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APRESENTAÇÃO

Examinar as Contas do Governo da República é a atribuição mais importante do Tribunal de 
Contas da União.

É por isso que tenho orgulho em exercer a tarefa mais uma vez.

Coube a mim relatar as contas referentes ao exercício de 2005, terceiro ano de gestão do 
governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal obrigam o TCU a elaborar relatório e 
parecer prévio sobre as contas do Governo, prestadas pelos Presidentes da República, do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios e pelo Procurador Geral da República.

Esta é a septuagésima primeira ocasião em que o Tribunal desempenha tão importante 
atribuição.

As contas são encaminhadas ao Tribunal pelo Presidente do Congresso Nacional, contendo 
o Balanço Geral da União, o relatório dos órgãos de controle interno e os demais elementos 
exigidos pela legislação.

O dever de prestar contas é um dos pilares do regime republicano. E, ao julgá-las, o 
Congresso Nacional, que representa o povo brasileiro e os estados, avalia a aplicação dos 
recursos públicos.

Mas o julgamento, de natureza política, deve ser feito com base em elementos 
técnicos fornecidos pelo TCU, para que não seja arbitrário, nem condicionado por 
disputas partidárias.

Isso só pode ser feito se o relatório e os pareceres prévios elaborados pelo Tribunal 
forem continuamente aprimorados, pois a legislação que regula a matéria é 
constantemente alterada.

Assim, o relatório deve, entre outras coisas, analisar o desempenho dos programas de 
governo, as renúncias de receitas, o cumprimento dos limites mínimos de gastos com 
educação e os limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
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O relatório contém, no capítulo inicial, uma síntese do desempenho da economia brasileira 
em 2005. Com base nas conjunturas nacional e internacional, são analisados aspectos 
relativos ao nível de preços, ao índice de desemprego, à política macroeconômica, ao 
balanço de pagamentos, às reservas internacionais e à evolução do risco-Brasil. Também 
dou ênfase à reflexão crítica sobre o crescimento do Produto Interno Bruto, tanto nacional 
quanto regional, e sobre a elevação da carga tributária do País.

No capítulo seguinte, analiso as receitas e despesas, tanto estimadas e fixadas, quanto 
realizadas no período, no âmbito do plano plurianual e dos orçamentos fiscal, da seguridade 
social e de investimento das estatais.

Destaco vários assuntos.

Inicio com o cumprimento das metas fiscais e o esforço para alcançar superávit primário.

Falo, também, do contingenciamento financeiro e da disponibilidade de recursos, inclusive 
de fontes que, nos últimos anos, vinham permanecendo nos cofres públicos sem utilização, 
como a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, a Cide.

Saliento a distribuição das despesas por função e subfunção de governo, indicando as áreas em 
que a aplicação de recursos é maior e aquelas mais carentes de alocação de dinheiro público.

Abordo a gestão das renúncias de receitas, compreendidos os benefícios tributários, financeiros 
e credíticos - que são, na verdade, aplicação de recursos públicos por via indireta.

Finalmente, ressalto o cumprimento dos limites máximos de gasto com pessoal e 
dos limites mínimos de aplicação de recursos na educação e na saúde, bem como o 
financiamento da seguridade social, onde chamo a atenção para as questões do déficit 
da Previdência e da evolução e gestão da dívida pública, que já acumula um saldo de 
mais de um trilhão de reais.

Em seguida, trato da ação setorial dos diversos órgãos que compõem a prestação de contas.

A exemplo do ocorrido em 2004, analiso a eficácia e a economia dos programas de governo, o 
percentual de alcance das metas e o percentual de execução da dotação orçamentária prevista.
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No capítulo que trata do exame do Balanço Geral da União, apresento análise crítica dos 
demonstrativos contábeis da administração direta, autarquias, fundações, fundos especiais 
e empresas estatais. Nesse ponto, faço diversas considerações sobre a confiabilidade e 
a abrangência das demonstrações contábeis que devem espelhar a gestão dos recursos 
públicos federais.

Selecionei, com a aprovação do Plenário do Tribunal, dois temas específicos.

O primeiro refere-se à estratégia e à atuação dos órgãos federais dedicados ao combate à 
corrupção. O foco está centrado na ação da Controladoria Geral da União, do Ministério 
Público Federal, da Polícia Federal e do Departamento de Recuperação de Ativos e 
Cooperação Internacional do Ministério da Justiça, em que enfatizo a necessidade de maior 
integração entre esses órgãos.

O segundo tema específico cuida da responsabilidade social e da necessidade de 
conscientização e de adequação legislativa sobre a matéria.

A última análise que faço é a do cumprimento das recomendações efetuadas pelo Tribunal 
de Contas da União quando da apreciação das contas do Governo relativas a 2004.

Concluo o relatório com recomendações a diversos órgãos e entidades da administração 
pública federal, de modo a colaborar com o aperfeiçoamento de seu desempenho.

Trago comigo a sensação do dever cumprido, pois tenho a convicção de que o cidadão tem o 
direito de conhecer e fiscalizar a arrecadação e a aplicação dos recursos públicos.

Ao elaborar o relatório e os pareceres prévios sobre as contas do Governo da República 
referentes a 2005, o Tribunal de Contas da União não está apenas cumprindo o 
mandamento constitucional.

Está, acima de tudo, oferecendo a todos os brasileiros informações valiosas a respeito da 
destinação dada aos tributos que lhes são cobrados, um dos mais elementares direitos da 
cidadania.

VALMIR CAMPELO 
Relator
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DESEMPENHO DA ECONOMIA BRASILEIRA EM 2005

 

 

CRESCIMENTO DA ECONOMIA

A economia brasileira cresceu menos em 2005 do que no ano anterior. A taxa de crescimento 
do produto interno bruto (PIB)1 a preços de mercado foi de 2,3% em 2005, contra 4,9% em 
2004. O gráfico a seguir mostra como o crescimento do PIB tem variado nos últimos anos.

O crescimento real da economia brasileira em 2005 foi 
um dos mais baixos entre os países emergentes.

Variação real anual do PIB

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

1   Produto interno bruto (PIB): total dos bens e serviços produzidos no País. É obtido mediante a soma dos valores dos 

consumos finais de bens e serviços valorados a preço de mercado.
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TAXA DE JUROS E NÍVEL DE PREÇOS

A taxa anual de juros Selic2  ao longo do exercício de 2005 esteve bem próxima da sua meta. 
A taxa ao final do ano era de 18,49% a.a., contra uma meta de 18,50% a.a.

A taxa de juros real brasileira foi a maior do mundo em 
2005: 12,80% a.a. Em 2004, a taxa foi de 8,05% a.a.   

A taxa de inflação em 2005, medida pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), foi de 5,69% a.a. contra 7,60% a.a. em 2004. Além de ser menor do que a do ano 
anterior, a taxa de inflação manteve-se dentro dos limites de tolerância da meta estabelecida, 
que era de 5,1% a.a., aceitando-se resultados entre 3,1% e 7,1%. 

A tabela apresentada a seguir mostra que em 2005 houve uma redução significativa da 
variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) em comparação ao 
exercício anterior, de 12,13% a.a. para 1,23% a.a. 

 
Resultados das Principais Taxas de Inflação em 2004 e 2005  

             

Fontes: IBGE e FGV.

2   Taxa Selic: taxa de juros média que incide sobre os financiamentos diários com prazo de um dia útil (overnight) lastreados 

por títulos públicos registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). O Comitê de Política Monetária 

(Copom) estabelece a meta para a taxa Selic, cabendo à mesa de operações do mercado aberto do Banco Central 

mantê-la diariamente próxima à meta. Trata-se de instrumento primário de política monetária do Copom. (Adaptado da 

publicação Série Perguntas Mais Freqüentes do Banco Central Volume 3 – Copom).
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Já para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a variação dos preços 
dos produtos e serviços mais consumidos pelas famílias de mais baixa renda, a redução foi 
menos expressiva do que a do IGP-DI: de 6,13% em 2004 para 5,05% em 2005. 

NÍVEL DE EMPREGO

A taxa de crescimento do emprego formal em 2005 foi de 5,09%, ou seja, um ritmo de 
crescimento mais lento que o de 2004, quando o emprego formal cresceu 6,55%. Apesar 
dessa desaceleração, a taxa de desemprego continuou diminuindo suavemente. Em termos 
anuais, a taxa em 2005 foi de 9,8% contra 11,5% em 2004. 

O rendimento real anual de 2005 foi de R$ 1.015,67 contra R$ 993,15 em 2004. No cálculo 
desse valor, considera-se o total pago a título de salários dividido pela quantidade de 
trabalhadores empregados, retirando-se o efeito da inflação.

CARGA TRIBUTÁRIA NACIONAL3

A carga tributária de um país representa a parcela de recursos que o Estado retira 
compulsoriamente dos indivíduos e empresas, como forma principal de financiar o conjunto 
das atividades do governo.

A Carga Tributária Nacional representou 37,36% 
do PIB em 2005, consideradas as três esferas de 

governo: federal, estadual e municipal.

Em relação a 2004, houve um acréscimo de 1,58 ponto percentual. Em termos nominais, 
ou seja, se utilizados valores não corrigidos pelas taxas de inflação, a arrecadação total das 
receitas incluídas no cálculo da carga tributária cresceu 14,55% em comparação com 2004, 
enquanto no mesmo período, o crescimento do PIB foi de 9,68%.

3   Carga tributária nacional: esse indicador econômico é obtido pelo quociente entre a receita tributária (impostos, 

contribuições e taxas) total e o valor do Produto Interno Bruto do país, em determinado exercício fiscal.
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Um dos tributos responsáveis pela elevação da carga tributária foi a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, que, a partir de maio de 2004, passou a ser 
cobrada sobre todos os produtos importados.

O gráfico a seguir demonstra a trajetória de crescimento da carga tributária nos últimos anos.

 
Evolução da Carga Tributária

Fonte: TCU.

4   Balanço de pagamentos: registro estatístico de todas as transações entre os residentes no País e o restante do mundo, 

ocorridas em determinado período de tempo.

5    Balança comercial: resultado das exportações menos as importações. 

RELAÇÕES COM O EXTERIOR

A conjuntura internacional contribuiu para o bom desempenho do balanço de pagamentos4  
do Brasil, em virtude da forte liquidez e relativa tranqüilidade no mercado financeiro 
mundial, que levaram ao crescimento das transações comerciais. 

Em 2005, a balança comercial5 apresentou um incremento de 33,04% em relação a 2004. 
Houve, ainda, uma elevação de 92,47% no resultado do balanço de pagamentos de 2005 em 
comparação ao exercício anterior. 
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Desde 2002, vem ocorrendo uma valorização real da moeda nacional, apurada pelo Índice 
de Preços no Atacado (IPA) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), frente a 
uma cesta de moedas estrangeiras. Apesar disso, pode-se observar que o saldo da balança 
comercial vem crescendo no mesmo período, o que pode ser explicado pela conjuntura 
internacional favorável. 

A percepção internacional do risco-Brasil6 declinou fortemente 
a partir de maio de 2004, de forma que, em 30/12/2005, esse 

indicador registrou 311 pontos, contra 808 pontos em 10/05/2004. 

6    Risco-Brasil: indicador que reflete a percepção de segurança dos investidores externos em relação ao Brasil. É medido 

pelo número de pontos percentuais de juros que o Brasil tem de pagar a mais que o governo dos EUA para conseguir 

empréstimos no exterior.
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ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2005

PLANO PLURIANUAL - PPA7

O Plano Plurianual para o período 2004-2007 prevê gastos da ordem de R$ 1,6 trilhão, valor 
40% superior ao previsto no PPA 2000/2003 (R$ 1,1 trilhão). Os recursos destinam-se ao 
alcance dos objetivos registrados nos programas de governo inseridos nos orçamentos fiscal 
e da seguridade social e no orçamento de investimento das estatais. Em 2004 e 2005, foram 
executados R$ 707,5 bilhões dos recursos previstos no PPA.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO/20058

A LDO para 2005 estabeleceu ações prioritárias e respectivas metas para o exercício de 
2005, cujas dotações necessárias deveriam estar incluídas no projeto e na lei orçamentária. 
Destaca-se, na relação das prioridades e metas para 2005, seção específica denominada 
“Ações Relativas ao Choque Social para Proteção da População de Baixa Renda”, que 
deveriam ter primazia na execução do orçamento. 

