes premissas: 

• Observância dos princípios de clareza, objetividade e transparência que devem 

nortear a elaboração de quaisquer demonstrativos, relatórios ou instrumentos 

que visem divulgar informações importantes sobre a gestão fiscal. Assim, as 

informações fornecidas por tais instrumentos devem ser facilmente 

compreendidas, tanto por especialistas como pela população em geral, sem, no 

entanto, comprometer seu conteúdo. 

• Utilização de uma terminologia adequada que impossibilite a visão equivocada 

da margem de expansão como um saldo que possa ser utilizado como 

mecanismo de compensação.  

• Identificação das fontes dos valores utilizados como estimativa, principalmente 

se tais valores se originarem de demonstrativos e quadros já constantes dos 

anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

• Dedução de despesas, cujo impacto financeiro-orçamentário já seja conhecido 

e estimado, ainda que originários de leis ou medidas-provisórias em tramitação 

no Congresso Nacional.  

• Utilização da terminologia empregada na análise das variáveis envolvidas no 

cálculo da margem de expansão apresentada na Seção 5.4. 
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• Integração do modelo proposto no “Manual de Elaboração do Anexo de Metas 

Fiscais e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária”, aprovado pela 

portaria nº 633, da STN, no que não contradisser as discussões apresentadas 

nas seções anteriores. 

• Inclusão de uma previsão para a evolução da estimativa da margem de 

expansão para os próximos dois exercícios financeiros 

O quadro, a seguir, sugere o novo modelo para o Demonstrativo de Estimativa de 

Margem de Expansão de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. 

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO EM R$ BILHÕES 

DISCRIMINAÇÃO VALORES PREVISTOS 
 Ano( t )* Ano (t+1)* Ano (t+2)* 

Receita Permanente    
(-) Transferências Constitucionais1    
Disponibilidade Real de Recursos – Inicial     
(-) Superávit Primário2    
Disponibilidade Real de Recursos após Superávit     
(-) Despesas Discricionárias3    
Disponibilidade Final de Recursos (I)    
Aumento Estimado de Despesas Obrigatórias (II)    
(-) Novas Despesas de Pessoal4    
(-) Impacto do aumento real do salário-mínimo5    
(-) Crescimento vegetativo dos gastos sociais6    
(-) DOCC´s e BNT´s gerados por PPP´s7    
(-) Novas DOCC´s a serem aprovadas8    
(-) Variação negativa da margem de expansão exercício anterior9    
Margem de Expansão (I-II)    
Fontes:  
1 <(...)> 
2 <(...)> 
3 <(...)> 
4 <(...)> 
5 <(...)> 
6 <(...)> 
7 <(...)> 
8 <(...)> 
9 <(...)> 
 

Importante, ainda, tecer duas observações sobre o modelo apresentado quanto às 

discriminações “Fontes” e “Novas DOCC´s a serem aprovadas”. Quanto às fontes, far-se-iam 

necessárias as indicações das origens dos valores demonstrados e índices considerados nos 

cálculos das estimativas. As fontes e observações seriam descritas nas últimas linhas do 

demonstrativo, fazendo-se indicações numéricas aos termos a que se referissem. Com relação 

às novas despesas obrigatórias de caráter continuado a serem aprovadas, seria interessante o 
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detalhamento, na indicação numérica 8, dos projetos de lei em tramitação no Congresso 

Nacional a que se referissem.  

O texto explicativo que antecede o quadro demonstrativo deve se restringir, portanto, a 

informações estritamente necessárias que não possam ser claramente evidenciadas na 

discriminação das fontes e parâmetros empregados para cálculo dos valores estimados. 

Sugere-se, ainda, que, ao invés de comentar sobre parâmetros - já mencionados na LDO - 

como previsão de crescimento da economia, e superávit primário, o texto apresente uma 

avaliação comparativa entre os valores estimados e aqueles efetivamente executados em 

exercícios anteriores.  