Foram apuradas divergências entre metas prioritárias 
estipuladas pelo Governo na LDO/2005 e aquelas 

efetivamente registradas na Lei Orçamentária Anual 
(LOA/2005), a exemplo do ocorrido em 2004.

Há várias ações definidas como prioritárias na LDO/2005 que sequer foram incluídas na 
LOA/2005. Por outro lado, 29 ações classificadas como prioritárias na LDO, ainda que 
incluídas na LOA, não foram executadas no orçamento de 2005. Nesse conjunto estão ações 
vinculadas aos Programas Corredor São Francisco, Corredor Leste e Corredor Araguaia-
Tocantins, todos da função Transportes, e ações ligadas aos Programas Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações e Proágua Infra-Estrutura. 

7 Plano Plurianual (PPA): lei que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, metas e prioridades da administração 

pública para as despesas de capital e outras dela decorrentes, bem como para os programas de duração continuada, 

para um período de quatro exercícios (Constituição Federal, art. 165, § 1º). O PPA 2004/2007 foi aprovado pela Lei  

nº 10.933, de 11/08/2004 e alterado pela Lei nº 11.044, de 24/12/2004. 

8  Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): lei de iniciativa do Poder Executivo que estabelece as metas e prioridades da 

administração pública, de forma a direcionar a elaboração da proposta orçamentária para o exercício subseqüente 

(Constituição Federal, art. 165, § 2º). A LDO/2005 é a Lei nº 10.934, de 11/08/2004.
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Portanto, a classificação de uma ação ou meta como prioritária na LDO tem sido pouco eficaz, 
pois não tem determinado, na prática, sua inclusão na lei orçamentária e sua efetiva execução.

Cumprimento das Metas Fiscais

Em 2005, o setor público consolidado alcançou superávit primário equivalente a 4,83% do 
PIB, acima, portanto, da meta de 4,25% estabelecida na LDO/2005.

O esforço fiscal na esfera federal resultou no superávit 
primário de R$ 68,9 bilhões, equivalente a 3,56% do 

PIB. Esse valor é 13% superior à meta de 3,15%. 

Superávit Primário em 2005 (em % do PIB)

Fonte: Banco Central do Brasil.

A meta global de resultado primário9 para a esfera federal foi cumprida graças ao desempenho 
do governo central, que obteve superávit de 2,88% do PIB. O resultado superavitário 
alcançado pelas empresas estatais federais, equivalente a 0,68% do PIB, ficou abaixo da 
meta de 0,70% estabelecida, individualmente, para essas empresas.

9 Resultado primário do setor público: diferença entre o valor das receitas não-financeiras e o das despesas não-

financeiras, ou seja, sem a inclusão do valor dos juros pagos no período. Se o setor público gasta menos do que 

arrecada, desconsiderando a apropriação de juros sobre a dívida existente, há superávit primário.
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Governo central e estatais federais encerraram o ano de 2005 com montante da dívida líquida 
em R$ 618,7 bilhões ou o equivalente a 31,78% do PIB, o que representa saldo bem inferior 
à meta de R$ 658,8 bilhões ou 35,43% do PIB estabelecida na LDO.

No entanto, a meta de resultado nominal10 não foi cumprida. Estatais federais e governo 
central, em conjunto, apresentaram déficit nominal de R$ 59,0 bilhões ou o equivalente a 
3,05% do PIB, superior à meta fixada para 2005 de 0,64% de déficit nominal.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL11

Disponibilidade de Recursos no Exercício

O orçamento geral da União para 2005 fixou o total da despesa em R$ 1,642 trilhão, sendo 
R$ 36,0 bilhões para o orçamento de investimento das empresas estatais e R$ 1,606 trilhão 
para os orçamentos fiscal e da seguridade social. Deste valor, R$ 935,8 bilhões foram 
reservados para o refinanciamento da dívida pública federal.

Ao longo do ano, foram aprovados créditos adicionais ao orçamento, no montante de  
R$ 28,1 bilhões, o que alterou o montante da despesa fixada para R$ 1,670 trilhão ao 
final de 2005.

A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê limitação de empenho e de movimentação 
financeira12 dos Poderes e do Ministério Público, com o objetivo de garantir os instrumentos 
necessários ao alcance da meta de superávit primário definida na LDO. Tal limitação, 
entretanto, não pode atingir as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as 
despesas constitucionais e legais do ente, e as ressalvadas pela LDO, as quais são chamadas 
“despesas obrigatórias”. Excluídas essas despesas, restou o montante de R$ 90,1 bilhões 
sujeito a contingenciamento.

10 Resultado Nominal: diferença entre o valor total das receitas e o das despesas no período.

11 Lei Orçamentária Anual (LOA): lei que estima a receita e fixa a despesa para um determinado exercício, elaborada em 

consonância com o PPA e a LDO vigentes, vinculando a realização de despesas e o início de programas e projetos 

(Constituição Federal, art. 165, § 8º, c/c art. 167, I e II). A LOA/2005 é a Lei nº 11.100, de 25/01/2005.

12 Limitação de empenho e de movimentação financeira (contingenciamento): proibição de que determinado órgão 

ou entidade gaste parcela dos recursos a ela destinados (movimentação financeira ou pagamento) ou assuma 

compromissos que impliquem a utilização de parcela dos recursos previstos em seu orçamento (empenho).
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A capacidade de movimentação e de empenho dos Poderes Legislativo e Judiciário e do 
Ministério Público da União foi restringida, inicialmente, em R$ 259,1 milhões, mas, no 
decorrer do exercício, foi ampliada em R$ 109,7 milhões. Com esse descontingenciamento, 
a restrição final à execução dos orçamentos dos órgãos ou entidades envolvidos foi de  
R$ 149,4 milhões.

No Poder Executivo, a faculdade de empenho foi inicialmente restringida em R$ 15,8 
bilhões. No decorrer do exercício, foi ampliada em R$ 8,5 bilhões, o que deveria resultar 
em uma limitação final de R$ 7,3 bilhões. Entretanto, em razão das alterações efetivadas nas 
dotações orçamentárias sujeitas a contingenciamento, a restrição para empenho no Executivo 
alcançou o montante de R$ 10,1 bilhões ao final do exercício. Ficaram disponíveis para 
empenho, portanto, R$ 80,0 bilhões.

Já os limites de pagamento foram inicialmente fixados em R$ 68,4 bilhões. Contudo, os 
Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda receberam 
autorização para ampliarem esse valor em R$ 10,4 bilhões, o que determinou um limite 
de pagamento final de R$ 78,8 bilhões. Esse montante é R$ 1,2 bilhão inferior ao limite 
autorizado para empenho. Os limites, entretanto, atendem ao pagamento tanto das despesas 
previstas no orçamento corrente, quanto de restos a pagar, quando referentes a despesas 
primárias discricionárias.

A fixação de limites de empenho superiores aos de 
pagamento resulta em elevado volume de inscrição de 
valores em restos a pagar no encerramento do ano, já 

que parcela das despesas empenhadas não tem como ser 
efetivamente paga no decorrer do exercício corrente.

Os contingenciamentos realizados acima das metas fiscais reduzem o volume de 
recursos para a execução dos programas de governo. Essa redução é tão expressiva 
quanto as disponibilidades de recursos que permanecem na Conta Única do Tesouro 
Nacional sem utilização.

A conta “Disponibilidades por Fonte de Recursos” indica o montante dos recursos 
arrecadados e temporariamente não aplicados, disponíveis na conta única. O saldo dessa 
conta, ao final do exercício de 2005, atingiu R$ 242,6 bilhões, o que representa aumento de 
40% em relação aos valores registrados ao final de 2004. 
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Disponibilidades por Fonte de Recursos - 2002 a 2005 (em R$ milhões)

Fonte: Siafi Gerencial.

De fato, em decorrência dos contingenciamentos efetivados não só no exercício de 2005, mas 
em exercícios anteriores, parte dos recursos arrecadados não tem sido alocada a despesas 
para as quais legalmente se destina. É bem verdade que uma parcela dos recursos registrados 
na conta “Disponibilidades” refere-se a receitas financeiras, prestando-se algumas delas ao 
pagamento da dívida, não estando, portanto, sujeitas ao contingenciamento orçamentário e 
financeiro. Nesses casos, as altas disponibilidades podem ser bastante transitórias, servindo 
para pagamentos que se efetivarão em um curto período de tempo. 

Nesse contexto, as receitas financeiras atingem R$ 111,1 bilhões, dos quais 44% na fonte  
“43 - Refinanciamento da Divida Pública Mobiliária Federal”. Ainda assim, permanecem 
altas as disponibilidades existentes nas fontes consideradas originalmente primárias.  
Verifica-se que a fonte que apresenta maior volume de recursos é a “00 - Recursos 
Ordinários”, com saldo de R$ 40,1 bilhões, seguida da “92 - Saldos de Exercícios Anteriores”, 
com R$ 20,6 bilhões, e da “50 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadados”, com R$ 15,3 
bilhões. Tais fontes não possuem vinculação expressa, não obstante a aplicação da fonte 50 
encontrar-se restrita ao órgão responsável pela sua arrecadação. 

O quarto maior montante de recursos disponíveis refere-se à fonte “11 – Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico – Combustíveis” com um saldo de R$ 7,8 bilhões. Os 
valores registrados na conta “Disponibilidade por Fonte de Recursos”, entretanto, não se 
referem apenas ao fluxo de 2005, mas ao montante dos valores não empregados desde a  
sua instituição. 
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Em termos nominais, as disponibilidades existentes na fonte Cide - Combustíveis, ao final 
de 2005, representam 27,53% dos recursos arrecadados desde a sua instituição, líquidos 
dos valores direcionados à Desvinculação de Receitas da União (DRU). Apesar de esse 
montante ser representativo, é bastante abaixo do observado em 2004, quando 41% dos 
valores arrecadados não haviam sido utilizados.

O equivalente a 27,53% dos recursos arrecadados desde a 
instituição da Cide-Combustíveis permanecia em disponibilidade 

no final de 2005. Em 2004, essa relação era de 41%.

Em 2005, a arrecadação à conta da Cide foi de R$ 6,2 bilhões. A despesa, no entanto, foi 
superior a esse valor, em virtude da utilização de saldos disponíveis de exercícios anteriores. 
Despesas de aproximadamente R$ 3,9 bilhões foram efetivamente pagas no decorrer 
do exercício, das quais 34,65% referiram-se a transferências realizadas aos Estados e 
Municípios. Outros R$ 3,9 bilhões foram inscritos em restos a pagar não-processados ao 
final de 2005. Estes últimos valores são deduzidos da conta disponibilidade, apesar de 
concernentes a despesas que não foram operacionalmente objeto de liquidação, ou seja, 
podem ser pagas nos exercícios seguintes ou canceladas. 

A aplicação dos recursos da Cide tem sido objeto de acompanhamento pelo TCU, o que tem 
contribuído para modificações na forma de utilização dos recursos.

Quando da elaboração da proposta orçamentária para 2004, a Secretaria de Orçamento 
Federal observou as determinações contidas no Acórdão TCU nº 938/2003-Plenário, por 
meio do qual foi efetuado alerta ao Congresso Nacional e aos Ministérios dos Transportes 
e do Planejamento, Orçamento e Gestão acerca dos desvios de finalidade que vinham 
ocorrendo na destinação dos recursos da Cide.

Com efeito, o pagamento de encargos da dívida com recursos da Cide, incluído nas Leis 
Orçamentárias de 2002 e de 2003, não foi mais previsto nos orçamentos de 2004 e 2005. 
Além disso, o volume de recursos destinados a investimentos em 2005 correspondeu a 
64,24% do total, o que representa um aumento significativo em relação aos 25,07% previstos 
em 2003 e aos 30,98%, em 2004.
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Projeto-Piloto de Investimentos

Acordo firmado com o Fundo Monetário Internacional previu significativa mudança 
no cálculo do resultado primário em 2005, que passou a desconsiderar um conjunto de 
despesas primárias.