 Essa discussão poderia ser complementada com o demonstrativo de avaliação da 

margem de expansão, acompanhado de um quadro comparativo que evidenciasse as 

diferenças entre as estimativas dos parâmetros e índices utilizados e seus valores reais, como 

apresentado a seguir: 

 

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DA MARGEM DE EXPANSÃO EM R$ BILHÕES 

DISCRIMINAÇÃO Exercício 
<t-2>* 

Exercício 
<t-2>* 

Exercício 
<t-1>* 

Exercício 
<t-1>* 

 ESTIMADO REALIZADO ESTIMADO REALIZADO 
Receita Permanente     
(-) Transferências Constitucionais1     
Disponibilidade Real de Recursos – Inicial      
(-) Superávit Primário2     
Disponibilidade Real de Recursos após Superávit      
(-) Despesas Discricionárias3     
Disponibilidade Final de Recursos (I)     
Aumento Estimado de Despesas Obrigatórias (II)      
(-) Novas Despesas de Pessoal4     
(-) Impacto do aumento real do salário-mínimo5     
(-) Crescimento vegetativo dos gastos sociais6     
(-)DOCC´s e BNT’s gerados por PPP´s7     
(-) Novas DOCC´s a serem aprovadas8     
(-) Variação negativa da margem de expansão exercício 

anterior9 
    

Margem de Expansão (I-II)     
ANÁLISE DAS FONTES 

 PARÂMETRO Exercício 
<t-2>* 

Exercício 
<t-2>* 

Exercício 
<t-1>* 

Exercício 
<t-1>* 

1      
2      
3      
4      

(...) 

* t = ano a que se refere a LDO. 
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7.2. CONSIDERAÇÕES QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MODELO 

 
A elaboração de um demonstrativo de estimativa de margem de expansão, como a 

própria terminologia indica, implica previsões de receitas e despesas. Sendo assim, as 

principais dificuldades envolvidas na utilização ou implementação de qualquer modelo, 

inclusive daqueles já existentes, estão fortemente relacionadas à qualidade das metodologias 

de previsão empregadas. As dificuldades se ampliam quando se tratam das estimativas de 

despesas discricionárias e do impacto das parcerias público-privadas. Acrescenta-se, ainda, o 

fato de que o aprofundamento do conceito e objetivo da margem de expansão evoca a 

necessidade de mudança em alguns entendimentos já consolidados.  

Embora a análise da efetividade e qualidade das previsões orçamentárias não seja 

objeto principal desse trabalho, alguns aspectos das estimativas de receitas e despesas devem 

ser considerados.  

Quanto ao processo de previsão e estimativa de receitas, apesar de sujeita a um 

constante aperfeiçoamento, a metodologia parece já estar consolidada. Eugênio Greggianin 

(2005), em uma discussão sobre a Gestão Fiscal e Orçamentária, analisa alguns dados 

comparativos, apresentando as diferenças entre receitas e despesas orçamentárias estimadas 

nas Leis Orçamentárias Anuais e aquelas realmente executadas. Para os exercícios entre 2000 

e 2005, essas diferenças variaram entre -0,5 % a 3,0 %50 para as receitas primárias 

administradas, o que pode ser considerado, devido à complexidade das variáveis envolvidas, 

uma aproximação razoável.  

Entretanto, o mesmo não pode ser afirmado com relação à previsão das despesas 

obrigatórias de caráter continuado, ainda que este processo venha sendo gradativamente 

melhorado nos últimos anos. O mesmo trabalho registra que essas diferenças, que vêm sendo 

reduzidas progressivamente, variaram 11,7% em 2000, chegando a 6,3% em 2005 para 

despesas de pessoal. Por sua vez, as imprecisões com relação à estimativa das despesas de 

Benefícios Previdenciários chegaram a 12,4% em 2003, estabilizando-se em 

aproximadamente 3 % em 2005.  

Conclui-se, assim, que os valores apresentados nos demonstrativos de margem de 

expansão não refletem o real comportamento das despesas obrigatórias. As razões para tal 

                                                           
50 Os resultados destas variações percentuais foram calculados como (Valor Executado – Valor Estimado)/Valor 

Executado. Variações percentuais negativas significam, portanto, que o Valor Estimado foi maior que o 
Executado e vice-versa. 
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fato são diversas. Assumindo-se que as metodologias de estimação de receitas, apesar de 

estarem sujeitas a constante aperfeiçoamento, estejam consolidadas, as causas principais 

estariam relacionadas, à imprecisão na previsão de despesas obrigatórias de caráter 

continuado. 

As previsões impõem-se ainda mais trabalhosas no caso das despesas discricionárias. 

Conquanto a LDO explicite alguns direcionamentos quanto aos gastos discricionários, uma 

previsão mais adequada, só se realiza nas discussões do projeto da Lei Orçamentária Anual. 

Evidentemente que, ao se encerrar as discussões sobre a LDO, aproximadamente seis meses 

antes do início das discussões da LOA, a ausência de um processo dinâmico de reavaliação 

das estimativas para essas despesas pode refletir-se de forma apreciável no resultado proposto 

como estimativa da margem de expansão. 

O processo legislativo evolui constantemente, procurando adaptar-se às necessidades 

da sociedade e do país. Assim, instrumentos inovadores, provindos de legislações modernas 

que busquem essa adaptação, constantemente surgirão no contexto nacional. A parceria 

público-privada se apresenta como exemplo desses novos instrumentos. Uma vez que a maior 

parte das metodologias de previsão baseia-se em dados de séries históricas, a inexistência de 

experiência anterior e de gastos conhecidos dificultam sua estimativa. 

As despesas discricionárias e aquelas derivadas das parcerias público-privadas51 

deveriam ser, portanto, objeto de controle comparativo periódico, ainda mais rigoroso, entre 

os valores previstos e aqueles realmente executados. Esse controle constitui um instrumento 

essencial que permitiria uma avaliação constante das metodologias empregadas no processo 

de previsão, possibilitando alterações adequadas que reduzam as imprecisões. De fato, para 

que o mecanismo de controle das DOCC´s, introduzido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

funcione efetivamente, o ideal seria determinar uma revisão da estimativa de margem de 

expansão, por ocasião, das discussões e formatação final dos valores constantes da respectiva 

lei orçamentária anual, além do controle periódico mencionado na Seção 5.3 e do 

demonstrativo de avaliação da margem de expansão sugerido na seção 6.1. 

 A não compreensão efetiva do significado e dos objetivos da existência de uma 

margem de expansão, por sua vez, sugere uma dificuldade possível para a implementação do 

modelo sugerido, que indica a necessidade de uma mudança cultural e a busca de um 

consenso entre os atores envolvidos no processo orçamentário. Por razões que, acredita-se, 

visavam facilitar sua compreensão, o termo “Margem de Expansão” teve que ser categorizado 

                                                           
51 Nota-se, ainda, que as dificuldades podem ser ampliadas pela necessidade de se isolarem apenas as despesas 

primárias pelas questões discutidas na subseção sobre parcerias público-privadas, Seção 5.4. 
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em “Bruta”, “Líquida”,52 sugerindo-se, ainda, um “Saldo Líquido” e um “Saldo já Utilizado”. 

Entender os significados desses termos é tarefa difícil, já que são alterados ano após ano, sem 

qualquer definição precisa. De forma oposta, a terminologia empregada nos atuais 

demonstrativos e nos textos explicativos que os antecedem, indica o desconto de despesas já 

estimadas. O emprego de tal terminologia evidencia a consolidação da idéia de utilização da 

margem de expansão como um mecanismo de compensação. O modelo proposto, por sua vez, 

reforça a idéia de que a margem de expansão, apresentada no anexo à LDO, seja uma espécie 

de “provisão” para a criação ou aumento de despesas imprevistas.  

 

 

                                                           
52 A terminologia utilizada pode ser verificada no Anexo I e nas Seções 5.2 e 5.3.  
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8. CONCLUSÃO 

Certamente que apenas um modelo de apresentação de um demonstrativo não 

implicará a garantia de eficácia de um mecanismo de compensação ou de controle sobre o 

aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Entretanto, um novo demonstrativo 

onde se evidenciem, com uma terminologia adequada, a origem dos montantes estimados e 

das variáveis determinantes no processo de previsão, incontestavelmente permitirá maior 

transparência quanto à discriminação e direcionamento planejado para essas despesas. 

Da evolução histórica dos demonstrativos apresentados a partir da LDO/2001 

depreende-se que os conceitos e funções da margem de expansão vêm sendo gradativamente 

amadurecidos. Até a LDO/2007, não se demonstram claramente as origens das estimativas, os 

parâmetros empregados nas previsões, tampouco uma avaliação permanente entre os valores 

estimados e aqueles previstos. A terminologia utilizada, por sua vez, reforça funções 

equivocadas da margem de expansão, dando-lhe uma idéia de saldo que poderia ser 

empregado para compensar aumentos de despesas obrigatórias de caráter continuado já 

esperados. Infelizmente, o que parece ocorrer, na verdade, é o cumprimento da lei, com a 

apresentação de um demonstrativo, sem se conhecer ao certo sua utilidade. 