Tais despesas compuseram o denominado Projeto-Piloto de Investimentos (PPI), com 
dotação inicial de R$ 2,8 bilhões, destinada a várias ações voltadas para investimento em 
infra-estrutura. A exclusão desse grupo de ações do cálculo do resultado primário pode ser 
justificável em virtude dos resultados positivos que tais investimentos gerariam no futuro, 
superiores ao aumento do endividamento deles decorrentes.

Despesas no montante de R$ 3,6 bilhões foram realizadas em 2005 no âmbito do PPI, 
correspondentes a 97% do total autorizado. Desse valor, no entanto, R$ 2,4 bilhões foram 
inscritos em restos a pagar não-processados (66% do total). 

Aproximadamente dois terços das despesas realizadas no 
âmbito do Projeto Piloto de Investimentos foram inscritas em 
restos a pagar não-processados, ou seja, não correspondem 

a obras e serviços efetivamente prestados em 2005.

Dentre os investimentos contemplados no PPI, merece destaque o programa Manutenção 
da Malha Rodoviária Federal, no âmbito do Ministério dos Transportes, que executou 
dispêndios de pouco mais de R$ 1,2 bilhão, ou 35% do total empenhado, incluídos os restos 
a pagar não-processados.

Receitas

O total da receita arrecadada foi de R$ 1,2 trilhão, frustrando a previsão contida na Lei 
Orçamentária Anual de 2005, de R$ 1,6 trilhão. A tabela a seguir demonstra que a diferença 
entre a arrecadação prevista e a executada decorreu do comportamento das receitas de capital, 
à semelhança do ocorrido em 2004. De fato, o desempenho dessas receitas é fortemente 
influenciado pelo mercado financeiro, o que dificulta sua previsão. 
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Receita Arrecadada - 2005 (em R$ milhões)

Fonte: Balanço Geral da União.

Apesar do pequeno crescimento da economia em 2005, a receita 
tributária foi superior à de 2004 em 20,5%, em termos nominais. 

A arrecadação de alguns tributos foi inferior ao inicialmente previsto na LOA, contrastando 
com a forte elevação do montante da arrecadação tributária. Os totais arrecadados a título de 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto de Importação (II) ficaram R$ 5,9 
bilhões e R$ 1,8 bilhão abaixo das respectivas previsões. 

A receita do conjunto de contribuições totalizou R$ 309,9 bilhões, valor inferior à previsão 
inicial de R$ 318,8 bilhões. Não obstante, a arrecadação das três principais contribuições, 
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão 
de Valores, de Créditos e de Direitos de Natureza Financeira (CPMF), excedeu a previsão 
em R$ 7,1 bilhões, superando ainda o montante realizado em 2004 em 15,8%. A soma da 
arrecadação dessas três contribuições em 2005 foi R$ 139,0 bilhões. O principal fator que 
tem contribuído para o aumento na arrecadação do Cofins, já visto em anos anteriores, 
é a tributação de insumos e produtos importados, em decorrência do disposto nas  
Leis nºs 10.833/2003 e 10.865/2004. 

13 Receitas correntes: são, basicamente, as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial 

e de serviços e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou 

privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes (transferências de capital) 

(Lei 4320/64, art. 11, § 1º).

14 Receitas de capital: são, basicamente, as receitas provenientes: da obtenção de recursos financeiros oriundos 

de constituição de dívidas (operações de crédito); da conversão, em espécie, de bens e direitos (alienação de 

bens e amortização de empréstimos); de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender 

despesas classificáveis em despesas de capital (transferências de capital); do superávit do orçamento corrente 

(Lei 4320/64, art. 11, § 2º).
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Categorias Tributárias - Taxa de Crescimento Nominal em 2005

Fonte: Balanço Geral da União (BGU).

A evolução positiva da arrecadação tributária tem auxiliado no alcance da meta de superávit 
primário do Governo Federal. As receitas não-financeiras alcançaram, em 2005, o montante 
de R$ 500,4 bilhões, com uma participação de 25,8% do PIB, dois pontos percentuais 
superior à meta para receitas não-financeiras prevista na LDO/2005.

Dívida Ativa

A dívida ativa registrada no Balanço Geral da União (BGU) está sub-avaliada. A parte 
mais expressiva desse ativo, sob os cuidados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), não teve contabilizadas as inscrições e respectivas baixas. Conseqüentemente, 
o saldo de dívida ativa controlado por meio da gestão 0001 do Ministério da Fazenda foi 
essencialmente o mesmo nos balanços de 2004 e 2005.

Houve um impasse entre a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a PGFN, a Secretaria da 
Receita Federal (SRF) e a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da 
Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda (SPOA), em razão da contabilização dos valores 
da dívida. A PGFN e a SRF pediram a revogação da Portaria da STN que instituiu o Manual de 
Procedimentos da Dívida Ativa, aprovado para vigorar a partir do exercício de 2005.

Quanto às receitas advindas da cobrança da dívida ativa, há superdimensionamento dos 
valores. Foram consideradas em 2005 receitas recebidas em 2003 e 2004 no âmbito do 
Programa de Parcelamento Especial (Paes). Tais receitas não poderiam ser computadas em 
2005, em razão do regime de caixa, o qual impõe que os créditos da fazenda pública sejam 
escriturados como receita do exercício em que foram arrecadados.
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As inscrições e baixas na dívida ativa não têm sido contabilizadas 
adequadamente pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

É necessário que o Ministério da Fazenda exerça a necessária coordenação entre os órgãos 
com responsabilidade na operação e controle da dívida ativa para que haja a devida e 
tempestiva contabilização desse ativo.

Despesas

Em 2005, foram realizados dispêndios no montante de R$ 1,1 trilhão, cerca de 22% superior 
à despesa realizada no exercício de 2004. Se excluídas as transferências realizadas a 
Estados, Municípios e Distrito Federal e os pagamentos relativos à dívida pública (encargos, 
amortizações e refinanciamento), a despesa orçamentária realizada em 2005 foi de R$ 349,3 
bilhões, o que representou aumento nominal de 14% em relação ao exercício de 2004. 

Os gastos com “Encargos Especiais”, que incluem o pagamento de dívidas, transferências de 
recursos e refinanciamento da dívida pública federal, representaram cerca de 68% do total 
das despesas em 2005, que, somados às despesas com “Previdência Social”, responderam 
por 85% das despesas totais.

Distribuição da Despesa por Função

Fonte: Siafi.

Nota: Os encargos especiais incluem transferências constitucionais no total de R$ 94,1 bilhões, cuja destinação é de 

responsabilidade dos Estados e Municípios. Incluem também o refinanciamento da dívida pública, que não corresponde 

a desembolso efetivo de recursos, mas é feito mediante emissão de novos títulos.
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Do total das despesas realizadas em 2005, R$ 34,0 bilhões foram inscritos em restos a pagar 
não-processados, referentes a valores empenhados que não tiveram contrapartida em bens 
entregues ou serviços prestados, cuja execução ou cancelamento deverá ocorrer ao longo do 
exercício de 2006.

Das despesas realizadas no exercício de 2005, 97,5% foram executadas no âmbito do Poder 
Executivo. Os Poderes Judiciário, Legislativo e o Ministério Público da União aplicaram, 
respectivamente, 1,8%,  0,5% e 0,2% das despesas. 

Sob a ótica da categoria econômica, as despesas correntes15 totalizaram R$ 518,5 bilhões, 
das quais o pagamento de despesa de pessoal e encargos sociais responderam por R$ 94,1 
bilhões, juros e encargos da dívida, por R$ 89,8 bilhões e outras despesas correntes, por  
R$ 334,6 bilhões. 

As despesas com pessoal, civil e militar, e encargos sociais aumentaram 5% de 2004 para 
2005. A maior parte desses dispêndios refere-se ao pagamento de ativos (45%), inativos 
(29%) e pensionistas (15%). O incremento com pagamento de despesas de aposentadorias, 
reformas e pensões, inclusive militares, foi, em média, de 24% em relação ao ano anterior. O 
aumento dos dispêndios com remuneração de pessoal civil foi de 15% e de militares, 11%.

Os dispêndios a título de “Outras Despesas Correntes” aumentaram 21% entre 2004 e 
2005. Em 2005, a participação dessas despesas nos orçamentos fiscal e da seguridade foi 
de 30%, semelhante à do ano de 2004. Destacam-se, em 2005, os gastos com benefícios  
previdenciários e assistenciais, cerca de 49% do total desse grupo de despesa. São também 
significativas as despesas com as contribuições (8%) e a distribuição de receitas a outras 
esferas de governo (27%).

Vem ocorrendo aumento gradativo da execução indireta das 
ações da administração federal, em virtude da falta de norma 

consolidada que regulamente critérios precisos de terceirização.

Os dispêndios com terceirização atingiram, em 2005, o montante de R$ 7,5 bilhões, cerca de 
26% superior ao de 2004. 

15  Despesas correntes: despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. 

Enquadram-se nessa categoria, por exemplo, as despesas com pessoal, juros e encargos da dívida, previdência social, 

serviços gerais, material de consumo, serviços de terceiros.
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A terceirização vem sendo utilizada em grande escala. O gráfico ilustra a comparação entre 
os gastos com terceirização realizados por alguns Ministérios e as respectivas despesas 
com pessoal.

Relação Gastos com Terceirização / Despesas com Pessoal

Fonte: Siafi.

As despesas de capital16 totalizaram R$ 588,3 bilhões, sendo R$ 21,8 bilhões em inversões 
financeiras17, R$ 549,1 bilhões em amortização e refinanciamento da dívida e R$ 17,3 
bilhões em investimentos, que apresentaram o significativo crescimento de 59% em 
relação a 2004. 

Em 2005, cerca de 61% dos investimentos concentraram-se nos Ministérios dos Transportes 
(28%), da Saúde (12%), da Defesa (12%) e das Cidades (9%). As maiores elevações em relação 
a 2004 se deram nos Ministérios da Fazenda (249%), do Turismo (164%) e dos Transportes 
(136%). As maiores reduções foram verificadas no Gabinete da Vice-Presidência da Republica 
(-94%), no Tribunal de Contas da União (-62%) e na Câmara dos Deputados (-57%).

16 Despesas de capital: despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, 

ou seja, máquinas, equipamentos e instalações que são utilizadas na produção de bens econômicos. Os bens de 

capital são contraponto dos bens de consumo, pois estes satisfazem diretamente às necessidades dos consumidores, 

enquanto aqueles se relacionam diretamente com as necessidades dos produtores.

17  Inversões financeiras: despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos 

representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação 

não importe aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas (Portaria Interministerial  

MF/MP nº 163/2001).
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Restos a Pagar18

O volume de restos a pagar inscritos em 2004, para pagamento em 2005, foi de R$ 21,6 
bilhões. Apesar de ser 32% menor do que a inscrição realizada ao final de 2003, esse valor 
corresponde a mais de três vezes a dotação orçamentária final do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento em 2005, e se aproxima de todo o valor pago no âmbito do 
Ministério da Educação (R$ 24,3 bilhões em 2005).

Dos recursos inscritos ao final de 2004, verifica-se que 22% foram cancelados em 2005, 
ou R$ 4,7 bilhões. Desse montante, destacam-se os valores inscritos em restos a pagar não-
processados para pagamento de amortização da dívida, no valor de R$ 1,1 bilhão, os quais 
foram quase integralmente cancelados.

Benefícios Financeiros, Tributários e Creditícios19

A Constituição Federal, no art. 165, § 6º, estabelece que o projeto de lei orçamentária 
será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 
tributária e creditícia. Esse dispositivo constitucional expressa a aplicação dos princípios 
de transparência e publicidade das contas governamentais, possibilitando a identificação 
e o acompanhamento das concessões desses gastos, que não estão expressos na execução 
orçamentária da União, com exceção dos benefícios financeiros.

18  Restos a pagar: despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício, distinguindo-se as processadas das 

não processadas (Lei nº 4.320/64, art. 36). Os estágios da despesa são: empenho (reconhecimento da obrigação 

de pagamento pendente ou não de implemento de condição), liquidação (verificação do direito adquirido pelo credor 

tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito) e pagamento (desembolso dos recursos 

financeiros) (Lei nº 4.320/64, arts. 58 a 70).