  Assim, o demonstrativo proposto, ao padronizar a terminologia e possibilitar o 

detalhamento das variáveis envolvidas, e dos parâmetros empregados, permitiria o 

aprofundamento e a sedimentação dos conceitos e objetivos originais da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Se ocorrerem grandes discrepâncias entre os modelos de previsão e 

os valores reais, sem que se discutam ou conheçam as razões para que isso ocorra, não há 

sentido em se aplicar qualquer mecanismo de controle. Como os montantes discriminados no 

demonstrativo e, portanto, a eficácia da margem de expansão depende de uma metodologia 

adequada de previsão, complementarmente, a proposição de uma comparação entre os valores 

previstos para exercícios anteriores e aqueles efetivamente realizados, contribuiria para a 

avaliação da precisão dessas metodologias.  

  Quanto à eficácia do controle sobre o aumento de despesas obrigatórias de caráter 

continuado proveniente dos mecanismos de compensação, sejam aqueles literalmente 

propostos na LRF ou os criados a partir de entendimentos diversos, duas importantes 

considerações devem ser feitas. Primeiramente, ao se tomar, como parâmetro de controle, o 

precentual dos gastos com despesas obrigatórias de caráter continuado em relação ao PIB, 

esses mecanismos parecem ser efetivos, uma vez que, com exceção do ano de 2006, quando 

ocorreu um aumento de 2% em relação a 2005, esses gastos permaneceram estáveis entre 14 e 
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14,9%. No entanto, em termos absolutos, evidenciou-se um aumento de dispêndio de recursos 

com essa categoria de despesas em cerca de 54% acima da inflação acumulada no mesmo 

período.  

  Resta, assim, determinar de que trata esse controle. No contexto atual, é 

indiscutível a necessidade de viabilização de recursos para investimentos em infra-estrutura, 

educação, saúde ou mesmo a redução da carga tributária, todos esses, com certeza, 

instrumentos que colocam o país em uma situação favorável de desenvolvimento sustentável. 

Já é notório o entendimento de que, dado o grau das vinculações de receitas a despesas pré-

definidas, cerca de 90% do Orçamento já é de aplicação compulsória. A ação discricionária 

do Executivo recai sobre os 10% restantes, onde ele faz política fiscal, promove o superávit 

primário, investe em infra-estrutura e atende às emendas dos deputados e senadores. O 

aumento indiscriminado de despesas obrigatórias reduz, ainda mais, a capacidade dos 

administradores públicos de gerir recursos de forma mais eficaz, direcionando-os para 

aplicações e ações que proporcionem um retorno efetivo de longo prazo. O controle deve ser, 

portanto, efetivo e ir além de um mecanismo de compensação. 

 Infelizmente, a incompreensão da utilidade real da margem de expansão 

compromete sua utilização no controle do aumento de despesas obrigatórias, levando à 

criação, até mesmo, de limites na própria LDO, como aquele de 17% determinado na 

LDO/2006. Cabe lembrar também que o próprio Legislativo não admitiu uma margem de 

expansão nula para a primeira LDO (LDO/2001) elaborada sob as determinações da LRF. 

Ora, ao analisar as peças orçamentárias e comparar a execução efetiva das ações com aquelas 

propostas no PPA ou, ainda, por novas demandas da sociedade, se houver interesse do 

governo e necessidade imperiosa de redução de despesas obrigatórias de caráter continuado, 

em detrimento de outros gastos, ainda que pareça absurda a idéia, pode ocorrer uma 

estimativa de margem de expansão negativa. Isso significaria que, por iniciativa do Executivo 

ou do Legislativo, seriam originados, no próximo exercício, projetos de lei que viabilizassem 

a redução de despesas obrigatórias de caráter continuado. A margem de expansão, uma vez 

entendida corretamente, surge, assim, como uma possibilidade concreta de controle, aliada ao 

mecanismo de compensação, observando-se, evidentemente, que esse controle não pode ser 

um instrumento inconsistente, isolado de outras determinações do planejamento 

governamental, notadamente o PPA, a LDO e a LOA. 

 Não apenas o entendimento dos conceitos e finalidades da margem de expansão 

deve ser reavaliado e compreendido sob as determinações da LRF. Das discussões sobre o 
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significado das despesas obrigatórias de caráter continuado, conclui-se que muitos termos e 

expressões carecem de uma revisão profunda. Por certo, a revisão da Lei 4.320, de 1964, que 

institui as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, proporciona uma oportunidade ímpar de ampliar as discussões sobre 

termos e conceitos que, entendem alguns, vagos ou imprecisos na Lei de Responsabilidade 

Fiscal. O trabalho apresentado por Nunes (2006) confirma essa necessidade ao reconhecer que 

a LRF solucionou apenas parte dos problemas de coordenação, já que regras foram mais 

proibitivas de condutas relacionadas a excessos de gastos e dívidas do que definidoras de 

políticas públicas orientadas ao desenvolvimento. Segundo a autora, “em vez de dizer o que 

não se deve fazer, a nova geração de regras macro-fiscais deverá dizer o que deve ser feito e 

como”. 

 Por fim, ao se mencionar a necessidade de revisão e de clareza nas definições e 

conceitos introduzidos pela LRF retoma-se a mensagem inicial, epígrafe desse trabalho, e 

proferida por Franklin Delano Roosevelt, ex-presidente norte-americano. Definições devem 

ser claras o bastante, consenso de uma discussão aberta e plena, a fim de se evitar, ao 

máximo, que as dúvidas permitam um processo dinâmico e criativo de desvios das idéias e 

objetivos originais. Se, já são complexos os procedimentos de previsão de valores, de 

estimativas e planejamento, justamente por ser o futuro algo incerto, as dúvidas originadas, 

por ausência de um entendimento preciso, restringirão ainda mais o cumprimento de metas 

previamente estabelecidas.  
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APÊNDICE A – DESCRIÇÃO DO AGRUPAMENTO DE “OUTRAS DESPESAS 

OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO” UTILIZADAS NA ANÁLISE DA 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA  

Para a análise da evolução histórica dos dispêndios com a discriminação “outras 

despesas obrigatórias de caráter continuado”, fez-se o agrupamento das despesas 

apresentadas no “Relatório de Avaliação da Execução Orçamentária” divulgado pela 

Secretaria de Orçamento Federal / SOF, excetuando-se “Pessoal e Encargos Sociais”, já 

que, pelo montante, essas despesas foram analisadas separadamente.  

 

Abono e Seguro-Desemprego 

Lei Kandir (LC nº 87/96 e 102/00) 

Sentenças Judiciais 

Subvenções Econômicas 

Subsídios/ Securitização 

Créditos Extraordinários 

Doações 

Indenizações – Proagro 

Fundo Constitucional do DF 

Fabricação de Cédulas e Moedas 

Renda Mensal Vitalícia 

FGTS 

Transferência ANA – Receitas Uso Recursos Hídricos 
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APÊNDICE B – ANÁLISE DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 

CONTINUADO 

 

  A título ilustrativo, apresenta-se, a seguir, a análise realizada pelo Senador 

Amir Lando, na época, Relator Geral da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, para a LDO/2001. Considerações sobre a análise realizada pelo senador 

encontram-se na Seção 1.2. 

 

RECLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS COMO DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE 
CARÁTER CONTINUADO 
 
Pessoal e Encargos Sociais 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Juros e Encargos da Dívida 
NÃO SE ENQUADRA COMO DESPESA OBRIGATÓRIA DE CARÁTER CONTINUADO. 
EXCEPCIONALIZADA PELO § 6º do ART. 17 DA LRF 
Benefícios Previdenciários 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC Lei nº 9.506, art. 1, 
parágrafo 5º OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 
OBRIGATÓRIA CONDICIONADA 
 
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 
OBRIGATÓRIA CONDICIONADA 
 
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 
 
Manutenção e Operação dos Partidos Políticos 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 
 
Concessão de Subvenção Econômica aos Produtores de Borracha Natural Lei nº 9.479, de 12/8/1997 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Concessão de Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel Consumido por 
Embarcações Pesqueiras Lei nº 9.445, de 14/3/1997 
NÃO OBRIGATÓRIA 
 