19  Benefícios Financeiros: desembolsos efetivos realizados por meio das equalizações de juros e preços, bem como a 

assunção das dívidas decorrentes de saldos de obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional, cujos valores 

constam do orçamento da União.

 Benefícios Tributários: anistia, remissão, crédito presumido, isenção em caráter não geral, alteração de alíquota 

ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, inclusive as 

previdenciárias.

 Benefícios Creditícios: gastos oriundos de programas oficiais de crédito que oferecem condições mais acessíveis 

para os tomadores de empréstimo do que aquelas exigidas pelo mercado financeiro. Esses recursos se destinam ao 

financiamento de atividades produtivas voltadas para o desenvolvimento regional ou para apoio a determinados setores 

da economia a taxas de juros preferenciais.
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A Secretaria da Receita Federal (SRF) estimou em R$ 31,3 bilhões o montante global das 
renúncias relativas às receitas arrecadadas pelo órgão. As renúncias mais expressivas são 
aquelas vinculadas ao Imposto de Renda (IR), ao Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), estimadas  
em R$ 25,5 bilhões.

Em termos de participação regional, o Sudeste detém 42,7% do total de incentivos, 
principalmente em razão do peso do IR (R$ 5,6 bilhões), que responde por 42,2% da renúncia 
efetuada em favor dessa região. A Região Norte vem em segundo lugar, com R$ 6,4 bilhões, 
ou 20,6% do total da renúncia. Esses benefícios da Região Norte decorrem, em sua maior 
parte, da Zona Franca de Manaus, que responde por R$ 4,5 bilhões ou 70,0% desse valor.

As renúncias de receitas do setor de cultura foram da ordem de R$ 270,0 milhões. A Lei  
nº 8.313/1991 privilegia o princípio da regionalização na aplicação dos recursos incentivados 
nos programas culturais. A finalidade é estimular a regionalização da produção cultural e 
promover a alocação eqüitativa dos recursos. 

A política de renúncia de receitas para incentivo à 
cultura não alcançou, até o momento, o objetivo de 

estimular a regionalização da produção cultural.

Há uma grande concentração dos recursos em 2005 na região Sudeste, representando 71,6% 
do total. As principais unidades da Federação beneficiadas são: Rio de Janeiro (39,4%), São 
Paulo (27,5%) e Distrito Federal (16,0%), posições mantidas em relação a 2004.

As renúncias oriundas das receitas de responsabilidade do Ministério da Previdência Social 
foram previstas para o exercício de 2005 em R$ 12, 3 bilhões.

Segundo apuração da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, os 
benefícios financeiros e creditícios efetivos atingiram a cifra de R$ 31,6 bilhões em 2005.

Podem ser destacados, entre os benefícios financeiros e creditícios de maiores participações, 
os recursos aplicados pelo BNDES e outros programas especiais oriundos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), com 37,7%; e dos Fundos Constitucionais de Financiamento, 
com 32,1%. Esses dois benefícios representam 69,9% do total das concessões efetivadas ao 
longo do ano de 2005, cujo valor total alcança R$ 22,1 bilhões.
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Gestão Fiscal

As informações publicadas nos Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2005 foram 
analisadas para avaliar a conformidade em relação aos limites e condições definidos  
pela LRF.

Um dos principais balizadores utilizados para a verificação da responsabilidade na gestão 
fiscal, nos termos das determinações da LRF, é a receita corrente líquida (RCL)20. Em 2005, 
a RCL atingiu a cifra de R$ 303,0 bilhões, sendo superior à do exercício de 2004 em 15%. 
Ressalta-se que o crescimento das receitas de contribuição foi o maior responsável pelo 
acréscimo ocorrido na receita corrente. 

A despesa líquida total com pessoal (DTP) da União atingiu montante da ordem de R$ 83,0 
bilhões. Todos os Poderes e órgãos da União observaram os limites estipulados nos arts. 20, 
22 e 59 da LRF, assim sintetizados:

Relação entre Despesa Líquida Total com Pessoal e Receita Corrente Líquida

Fonte: Relatórios de Gestão Fiscal.

20  Receita Corrente Líquida (RCL): total das receitas correntes arrecadadas num período de doze meses, deduzidas, 

no caso da União, as transferências constitucionais e legais, e as contribuições para a Previdência Social e para o 

Programa de Integração Social (LRF, art. 2º, inciso IV, alínea “a”). É o principal parâmetro para aferição da gestão fiscal, 

pois, em função da RCL, são calculados os limites da despesa total com pessoal, das dívidas consolidada e mobiliária, 

das operações de crédito e das respectivas amortizações, das concessões de garantia e contragarantia, bem como o 

montante da reserva de contingência que deve ser consignado na lei orçamentária anual.
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As contribuições vinculadas ao Regime Próprio de Previdência do Servidor Federal (RPPS) 
aumentaram 49,6%. Isso ocorreu, basicamente, porque as contribuições dos servidores 
inativos e pensionistas, assim como da contribuição patronal na base de 22%, foram 
cobradas ao longo de todo o exercício de 2005, ao passo que, em 2004, o recolhimento 
ocorreu somente a partir do mês de junho. Houve redução da relação entre a despesa total de 
pessoal (DTP) e a receita corrente líquida (RCL), que passou de 29%, em 2004, para 27% 
em 2005. Essa redução deveu-se ao crescimento das receitas.

O montante de operação de crédito contratado foi inferior às despesas de capital, o que 
comprova o cumprimento da norma insculpida no inciso III do art. 167 da Constituição. Do 
total das operações de crédito realizadas em 2005, no montante de R$ 587,2 bilhões, cerca 
de 86% destinaram-se ao refinanciamento das dívidas interna e externa. Deve-se registrar, 
ainda, que a relação entre o total das operações de crédito realizadas e a RCL passou  
de 168% para 194%.

As garantias concedidas, que em 2005 atingiram o montante de R$ 80,1 bilhões, apresentaram 
redução de quase 37% quando comparadas aos montantes observados em 2004. Da mesma 
forma, houve redução de 50% nas contragarantias obtidas pela União, que atingiram o valor 
global de R$ 42,6 bilhões.

Houve inscrição de restos a pagar processados de cerca de R$ 2,9 bilhões e, de não-processados, 
de R$ 33,9 bilhões, correspondendo a aumento em relação ao exercício anterior de 6% e 95%, 
respectivamente. Os aspectos gerais da gestão fiscal podem ser assim sintetizados:

Evolução dos Parâmetros da Gestão Fiscal da União (em R$ milhões)

Fonte: Relatórios de Gestão Fiscal.
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Transferências Constitucionais e Voluntárias

No exercício de 2005, as transferências de recursos por determinação constitucional atingiram 
o valor global de R$ 55,9 bilhões, o que representou elevação nominal de aproximadamente 
25,3% em relação a 2004, quando foram transferidos R$ 44,6 bilhões. As transferências 
constitucionais incluem o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), o 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o Fundo de Compensação pela Exportação 
de Produtos Industrializados (IPI-Exportação) e a Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico incidente sobre importação e a comercialização de petróleo, gás natural e seus 
derivados, e álcool etílico combustível (Cide-Combustíveis).

As compensações financeiras transferidas aos Estados e Municípios totalizaram 
aproximadamente R$ 9,5 bilhões em 2005, com aumento de 30% em relação ao ano anterior 
(R$ 7,3 bilhões), destacando-se os royalties pela produção de petróleo e de gás natural. O 
Rio de Janeiro (Estado e respectivos municípios), por ser o maior produtor de petróleo e gás 
natural, recebeu cerca de 64,3% do total das compensações financeiras. 

Em relação às transferências voluntárias, foram distribuídos cerca de R$ 6,5 bilhões aos 
demais entes públicos no País, representando um crescimento nominal de 14% em relação a 
2004, quando foram repassados R$ 5,7 bilhões. São Paulo (governos estadual e municipais) 
recebeu a maior parcela (11,6%) desses recursos. As transferências voluntárias para estados 
e municípios são realizadas por meio de convênios ou contratos de repasse.

Fundef21

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef) totalizou R$ 32,7 bilhões em 2005. Desse total, R$ 22,3 bilhões foram 
provenientes de parcela do ICMS e R$ 10,4 bilhões tiveram origem nas transferências 
resultantes da repartição da receita tributária da União com os demais entes. Deste último 
grupo, destacam-se as transferências para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e  
para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), nos valores de R$ 4,7 
bilhões e R$ 4,5 bilhões, respectivamente.

21  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef): fundo 

contábil criado com vistas a garantir a destinação ao ensino fundamental pelos estados e municípios, durante 10 anos 

(até 2006), de no mínimo 60% dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, previstos na 

Constituição Federal (art. 212  e art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).
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Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A União aplicou, em 2005, o montante de R$ 10,9 bilhões na manutenção e desenvolvimento 
do ensino, ou seja, aproximadamente 20,90% da receita líquida de impostos. Foi respeitado, 
portanto, o mínimo de 18% previsto no art. 212 da Constituição Federal, conforme o quadro 
abaixo:

Receitas e Despesas relativas à Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino (MDE) Exercício de 2005 (em R$ milhares)

(1) Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Dezembro de 2005 – Secretaria do Tesouro Nacional. 

(2) De acordo com o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos termos da Emenda Constitucional  

nº 27, de 21/03/2000. 

(3) Contribuição Patronal do Ministério da Educação para o Regime Próprio de Previdência do Servidor.

Não obstante, à semelhança do exercício de 2004, deixou de ser cumprido o limite mínimo 
estabelecido no § 6º do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 
prescreve a aplicação do equivalente a 30% dos recursos a que se refere o art. 212 na 
erradicação do analfabetismo e na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental. 
Foram aplicados R$ 3,1 bilhões, correspondentes a 29,67%. 

A aplicação de recursos na erradicação do analfabetismo e na 
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental não 

atingiu o limite mínimo de 30%, embora tenha ficado próxima. 
Foi executado o equivalente a 29,67% do limite estabelecido para 

as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.
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Despesas com Erradicação do Analfabetismo e Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental - Exercício de 2005 (em milhares)

(1) Fonte: Siafi Gerencial.

(2) Valores apurados com base nos dados constantes do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Dezembro de 

2005 – Secretaria do Tesouro Nacional.

Limite de Gastos com Saúde

A União empenhou o montante de R$ 37,4 bilhões em despesas da área de Saúde em 2005, 
deduzidos os restos a pagar cancelados. Esse valor está cerca de R$ 422,6 milhões acima do 
limite mínimo de gastos em ações e serviços públicos de saúde. Os recursos empenhados 
em 2005 representam um incremento de 14,8% em relação ao exercício anterior, percentual 
superior aos 13,5% de crescimento nominal do PIB entre os exercícios de 2003 e 2004, 
referenciais para o cálculo da alocação desses recursos no exercício de 2005. Fica 
caracterizado, dessa forma, o cumprimento ao limite mínimo estabelecido no art. 77, inciso 
I, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 29/2000.

Gastos com Ações e Serviços de Saúde - 2004/2005 (em milhares)

Exercício Item Despesa
Empenhada (I)

Restos a Pagar
Cancelados (II)

Despesa Empenhada,
excluídos os Restos a Pagar

Cancelados (I-II)

2004 Valor Empenhado em 2004 (a) 33.066.206 404.701 32.661.505

Valor Mínimo 2005 (b = a + 13,52%a) 37.536.758 - 37.077.341

Valor Empenhado em 2005 (c) 37.534.390 34.452 37.499.9382005

Valor acima do Mínimo (c - b) -2.368 - 422.597

2005/2004 Variação Despesas (c / a) 13,51% - 14,81%

Fonte: Siafi. Foram computados os valores de restos a pagar cancelados de 2005 registrados até 27/04/2006.

Especificação SIAFI (1) Dados da
STN (2)

(A) Receita Líquida de Impostos 58.080.108 58.080.108

(B) Receita Líquida de Impostos a ser aplicada na
função educação (18% de A) 10.454.419 10.454.419

(C) Despesa com erradicação do analfabetismo e ensino fundamental 2.592.117 3.817.812

(D) Despesas referentes à complementação da União ao Fundef
(ADCT, Art. 60, § 3º) 509.809 509.809

(E) Total das Desp. com erradicação do analfabetismo
e ensino fundamental = (C) + (D) 3.101.926 4.327.621

(F) Perc. das despesas com erradicação do analfabetismo
e ensino fundamental (E/B) 29,67% 41,40%
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Contudo, cabe ressaltar que esse crescimento dos gastos em ações e serviços públicos de 
saúde inclui as transferências de renda do Programa Bolsa Família, nas ações de “Auxílio 
à Família na Condição de Pobreza Extrema, com Crianças de Idade de 0 a 6, para Melhoria 
das Condições de Saúde e Combate às Carências Nutricionais (Lei nº 10.836/2004)”. Essa 
despesa, no valor de R$ 2,0 bilhões no exercício de 2005, foi 153,8% maior que o montante 
de R$ 0,8 bilhão empenhado em 2004. Tais ações foram decisivas para cumprimento da  
EC nº 29/2000.

Embora essas despesas contribuam em alguma medida para a melhoria nas condições de 
saúde da população, sua abrangência restringe-se às famílias com renda per capita de até  
R$ 100,00 e sua atuação é indireta, via melhoria das condições socioeconômicas, por meio 
de transferência de renda, condicionada ao cumprimento de agenda de compromissos na área 
da saúde e da segurança alimentar por seus beneficiários. Portanto, considera-se questionável 
a inclusão destas despesas nos gastos em ações e serviços públicos de saúde para fins do 
cumprimento da EC nº 29/2000, podendo a aplicação dos recursos ser assim sintetizada:

Cumprimento do Limite Mínimo de Gastos com Saúde

Fonte: Siafi.

Se fossem desconsiderados os gastos com ações do Programa 
Bolsa Família, que contribuem indiretamente para a melhoria das 
condições de saúde da população, o limite mínimo de aplicação 

de recursos em saúde não teria sido cumprido em 2005. 

22  Seguridade Social: conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 

à assistência social, financiada por toda a sociedade, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das contribuições sociais (CF, arts. 194 e 195).
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Caso os recursos do Bolsa Família não tivessem sido incluídos no cálculo dos gastos 
mínimos em saúde, haveria descumprimento da EC n.º 29/2000 no exercício de 2005. As 
despesas empenhadas, deduzidos os restos a pagar cancelados, estariam abaixo do mínimo 
constitucional em R$ 725,6 milhões. O crescimento dos gastos em saúde teria sido de 
11,24%, valor inferior à variação do PIB.

Financiamento da Seguridade Social22

Na União, o sistema de seguridade social (saúde, previdência e assistência social) é 
financiado por meio de recursos vinculados à área, inclusive suas respectivas multas e juros. 
Esses recursos atingiram a cifra de R$ 250,9 bilhões em 2005.

A apuração do resultado da seguridade social considerou como despesas as que se 
enquadram nos critérios definidos pelo Tribunal de Contas da União com base em princípios 
constitucionais. Assim, foram computados os dispêndios realizados por órgãos ou entidades 
vinculados à seguridade social e as despesas que financiaram ações de saúde, previdência 
social ou assistência social, ainda que executadas por outros órgãos/entidades. Foram 
consideradas, ainda, as despesas relacionadas à proteção ao trabalhador na ocorrência 
de desemprego involuntário, bem assim aquelas destinadas à promoção da integração do 
trabalhador ao mercado de trabalho.

Aplicados esses critérios, os dispêndios do sistema atingiram R$ 265,0 bilhões, ou seja, 
resultado negativo da ordem de R$ 14,1 bilhões.

Receitas e Despesas da Seguridade Social (em R$ milhares)

Fonte: Siafi.

Nota: Das receitas de contribuições e das respectivas multas e juros (item 1), foram deduzidos os recursos da DRU. O valor 

de R$ 6,0 bilhões referente à Contribuição Patronal para o Plano Seguridade Social Servidor Público foram computados 

integralmente na receita da seguridade, na despesa constaram R$ 907,5 milhões referentes aos órgãos vinculados à 

seguridade, conforme metodologia do Tribunal de Contas da União. No valor das despesas (item 2) foram computadas 

apenas ações consideradas integrantes da seguridade social.
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Financiamento da Seguridade Social

Fonte: Siafi.

Caso não houvesse desvinculação de 20% das receitas de contribuição, por força da 
Emenda Constitucional nº 27/2000, a seguridade social apresentaria saldo positivo de  
R$ 19,1 bilhões. Parcela dos recursos desvinculados do orçamento da seguridade social 
financiou despesas do orçamento fiscal no exercício de 2005 ou contribuiu com 34% do 
superávit primário alcançado pelo governo federal no exercício.

No exercício de 2005, o montante desvinculado das contribuições da Seguridade no valor 
de R$ 33,2 bilhões poderia ser integralmente aplicado nas áreas de Saúde, Previdência 
e Assistência Social, propiciando melhorias substanciais na qualidade dos serviços 
públicos de saúde, assim como maiores benefícios previdenciários e assistenciais para a  
população brasileira.

Em 2005, a Seguridade Social apresentou resultado 
negativo de R$ 14,1 bilhões. Sem a DRU, o 
resultado seria positivo de R$ 19,1 bilhões.

Despesas com Irrigação

Dos R$ 209,5 milhões investidos em irrigação à conta do orçamento geral da União, apenas  
R$ 7,1 milhões foram aplicados na Região Centro-Oeste, ou seja, 3% do total. Foi 
descumprido, portanto, o preceito do inciso I do art. 42 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, que determina a aplicação, nos 25 (vinte e cinco) anos 
subsequentes à promulgação da Constituição, do mínimo de 20% na Região Centro-Oeste.
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Orçamento de Investimento das Empresas Estatais

O orçamento de investimento para 2005 englobou as programações de 72 empresas estatais 
federais. Essas empresas realizaram investimentos no valor de R$ 28,1 bilhões, cerca de 
79% da dotação final autorizada.

Cinco empresas estatais executaram despesas em 
ações sem suficiente dotação orçamentária. 

Das estatais constantes do orçamento de investimento, cinco apresentaram ações com nível 
de realização superior à dotação aprovada, quais sejam: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), 
Petrobras Distribuidora S.A., Companhia de Eletricidade do Acre, Transportadora Brasileira 
Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG) e Boa Vista Energia S.A. 

Dívida Pública

Em 2005, o saldo da dívida líquida do setor público (DLSP) aumentou em R$ 45,5 bilhões e 
ultrapassou, pela primeira vez na história, o valor de R$ 1 trilhão. A relação entre a dívida e 
o PIB, no entanto, sofreu ligeira redução, de 51,67% para 51,49%.

Embora a dívida líquida do setor público tenha permanecido 
praticamente constante em relação ao PIB, o saldo 

ultrapassou a significativa marca de R$ 1 trilhão em 2005.

Entre os fatores que condicionaram essa variação, podem ser destacados os seguintes: 
a apropriação de R$ 157,1 bilhões de juros nominais aos saldos da dívida líquida, o que 
representou aumento de 8,07% em relação ao PIB; o superávit primário de R$ 93,5 bilhões, 
que contribuiu para reduzir o montante do endividamento líquido em 4,80% do PIB; 
e o próprio crescimento do Produto Interno Bruto, que contribuiu para reduzir a relação  
DLSP/PIB em 2,52 pontos percentuais.
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Evolução da Dívida Líquida do Setor Público – Jan/1991-Dez/2005

Fonte: Banco Central do Brasil.

A pequena variação do saldo total da DLSP em relação ao PIB foi marcada pela redução 
significativa da dívida líquida externa, que passou de 7,50% do PIB em 2004 para 2,58% ao 
final de 2005, e pela elevação expressiva do endividamento líquido interno, que aumentou 
4,74% do PIB em 2005.

A dívida líquida do setor público também sofreu alteração no que se refere ao percentual 
de participação dos diversos indexadores utilizados para a correção de seus saldos, com 
destaque para o saldo das obrigações com correção prefixada, que aumentou de 17,0% para 
27,6% do total da dívida líquida. Em contrapartida, observou-se expressiva redução no total 
das dívidas, internas ou externas, indexadas ao câmbio, que, em 2004, representavam 16,8% 
da dívida líquida e que, ao final de 2005, passaram a representar apenas 5,3%.
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O Plano Anual de Financiamento (PAF 2005) estabeleceu diretrizes a serem observadas na 
gestão da dívida pública federal. Os resultados alcançados ao final do ano revelaram que, 
com exceção da redução dos prazos médios de vencimento da dívida pública, que não se 
situaram dentro do limite fixado pelo PAF 2005, todas as demais diretrizes foram seguidas 
com êxito, em especial no que se refere ao montante da dívida vincenda em 12 meses e à 
composição do endividamento.

Em 2005, a gestão das operações da dívida pública federal externa passou a ser conduzida, 
exclusivamente, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Destacaram-se a troca de  
US$ 4,5 bilhões de C-Bonds, a emissão soberana de US$ 1,5 bilhão, realizadas no segundo 
semestre, e a antecipação do pagamento de obrigações externas junto ao Clube de Paris, 
no valor de US$ 2,6 bilhões, e junto ao Fundo Monetário Internacional, no valor de  
US$ 15,6 bilhões.

Um novo mecanismo de empréstimo passou a ser oferecido, a partir de 2005, pelo Banco 
Mundial (BIRD) e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): o Sector Wide 
Approach (SWAp) ou Abordagem Setorial Ampla. Consiste em apoio técnico e financeiro 
a programas considerados prioritários e que estejam sendo executados com recursos 
próprios dos mutuários.

Entre as principais características da nova modalidade, podem ser citadas o baixo custo 
em relação a outras operações de endividamento externo e o fato dos recursos serem 
reembolsados para livre aplicação pelo mutuário. Neste caso, é importante ressaltar que, a 
princípio, o melhor destino para tais recursos seria o resgate de dívida externa, uma vez que 
esta apresenta custo mais elevado.

A União assumiu, ao final do exercício de 2004, dívidas decorrentes de obrigações do INSS 
com a rede bancária relativas à prestação de serviços de arrecadação e de pagamento de 
benefícios da previdência social celebrados com agentes financeiros no período de 2002 a 
2004. Chamou a atenção o fato de esta dívida não estar contabilizada no sistema Siafi. Além 
de não obedecer aos princípios contábeis da oportunidade, prudência e da competência, a 
não contabilização é preocupante, já que inviabiliza a adoção de controle concomitante ao 
ocorrido e também o conhecimento prévio de casos similares em outras entidades.
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AÇÃO SETORIAL DO GOVERNO

ANÁLISE DOS PROGRAMAS DO PPA

Foi avaliada a execução físico-financeira de 275 programas governamentais em relação às 
metas físicas e à execução dos recursos orçamentários. Essa quantidade representa cerca 
de 71% do total de 389 programas constantes da LOA/2005, pois os demais 29% não 
apresentam todos os atributos considerados indispensáveis para o seu acompanhamento. As 
informações foram extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do 
Governo Federal (Sigplan).

Os programas analisados representaram o montante de R$ 312 bilhões, sendo R$ 282 
bilhões oriundos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, e R$ 30 bilhões do orçamento 
de investimentos das empresas estatais, perfazendo 73% da despesa prevista na Lei 
Orçamentária Anual para 2005.

Dos 275 programas selecionados, observou-se que 95 apresentavam inconsistências na 
execução físico-financeira, detalhadas mais adiante. Dos 180 restantes, a apuração da Média 
Ponderada do Indicador de Recursos Orçamentários (MIRO) e da Média do Indicador de 
Metas Físicas (MIMF) está consolidada a seguir: 

Média Ponderada do Indicador de Recursos Orçamentários (MIRO)

Fonte: Sigplan.
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Média do Indicador de Metas Físicas (MIMF)

Fonte: Sigplan.

Enquanto 105 programas (58% do total analisado) tiveram execução orçamentária entre 75% 
e 100%, 80 programas (44% do total) obtiveram realização física superior a 60%, que foi o 
patamar mínimo utilizado como referencial por ocasião do exame das contas do Governo do 
exercício de 2004 e mantido nesta análise. Os demais 100 programas (56% do total) tiveram 
um nível de realização inferior ao esperado.