Contribuição à Previdência Privada 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Remuneração aos Agentes Gestores pela Administração do FCVS Res CCFCVS nº 34, de 16/9/93, inciso VIII - 
NÃO ANALISADA POR INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES 
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Garantia de Padrão Mínimo de Qualidade - Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério EC nº 14, de 1996 – 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
 
Fundo de Fortalecimento da Escola - FUNDESCOLA II Contratos Bird 4311/BR, 4487/BR 
 NÃO SE ENQADRA NO ART. 17 
Alimentação Escolar MP nº 1.784, de 14/12/1998 
OBRIGATÓRIA CONDICIONADA 
 
Distribuição de Livros Didáticos para Alunos e Professores do Ensino CF-1988, art. 208  
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 
 
Dinheiro Direto na Escola – FUNDESCOLA - MP nº 1.784, de 14/12/1998 
OBRIGATÓRIA CONDICIONADA 
 
Proteção Ambiental de Áreas Mineradas Lei nº 9.993, de 24/7/2000 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 (Refere-se  à destinação de recursos da compensação 
financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e 
pela exploração de recursos minerais para o setor de ciência e tecnologia) 
 
Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Pagamento de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Portadora de Deficiência– 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Participação em Programas Municipais de Garantia de Renda Mínima 
NÃO OBRIGATÓRIA 
 
Atendimento Assistencial Básico com o Piso de Atenção Básica - PAB, Referente à Parte 
Fixa nos Municípios em Gestão Plena da Atenção Básica Lei nº 8.142, de 28/12/1990 
OBRIGATÓRIA CONDICIONADA 
 
Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica 
- PAB, para a Saúde da Família Lei nº 8.142, de 28/12/1990 
OBRIGATÓRIA CONDICIONADA 
 
Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica 
- PAB para Assistência Farmacêutica Básica - Farmácia Básica Lei nº 8.142, de 
28/12/1990 OBRIGATÓRIA CONDICIONADA 
 
Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica 
- PAB para as Ações de Vigilância Sanitária Lei nº 8.142, de 28/12/1990 
OBRIGATÓRIA CONDICIONADA 
 
Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica 
-PAB, para Ações de Prevenção e Controle das Doenças Transmissíveis Lei nº 8.142, de 
28/12/1990 OBRIGATÓRIA CONDICIONADA 
 
Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica 
- PAB para Ações de Combate às Carências Nutricionais Lei nº 8.142, de 28/12/1990 
OBRIGATÓRIA CONDICIONADA 
 
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar em Regime de Gestão Plena do 
Sistema Único de Saúde – SUS Lei nº 8.142, de 28/12/1990 
OBRIGATÓRIA CONDICIONADA 
 
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar Prestado pela Rede Cadastrada no 
Sistema Único de Saúde – SUS Lei nº 8.142, de 28/12/1990 
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OBRIGATÓRIA CONDICIONADA 
 
 
 
 
Produção, Aquisição e Distribuição de Medicamentos para Tratamento dos Portadores da 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS e das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – DST Lei nº 9.313, de 13/11/1996 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 
Pagamento de Pensões - Servidores Civis 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Ressarcimento a Empregadores não Optantes pelo Benefício Fiscal previsto nas Leis nº 
6.321/76 e 6.542/78 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Pagamento do Benefício Abono Salarial 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Pagamento do Seguro-Desemprego 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Pagamento do Seguro-desemprego ao Trabalhador Doméstico 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Identificação do Trabalhador com Direito ao Abono Salarial 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 
 
Mesas de Entendimento para Regularização da Situação de Empresas em Desacordo 
com a Legislação Trabalhista 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 
 
Fiscalização do Trabalho Portuário 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 
 
Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho – CANPAT 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 
 
Assistência Temporária a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Degradante 
NÃO ANALISADA POR INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES 
 
Sistema de Cadastro Rural Lei nº 5.868, de 12/12/1.972 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 
 
Atendimento Médico-Hospitalar/ Fator de Custo Lei nº 6.880/86 
NÃO ANALISADA POR INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES 
 
Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 
 
Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 
 
Formação da Reserva Mobilizável 
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NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 
 
Alimentação de Pessoal 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 
 
Manutenção e Suprimento de Fardamento 
NÃO ANALISADA 
 
Manutenção dos Serviços Médico-Hospitalares e Odontológicos a Cargo do Exército 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 
 