Na média geral dos 275 programas, verifica-se que sua execução orçamentária e física 
atingiu os percentuais de 73% e 52%, respectivamente. Das funções governamentais que 
alcançaram desempenho físico superior a 60%, destacam-se: Desporto e Lazer, Relações 
Exteriores, Administração, Cultura, Educação, Defesa Nacional e Assistência Social. Por 
outro lado, as funções Comércio e Serviços, Legislativa, Urbanismo, Energia, Saneamento, 
Segurança Pública, Habitação e Comunicações tiveram média de execução física inferior a 
40% da meta prevista na LOA 2005.

Os programas vinculados a oito funções de governo tiveram 
média de execução física inferior a 40%, destacando-se, na área 

social, o baixo desempenho das funções de habitação (27%), 
segurança pública (32%), saneamento (34%) e urbanismo (37%).
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Os resultados encontrados na análise setorial dos programas da LOA/2005 puderam atestar 
também a existência de diversas inconsistências nos registros relacionadas à quantidade 
dos atributos dos programas e da execução de determinado programa em relação às metas 
propostas e à dotação prevista no orçamento, tais como:

a) inexistência de indicadores em 114 programas, representando 29% do total;

b) inexistência de metas físicas para 32% dos programas da LOA/2005;

c) inconsistências na execução de 95 programas, a saber:

 c.1) existência de realização de metas físicas em níveis superiores às previstas em 82 dos 
programas analisados, ou 30% desse quantitativo, indicando subestimação ou necessidade 
de revisão de metas;

 c.2) existência de realização de metas físicas para 3 programas sem a correspondente 
execução orçamentária; e

 c.3) existência de execução orçamentária para 10 programas sem que houvesse a 
realização de qualquer meta física.

AÇÕES SETORIAIS EM DESTAQUE

Poder Legislativo

No exercício de 2005, a Lei Orçamentária Anual fixou para o Senado Federal o montante 
final de R$ 2,6 bilhões, destacando-se o programa “Atuação Legislativa do Senado Federal”, 
com R$ 1,8 bilhão, à conta do qual foram executadas despesas no montante de R$ 1,7 bilhão, 
cerca de 93% da sua dotação autorizada. Foram apresentadas cerca de 5.200 proposições, 
das quais 2.867 matérias foram avaliadas pelo Plenário da Casa, sendo 2.756 aprovadas.

Para a Câmara dos Deputados, foi consignada dotação de R$ 2,6 bilhões, tendo a maior 
parcela - 76% - sido destinada ao programa “Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados”, 
com destaque para “Processo Legislativo”, ação que se destina a assegurar a força de 
trabalho necessária à plena atuação da Casa, que alcançou o montante de R$ 1,7 bilhão, 
correspondendo a 68% das despesas globais executadas pelo órgão em 2005. Do total de 
11.619 proposições apresentadas à Mesa Diretora, foram apreciadas 4.314 proposições 
(37%), sendo 4.133 nas Comissões e 181 no âmbito do Plenário da Casa.
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Poder Judiciário

No exercício de 2005, foi consignada ao Supremo Tribunal Federal a dotação de R$ 304  milhões, 
dos quais R$ 226 milhões foram alocados ao programa finalístico do órgão - “Prestação 
Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal” - tendo sido executado o montante de R$ 217 
milhões (96%). A atividade processual do órgão alcançou 105.962 decisões, contra 103.407 
em 2004, representando um acréscimo de 2%.

O Superior Tribunal de Justiça contou com dotação orçamentária de R$ 605 milhões, tendo 
sido executados R$ 549 milhões (91%). Quanto à atividade judicante do órgão, o relatório 
do STJ destaca o julgamento de 271.428 processos, correspondendo a um aumento de 12% 
em relação a 2004, quando houve julgamento de 241.309 processos. 

A Justiça Federal teve consignada dotação de R$ 5,7 bilhões, acrescida dos destaques 
recebidos, na ordem de R$ 4,4 bilhões, destinados a pagamento de sentenças judiciais de 
outros poderes e órgãos federais, nos termos do § 2º do art. 100 da Constituição Federal. 
A despesa executada foi de R$ 6,2 bilhões, dos quais 38% (R$ 2,4 bilhões) referentes ao 
pagamento de precatórios. Quanto aos resultados operacionais, destaca-se a elevação do 
número médio de processos julgados, por Juiz, representando um acréscimo de 7% em 
relação a 2004.

À Justiça do Trabalho foi destinada dotação de R$ 7,1 bilhões, que somada à movimentação 
externa de crédito resultou em um orçamento disponibilizado de R$ 7,3 bilhões, dos quais 
foram executados R$ 6,6 bilhões (90%). No período em análise, foram recebidos cerca de 
2.401 processos, dos quais foram julgados 2.290, perfazendo 95% do total.

A Justiça Eleitoral contou, em 2005, com dotação orçamentária no montante global de 
R$ 2,5 bilhões, dos quais foram executados R$ 2,4 bilhões, o que corresponde a 97% dos 
créditos disponibilizados. Em 2005, a atividade jurisdicional do órgão foi menos intensa que 
no exercício anterior, ocasião em que ocorreram as eleições municipais, tendo sido julgados 
18.335 processos, marca inferior ao total decidido em 2004 (47.221).

A Justiça Militar contou, em 2005, com  dotação de R$ 204 milhões, dos quais foram 
executados R$ 201 milhões, representando 98% do total. Durante o exercício de 2005, o 
órgão julgou 1.628 processos, contra 1.346 julgados em 2004, representando um acréscimo 
de 21% de um exercício para o outro.
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A dotação orçamentária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi de  
R$ 926 milhões, dos quais foram executados R$ 918 milhões (99%). Em 2005, o órgão 
julgou 280.430 processos, entre sentenças e acordos, observando-se acréscimo de 9% em 
relação aos 256.441 julgados no exercício anterior.

Ministério Público da União

A Lei Orçamentária Anual para 2005 consignou ao Ministério Público da União uma 
dotação, já reajustada por créditos adicionais, no montante de R$ 2,0 bilhões, dos quais 98% 
foram executados. De acordo com o Relatório de Prestação de Contas do órgão, a função 
orçamentária “Essencial à Justiça” representou a maior parte das despesas executadas no 
exercício de 2005, correspondendo a 84%, sendo que a subfunção “Defesa do Interesse 
Público no Processo Judiciário” registrou 77% do total.

DESEMPENHO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

Por meio da Decisão nº 408/2002-TCU-Plenário, o Tribunal definiu um conjunto de indicadores 
de desempenho para as Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) e determinou que sua 
evolução fosse consignada nos relatórios anuais sobre as contas do Governo.

Tendo em vista a greve dos funcionários e professores ocorrida nas universidades em 2005, 
foram utilizados, no cálculo dos indicadores do exercício, os dados disponíveis nos dois 
últimos semestres imediatamente anteriores (primeiro de 2005 e segundo de 2004), o que 
comprometeu a análise mais acurada do comportamento desses indicadores no período de 
2004-2005.

Não obstante, pode-se ressaltar, conforme já apontado nos relatórios das contas de governos 
anteriores, que as medidas de dispersão dos indicadores no período em análise continuam 
apontando para a expressiva heterogeneidade entre as instituições. 

Além disso, em 2005, com vistas a tornar mais transparente o impacto das atividades 
dos hospitais universitários (HU) sobre o desempenho das Ifes, optou-se por solicitar às 
universidades que informassem os valores de alguns desses indicadores (relacionados com  
custo corrente e número de funcionários das universidades) de forma desdobrada, ou seja, 
considerando ou não a existência de unidade hospitalar. Na comparação entre a média de 
cada um desses valores desdobrados, concluiu-se que as atividades relacionadas com os 
hospitais influenciam de forma considerável os indicadores de desempenho apresentados 
pelas Ifes que os mantêm.
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA UNIÃO 

ABRANGÊNCIA INSTITUCIONAL DA ANÁLISE

Integram o Balanço-Geral da União (BGU) os demonstrativos contábeis dos órgãos da 
administração direta dos três Poderes e do Ministério Público, das autarquias - todas com 
exceção dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, das fundações públicas, 
das empresas públicas, das sociedades de economia mista, quando na condição de estatais 
dependentes23 e dos fundos especiais, de natureza orçamentária.

As entidades contábeis24 de natureza jurídica de direito público utilizam contabilidade 
pública e integram os orçamentos fiscal e da seguridade social (OFSS) da União. As 
entidades contábeis de natureza jurídica de direito privado podem usar contabilidade 
pública ou comercial, a depender de sua condição de dependência econômica do ente 
Controlador, sendo que:

a) estatais dependentes: utilizam os dois modelos de contabilização e integram os 
orçamentos fiscal e da seguridade social; e

b) estatais não-dependentes: utilizam apenas contabilidade comercial e não integram os 
orçamentos fiscal e da seguridade social.

Não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA), além dos conselhos de profissões 
constituídos como autarquias, as empresas que recebem recursos da União apenas sob a 
forma de participação acionária, pagamento pelo fornecimento de bens e pela prestação de 
serviços, pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos e transferências para 
aplicação em programas de financiamento, conforme definido pela LDO.

23  Estatais dependentes: empresas controladas que recebam do ente controlador recursos financeiros para pagamento 

de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de 

aumento de participação acionária (Lei Complementar nº 101/2000, art. 2º, inciso III).

24  Entidade contábil: patrimônio destacado (autônomo) sob controle contábil. O princípio da entidade reconhece o 

patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um 

patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um 

conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos 

(Resolução CFC nº 750, de 29/12/1993).
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Universo contábil do BGU x usuários Siafi – Administração Indireta (2005)

Fonte: Semag (Anexo I), BGU e Siafi.

O Parecer Prévio sobre as Contas do Governo compreende, 
portanto, apenas as entidades contábeis que possuem 

informações no sistema Siafi (modalidades total ou 
parcial) e que integram o conceito de BGU. 

O universo analisado contempla todos os Ministérios e a Presidência da República, suas 
entidades da administração indireta, as Casas Legislativas, os Tribunais do Judiciário e o 
Ministério Público. Não estão incluídos na análise:

a) Tribunal de Contas da União (TCU), por não estar submetido ao universo passível de 
parecer prévio; 

b) as unidades diplomáticas no exterior, por não integrarem o sistema Siafi a despeito do 
disposto no Acórdão TCU nº 347/2006 – Plenário;

c) a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), empresa pública 
criada pela Lei nº 10.972, de 2/12/2004, por não apresentar dotações nos orçamentos fiscal 
ou da seguridade social ou movimentação patrimonial no período.

Também no tocante à abrangência institucional, destaca-se ainda que:
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a) a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), autarquia de 
natureza especial criada por meio da Medida Provisória nº 233, de 30/12/2004, teve seu 
prazo de vigência encerrado no dia 14/07/2005, mas apresentava ativos financeiros em seu 
poder no final de 2005;

b) atendendo a dispositivo da Lei 6.001/1973 (Estatuto do Índio), em seu Título IV, e do 
Decreto nº 4.645, de 25/03/2003, foi criado no Siafi um  órgão específico (Funai – Patrimônio 
Indígena) para registrar o reconhecimento contábil de bens imóveis de uso especial das 
reservas indígenas;

c) a Rede Ferroviária Federal, sociedade de economia mista, foi dissolvida pelo Decreto  
nº 3.277/1999, mas apresentava até o exercício de 2004 saldos nos demonstrativos contábeis 
e, a partir do exercício de 2005, passou a constar no demonstrativo de contas “Participações 
Societárias”, devido ao fato de ter tido seu processo de liquidação finalizado (Medida 
Provisória nº 246, de 06/04/2005);

d) diversos órgãos e entidades extintos continuam apresentando saldos em ativos e passivos, 
inclusive bens móveis e imóveis, além de saldos de convênios e operações de crédito;

e) foram criados no sistema Siafi órgãos específicos para controle do patrimônio dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Centro-Oeste (FCO) e do Nordeste (FNE).

APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DA UNIÃO

Foram analisados os demonstrativos das entidades contábeis componentes do universo 
institucional:

Demonstrativos Exigidos pela Lei nº 4.320/1964

Fonte: Lei nº 4.320/1964.
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Os demonstrativos contábeis da União não têm 
sido suficientemente claros e transparentes. Há 

dificuldades de compreensão tanto relacionadas a 
estruturação e consolidação quanto ao conteúdo das 

demonstrações individualmente consideradas.

Balanço Patrimonial (BP)

No tocante à consolidação dos BP nos diversos órgãos e entidades pertencentes à entidade 
econômica “orçamento fiscal e da seguridade social”, persistem os seguintes problemas 
contábeis que geram duplicidades, a despeito de já haverem sido promovidas melhorias:

a) rubricas de direitos e obrigações decorrentes de transações que envolvem entidades 
abrangidas na consolidação (órgãos e entidades);

b) rubricas de obrigações tributárias, quando o favorecido é órgão/entidade considerada na 
consolidação;

c) encargos sociais a recolher quando o favorecido é órgão/entidade considerada na 
consolidação.

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A estrutura da DVP vem se apresentando de forma desarmônica, dificultando a transparência 
das informações contábeis, além de apresentar diferenças nos valores consolidados.

Balanço Orçamentário (BO)

Os valores das despesas e receitas executadas registrados no BO não coincidem, em vários 
casos, com os valores constantes da DVP e do Balanço Financeiro. Isso é um grave problema 
de confecção e estruturação de balanços. Ademais, ainda no tocante à estrutura, as colunas 
de receitas e despesas não vêm apresentando valores equilibrados.

A despeito dessas considerações, o que mais chama a atenção é a ausência de balanços 
orçamentários para as entidades da administração indireta e fundos.
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Balanço Financeiro (BF)

O BF, quando consolidado em nível de tipo de administração, apresenta valor diferente 
daquele obtido quando são somados os órgãos e entidades e tipos de administração que o 
compõem. 

Isso ocorre porque, na elaboração do consolidado do balanço financeiro, podem existir 
situações de compensação de algumas rubricas do balanço em função da sua regra de 
formação, dando-se tratamentos diferenciados para saldos credores e devedores de algumas 
contas contábeis. 

As diferenças ocorridas em 2005 foram explicadas, mas, apesar disso, o procedimento de 
consolidação deve ser alterado para que ocorrências semelhantes não voltem a acontecer nos 
exercícios futuros.

ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DA UNIÃO 

O saldo do patrimônio líquido do conjunto orçamento fiscal e da seguridade social de 2005 
foi positivo em R$ 202,9 bilhões, valor 113,8% maior que o verificado em 2004, que foi de 
R$ 94,9 bilhões. Esse crescimento se deve, principalmente, ao desempenho do resultado 
patrimonial do exercício, no valor R$ 79,5 bilhões.

Contribuiu de forma expressiva para esse resultado o reconhecimento contábil de imóveis 
de uso especial em Reservas Indígenas, no valor de R$ 146,6 bilhões, e da incorporação de 
resultados de exercícios anteriores do FNO, FNE e FCO, no montante de R$ 29,5 bilhões. 

Destacam-se as seguintes informações relevantes sobre o BP da União (OFSS) para 2005.

a) Restos a Pagar25: o valor das obrigações em circulação chega a R$ 57,6 bilhões, sendo 
R$ 33,9 bilhões apenas relacionados a restos a pagar não processados, contra R$ 5,6 bilhões 
de restos a pagar processados. É preocupante o volume de restos a pagar não-processados 
(mais de 9 vezes a quantidade de restos a pagar processados). Em muitos órgãos, essa relação 
é muito maior.

25  Despesas cujo pagamento ainda não ocorreu, caracterizando uma dívida (dívida flutuante) do Governo para com os 

credores. Podem, de acordo com o disposto na Lei nº 4.320/1964, ser do tipo “processados”, aqueles cujo fornecedor já 

entregou o bem ou serviço, e “não-processados”, aqueles cujo fornecedor ainda não entregou o bem ou serviço.
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b) Convênios a Comprovar: chama a atenção a quantidade de convênios, com prazo 
final de vigência expirado em 31/12/2004, mas com prestações de contas pendentes de 
comprovação por parte do convenente.

Aproximadamente 61% dos convênios cuja vigência 
expirou até 2004 ainda não tiveram as respectivas 

prestações de contas apresentadas.

Em termos quantitativos, 2.581 convênios estão nessa situação, representando R$ 5,9 bilhões 
(valores não corrigidos) de um total celebrado de R$ 9,7 bilhões. Ou seja, segundo o Siafi, 
existe um estoque considerável de convênios cuja prestação de contas não foi entregue, apesar 
de o prazo de vigência ter-se encerrado há mais de um ano. Isso indica que, caso os dados 
estejam corretos e considerando a data de corte proposta, os órgãos não estão promovendo as 
ações necessárias para obtenção das prestações de contas dos respectivos convenentes.

Estoque de convênios e termos de parceria pendentes 
de comprovação (1987-2004) (em R$ milhões)

Fonte: Siafi.

Nota: Os dados referem-se a informações de convênios e termos de parceria com vigência expirada até 31/12/2004 que 

possuem valores não nulos na conta Valores a Comprovar e sem saldos registrados nas contas de inadimplência.

Dos dados expostos, apenas um convênio, celebrado entre a Coordenação-Geral do Fundo 
Nacional de Assistência Social (FNAS) e a Coordenação-Geral de Finanças do INSS no DF, 
para pagamento do benefício de prestação continuada, representa 89%, ou R$ 4,5 bilhões do 
valor a comprovar no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.



Síntese do Relatório e Pareceres Prévios Sobre as Contas do Governo da República, Exercício de 2005

53

c) Convênios a Aprovar: da mesma forma, segundo o Siafi, é expressivo o volume de 
convênios, com prazo final de vigência expirado em 31/12/2004, mas com prestações de 
contas pendentes de aprovação por parte do órgão transferidor. Em termos quantitativos, 36 
mil convênios estão nessa situação, representando R$ 9,2 bilhões (valores não corrigidos) de 
um total celebrado de R$ 11,7 bilhões (78%). Trata-se de indicador de eficiência operacional 
e indica que, caso os dados estejam corretos e considerando a data de corte estabelecida, os 
órgãos não estão promovendo as ações necessárias para análise, aprovação ou reprovação 
das contas prestadas, neste último caso com conseqüente inadimplência da entidade 
convenente.

Estoque de Convênios e Termos de Parceria Pendentes 
de Aprovação (1987-2004) (em R$ milhões)

Fonte: Siafi.

Nota: Os dados referem-se a informações de convênios e termos de parceria com vigência expirada até 31/12/2004 que 

possuem valores não nulos na conta Valores a Aprovar e valores nulos nas contas Valores a Comprovar, Inadimplência 

Efetiva e Inadimplência Suspensa. No entanto, existem mais 879 convênios (ou R$ 277.518.214,37) que possuem saldo 

maior que R$ 0,01 na conta Valores a Aprovar e com saldos não nulos nas contas inadimplência efetiva e/ou suspensa.

É preocupante o fato de que muitos entes da Federação e organizações não-governamentais 
continuem recebendo recursos federais sem que tenham prestado contas ou tenham tido 
suas contas analisadas, especialmente ao se considerar que a inexistência de registro em 
inadimplência permite a realização de novas transferências. Por outro lado, os números 
podem se referir a erros das próprias unidades na alimentação do sistema, o que seria  menos 
grave, mas igualmente preocupante, tendo em vista a falta de segurança da informação.
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No exercício de 2005, consta no Siafi a execução de despesas de 35 fundos. Destes, 32 
pertencem a órgãos do Poder Executivo. As despesas liquidadas pelos fundos do Poder 
Executivo foram da ordem de R$ 35 bilhões, enquanto que as dos fundos dos demais Poderes, 
de R$ 129 milhões. A distribuição dos recursos administrados pelos diversos fundos, 
conforme retratado no gráfico seguinte, é muito concentrada, já que 80% das despesas foram 
executadas por apenas cinco fundos e coube ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 
52% de toda a despesa liquidada pelos fundos.

Distribuição percentual das despesas liquidadas pelos fundos – 2005

Fonte: Siafi.

Destacam-se as seguintes informações relevantes sobre as entidades da Administração 
Indireta da União para 2005.

a) Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): os valores contabilizados nas contas do 
ativo não refletem os valores dos bens imóveis disponíveis para uso, locação, cessão ou 
alienação, em desobediência ao princípio contábil do conservadorismo. 

b) Fundação Nacional do Índio (Funai): apresenta maior patrimônio líquido entre o 
conjunto das fundações. Essa fundação atingiu, em 2005, R$ 159 bilhões, ou 95% do valor 
total dos patrimônios líquidos das fundações constantes dos OFSS. Esse patrimônio cresceu 
1.094% em relação ao ano anterior e deveu-se basicamente a acréscimos patrimoniais 
decorrentes de reavaliação de bens imóveis, no valor de R$ 146,6 bilhões, realizados em 
diversas unidades gestoras. 
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c) Empresas públicas não-dependentes: a análise desse conjunto ficou prejudicada tendo em 
vista que as entidades Caixa Econômica Federal (CEF), Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e Empresa Gestora de Ativos (Emgea), exatamente as mais 
expressivas, não informaram os valores de seus demonstrativos contábeis a tempo. 

d) Emgea: a empresa vem recebendo sucessivos e constantes aumentos de capital, por meio 
de transferências de créditos recebíveis pela União advindos do BNDES e de Itaipu.

As sociedades de economia mista de caráter não-dependente não estão incluídas no 
universo sob análise, à exceção de sua participação acionária registrada no balanço patrimonial 
por equivalência patrimonial. A União possuía, ao final do exercício de 2005, participação 
acionária majoritária em 52 empresas (29 sociedades de economia mista e 23 empresas 
públicas) e minoritária em 49 empresas, das quais 12 do setor de telecomunicações.

Da análise das participações societárias da União, destacam-se as principais variações.

a) Constituição de empresa: o Decreto nº 5.436, de 28 de abril de 2005, promulgou 
o Tratado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, 
sobre Cooperação de Longo Prazo na Utilização do Veículo de Lançamentos Cyclone-4 
no Centro de Lançamento de Alcântara. Mediante o referido Tratado, foi criada a empresa 
Alcântara Cyclone Space, entidade internacional de natureza econômica e técnica que será 
regida por seu Estatuto.

b) Aumento de capital: foram efetivados aumentos de capital, no montante de R$ 8,8 
bilhões para as entidades Companhias Docas, BNDES, Emgea, Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), 
Companhia de Navegação do São Francisco (Franave), Empresa de Trens Urbanos de Porto 
Alegre S.A. (Trensurb) e Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

c) Alienação de empresas no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND): 
em leilão realizado no dia 20/12/2005, na Bolsa de Valores de São Paulo, foi realizada, por 
R$ 700 milhões com ágio de 28,98%, a privatização do Banco do Estado do Ceará (BEC) 
para o Banco Bradesco S/A e para os empregados da instituição.

d) Fundo garantidor das Parcerias Público-Privadas (PPP): o Decreto nº 5.411, de 
06/04/2005, autorizou a União a criar Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas 
(FGP), mediante a transferência de ações de sociedades de economia mista e de 
participações minoritárias.
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ÁREAS TEMÁTICAS

COMBATE À CORRUPÇÃO

Buscou-se identificar as principais ações desenvolvidas por quatro dos órgãos que atuam 
no combate à corrupção, além do próprio TCU, bem como apontar algumas das lacunas e 
oportunidades de melhoria desse complexo aparato governamental.

A Controladoria-Geral da União (CGU)

Têm sido implementadas importantes adequações estruturais e regimentais na Controladoria-
Geral da União no intuito de potencializar as ações de combate à corrupção e de integração 
com os demais órgãos de fiscalização e controle. As ações desenvolvidas pelo órgão nos 
últimos anos, sobretudo as fiscalizações nos municípios e as ações conjuntas com a Polícia 
Federal e Ministério Público, têm dado credibilidade à CGU junto à opinião pública.

O Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos já atingiu 1.041 municípios 
brasileiros. No exercício de 2005, foram realizados cinco sorteios, que resultaram na 
fiscalização de trezentos municípios, e três sorteios referentes aos estados e Distrito Federal, 
sendo fiscalizados alguns programas executados em doze estados a cada sorteio.