Indenizações e Restituições relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 
- PROAGRO, Incidentes a partir da Vigência da Lei nº. 8.171/91 
OBRIGATÓRIA CONDICIONADA 
 
Ressarcimento ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, no Âmbito do Programa 
Nacional de Desestatização (Lei nº 9.491/97) Lei nº 9.491/97, Dec nº 2.594/98 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 (Não é de duração continuada) 
 
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF Art. 159) 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 (Repartição de receitas por determinação 
constitucional) 
 
Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF Art. 159) 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 (Repartição de receitas por determinação 
constitucional) 
 
Cota-Parte dos Estados e DF Exportadores na Arrecadação do IPI (LC nº 61/89) 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério - FUNDEF (CF Art.212) – Complementação 
 
OBIRGATÓRIA INCONDICIONADA 
Transferências do Imposto sobre Operações Financeiras Incidentes sobre o Ouro - 
Estados e Distrito Federal (Lei nº 7.766/89) NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 (Repartição de receitas por 
determinação constitucional) 
 
Transferências do Imposto sobre Operações Financeiras Incidentes sobre o Ouro - 
Municípios (Lei nº 7.766/89) NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 (Repartição de receitas por determinação 
constitucional) 
 
Transferência a Estados e Distrito Federal 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 (Repartição de receitas por determinação constitucional) 
 
Ações de Caráter Sigiloso 
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 
 
Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do 
ICMS aos Estados Exportadores (l.C. Nº 87/96) 
OBRIGATÓRIA INCONDICIONADA 
 
Financiamento e Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX MP nº 
2.034-42, de 27/7/2000 02810000 
NÃO OBRIGATÓRIA 
 
Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF Lei nº 
8.427/92 
NÃO OBRIGATÓRIA 
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Financiamento e Equalização de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 
8.427/92) Lei nº 8.427/92 
NÃO OBRIGATÓRIA 
 
 
Financiamento e Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo 
Federal - EGF (Lei nº 8.427/92) Lei nº 8.427/92 
NÃO OBRIGATÓRIA 
 
Financiamento e Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques 
Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427/92) Lei nº 4.320/64 
NÃO OBRIGATÓRIA 
 
Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (MP nº 
1.886-39/99) Lei nº 8.427/92 
NÃO OBRIGATÓRIA 
 
Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento 
Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427/92) Lei nº 8.427/92 
NÃO OBRIGATÓRIA 
 
Equalização de Juros Decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (MP Nº 
1.918/99) NÃO SE ENQUADRA NO ART. 17 (Não é despesa de duração continuada) 
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ANEXO A – OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS DA UNIÃO 

1. Alimentação Escolar (Medida Provisória nº 2.178-36, de 24/8/2001); 
 
2. Auxílio à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade entre 0 a 6 
anos, para Melhoria das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 
10.836, de 9/1/2004); 
 
3. Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e 
nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Lei nº 8.142, de 28/12/1990); 
 
4. Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do 
Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Lei nº 8.142, de 
28/12/1990); 
 
5. Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros (Lei nº 8.142, de 28/12/1990); 
 
6. Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores HIV/AIDS e 
outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (Lei nº 9.313, de 13/11/1996); 
 
7. Benefícios do Regime Geral da Previdência Social; 
 
8. Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador (Medida Provisória nº 2.164-41, de 
24/8/2001); 
 
9. Concessão de Subvenção Econômica aos Produtores de Borracha Natural (Lei nº 9.479, de 
12/8/1997); 
 
10. Concessão de Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel Consumido por 
Embarcações Pesqueiras Nacionais (Lei nº 9.445, de 14/3/1997); 
 
11. Contribuição à Previdência Privada; 
 
12. Cota-Parte dos Estados e DF Exportadores na Arrecadação do IPI (Lei Complementar nº 
61, de 26/12/1989); 
 
13. Dinheiro Direto na Escola (Medida Provisória nº 2.178-36, de 24/8/2001); 
 
14. Equalização de Preços e Taxas no Âmbito das Operações Oficiais de Crédito e Encargos 
Financeiros da União; 
 
15. Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES (art. 
239, § 1o, da Constituição); 
 
16. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério - Fundef (art. 60 do ADCT) 
 
17. Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) - (Lei 
nº 9.096, de 19/9/1995); 
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