Além disso, diante da constatação de que um dos principais motivos para a não abertura 
de sindicâncias e processos administrativos disciplinares contra agentes públicos era a 
inexistência de servidores capacitados para a realização desses procedimentos, foi instituído 
o Programa de Qualificação em Processo Administrativo Disciplinar. Em 2005, foram 
capacitados 1.272 servidores federais em processo administrativo disciplinar e 168 em 
Tomada de Contas Especial (TCE). Foi também organizado cadastro de agentes treinados, 
ao qual podem recorrer os órgãos públicos, em que constam 2.646 servidores capacitados 
em PAD e 1.000 em TCE.

O Ministério Público Federal (MPF)

As múltipas atribuições conferidas ao Ministério Público pela Constituição de 1988 
consolidam sua função como órgão atuante no combate à corrupção. Observa-se, no entanto, 
que, apesar da elevada qualificação do quadro de Procuradores, a atuação do MPF não 
obedece a um planejamento estratégico.
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Há no MPF sensível dificuldade em se obter dados consolidados de sua atuação. No intuito 
de solucionar essa carência, o órgão busca implementar o Sistema Unificado de Informações 
do MPF (Sistema Único), que visa padronizar e integrar dados e informações, de modo a 
unificar os seus diversos sistemas de controle de documentos, processos e procedimentos. 
Após sua implantação - a previsão é a partir de 2007 disponibilizar diversos serviços, 
gradativamente, até que em 2008 todos tenham sido desenvolvidos - o Sistema Único 
substituirá vários sistemas, e passará a controlar as atividades relacionadas ao trâmite de 
processos judiciais e de procedimentos administrativos institucionais, bem como fará o 
registro e armazenamento de todos os documentos gerados no âmbito do MPF.

De posse de informações gerenciais sobre o trâmite de processos judiciais, dos procedimentos 
administrativos institucionais, e do desempenho de suas unidades e de seus membros nas 
diversas esferas, o órgão poderá ganhar em produtividade com a focalização de sua atuação 
na solução das deficiências porventura apontadas.

O Departamento de Polícia Federal (DPF)

As operações policiais executadas pelo DPF têm surtido efeito significativo no combate à 
corrupção. Algumas delas foram feitas em parceria com outros órgãos federais e resultaram 
no desmonte de quadrilhas e esquemas de desvio de recursos públicos, com prisões de 
agentes públicos suspeitos. 

Em 2005, a Polícia Federal instaurou 2.623 Inquéritos Policiais relativos a atos de 
corrupção, quais sejam, os referentes a delitos que se enquadram nos artigos 312 a 327 do 
Código Penal Brasileiro.

No mesmo período, realizou 22 operações policiais em que havia suspeita do envolvimento 
de agentes públicos em ações criminosas. Essas operações resultaram na prisão de 350 
pessoas, sendo a maior parte servidores públicos. As ações geraram também o desmonte de 
vários esquemas e de grupos de corrupção, bem como a apreensão de documentos e bens. 

O Departamento apresenta, contudo, insuficiência de recursos, o que limita a sua atuação, 
além do fato de, nos últimos anos, ter havido um aumento de atribuições e de inquéritos 
instaurados que não foi acompanhado por um equivalente incremento de recursos humanos. 
Apresenta também insuficiência de informações acerca dos inquéritos concluídos, não se 
conhecendo o grau de efetividade dos mesmos, ou seja, não se sabe quantos dos inquéritos 
relatados geraram proposição de ação penal por parte do Ministério Publico nem quantos 
evoluíram para a efetiva punição.
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Para se ter uma outra noção do quantitativo de servidores face às necessidades, há 130.552 
inquéritos em andamento e 1.257 delegados, o que resulta em 104 inquéritos por delegado, 
em média.

Há ainda uma preocupação quanto à repercussão negativa que a divulgação desnecessária 
on-line das operações gera nas instituições e principalmente nas pessoas acusadas, cujo 
dano moral muitas vezes torna-se irreversível, mesmo que ao final do processo sejam 
declaradas inocentes.

A atuação da Polícia Federal no combate à corrupção poderia ser incrementada com a 
criação, no ambiente da Coordenação Geral de Polícia Fazendária, com representação 
nas Superintendências Regionais, de uma unidade central e correspondentes delegacias 
regionais especializadas no tratamento exclusivo de inquéritos relativos a atos de 
corrupção, a exemplo do que já ocorre, na estrutura da Polícia, com a área de combate ao 
tráfico de drogas.

O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação  
Internacional do Ministério da Justiça (DRCI)

A análise da atuação do DRCI no combate à corrupção demonstra que os acordos de 
cooperação jurídica internacional são um importante instrumento na busca de recursos 
enviados ilicitamente ao exterior. Ademais, a orientação do Departamento sobre como os 
requerentes devem proceder para que os acordos sejam implementados da melhor forma 
possível, evitando o não atendimento de solicitações de cooperação por falta de observância 
de requisitos exigidos pelo país requerido, impõe uma maior celeridade ao processo.

Tendo em vista a importância desses acordos como instrumento no combate ao crime 
organizado e mais especificamente à lavagem de dinheiro, registre-se que existem 40 
acordos negociados com diversos países, sendo que 9 estão em vigor, 21 em tramitação no 
Congresso Nacional e outros 10 estão sendo ultimados pelo Poder Executivo.

Não houve recuperação de ativos durante o exercício de 2005, embora a atuação do DRCI 
durante o ano deva produzir resultados nos anos seguintes. Merece destaque o trabalho de 
rastreamento e o bloqueio dos recursos remetidos ao exterior de forma ilegal, atribuição que 
envolve a atuação de diversos órgãos e requer a implementação de condições predefinidas.
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Desde a criação do Departamento em 2004, e graças a esse trabalho conjunto, estima-se que 
o volume de ativos bloqueados tenha passado de US$ 57 milhões para US$ 300 milhões, 
haja vista que os países detentores dos recursos bloqueados não confirmam com exatidão os 
saldos dessas contas. De acordo com estudos elaborados pelo DRCI, dos US$ 300 milhões 
que se estimam como bloqueados, 43% têm alta viabilidade de recuperação, 19% média e 
38% baixa viabilidade.

Com a ressalva de que não se tem série histórica para comparar os números subseqüentes, 
foram observados os seguintes resultados da área de Recuperação de Ativos em 2005: 241 
processos de cooperação jurídica em matéria penal com vistas à recuperação de ativos; 263 
pedidos de rastreamento solicitados para o exterior (21 países diferentes); e 162 pedidos de 
bloqueio solicitados para o exterior (21 países diferentes).

Nessa linha de atuação, a criação da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro 
(Encla), em 2003, é um importante referencial na interação entre os órgãos governamentais 
que atuam no combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. A definição de metas, 
com prazos estipulados, e a designação de uma instituição responsável pela consecução dos 
objetivos proporciona maior efetividade aos fins almejados.

A Encla, no entanto, está focada no combate à lavagem de dinheiro, tema que tem relação com 
o enfrentamento da corrupção mas não o abrange totalmente. Faz-se necessária uma estratégia 
voltada especificamente para a prevenção, detecção, investigação e punição de práticas de 
corrupção. Tal iniciativa contribuiria decisivamente para minimizar os problemas identificados 
de divergência de prioridades e dificuldade no compartilhamento de informações. Poderia, 
também, definir regras para a atuação conjunta dos órgãos de combate à corrupção, o que 
viabilizaria a criação de uma verdadeira rede de controle do patrimônio público. 

A elaboração de uma estratégia nacional de combate à 
corrupção daria o impulso necessário à atuação integrada 

dos diversos órgãos de fiscalização e controle.

Para o exercício de 2006, a Encla estabeleceu 29 metas, englobando proposição de 
normativos, medidas e projetos de aperfeiçoamento de atividades, ações de capacitação, 
implantação de sistemas, dentre outros. Todas as metas prevêem a participação de dois ou 
mais órgãos, mostrando-se portanto uma estratégia importante no que se refere à cooperação 
e integração entre as entidades.
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O fórum adequado para as discussões acerca da atuação integrada e da cooperação 
institucional para o combate à corrupção é o Conselho da Transparência Pública e Combate 
à Corrupção, instituído pela Lei nº 10.683/2003, integrado por representantes do governo 
e membros da sociedade civil, com a missão de debater e sugerir estratégias de combate 
à corrupção e à impunidade, discutir e propor medidas visando ao aperfeiçoamento dos 
métodos de controle da Administração Pública e à crescente transparência de seus atos.

O Tribunal de Contas da União (TCU)

O TCU deu início, em 2005, a amplo processo de discussão do seu referencial estratégico, 
que resultou na elaboração do plano estratégico que orientará as ações do Tribunal no período 
de 2006 a 2010. O mapa estratégico foi construído a partir da percepção de demandas e 
anseios da sociedade, do Congresso Nacional, de servidores e autoridades do Tribunal. Trata-
se de importante instrumento gerencial que estabelece rumos e compromissos de atuação, 
condições fundamentais para a melhoria e ampliação da capacidade de resposta e alcance de 
resultados cada vez mais efetivos.

Dentre as principais ações desenvolvidas em 2005 voltadas para o combate à corrupção, 
destacam-se:

• instituição do Serviço de Gestão de Informações Estratégicas para o Controle Externo (SGI);

• implantação do Projeto Combate à Fraude e à Corrupção (Projeto Combate);

• desenvolvimento e implementação do Sistema de Inteligência e Suporte ao Controle 
Externo (Sintese), baseado em tecnologia data warehousing;

• auxílio à CPMI dos Correios, mediante cessão de analistas à Comissão e realização de 
auditorias em 27 órgãos e entidades, com o envolvimento direto de mais de cem analistas de 
controle externo, encarregados de analisar a correção das despesas nas áreas mais suscetíveis 
a desvios de recursos públicos, a exemplo dos gastos com propaganda e informática;

• fiscalização de 415 obras públicas, envolvendo recursos da ordem de R$ 19,3 bilhões, 
em atendimento a disposições contidas na LDO;

• encaminhamento de cópia de 754 processos ao Ministério Público da União, envolvendo 
999 responsáveis, nos casos em que foi constatado dano ao erário decorrente de ato de gestão 
ilegítimo ou antieconômico, desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, para 
que aquela instituição promova o ajuizamento das ações cíveis e penais cabíveis. 
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CONCLUSÕES

Nos útlimos anos, mais especificamente em 2005, houve progresso na articulação entre 
as entidades responsáveis pelo combate à corrupção. A Polícia Federal realizou, em 2005, 
várias operações em parceria com outros órgãos, a exemplo da Operação Ajuste Fiscal (com 
participação do MPF), da Operação Pororoca (em conjunto com a CGU) e da Operação Hidra 
(em conjunto com a Receita Federal). A CGU, da mesma forma, tem firmado parcerias com 
o MPF e outros órgãos. Contudo, as operações integradas ainda são exceção. É necessário 
que se tornem regra.

Para isso, é necessário compartilhamento de informações entre as instituições. As restrições 
de acesso a informações protegidas por sigilo dificultam sobremaneira as investigações.

Cabe ressaltar que existem outras instituições federais não abordadas neste trabalho e que 
também têm atribuições no combate à corrupção, como, por exemplo, a Receita Federal, 
com seu trabalho preventivo de análise de informações financeiras, o Banco Central, por 
meio do controle da saída de divisas e regulação e supervisão da atividade bancária, e o 
Coaf – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, na investigação e punição de atos 
de lavagem de dinheiro. É importante destacar, ainda, que o efetivo combate à corrupção é 
altamente dependente da atuação do Poder Judiciário, cuja avaliação não fez parte do escopo 
deste trabalho.

Visando à uniformização da atuação dos diversos órgãos, a criação da Secretaria de 
Prevenção de Corrupção e de Informações Estratégicas, agregada em janeiro de 2006 à 
estrutura da CGU, tem também por objetivo coordenar as ações de inteligência e medidas 
estratégicas em parceria com o Ministério Público, a Receita Federal, o TCU e outros órgãos 
de fiscalização do setor público. 

Tal articulação, no entanto, exige o estabelecimento de regras claras que sejam aceitas e 
assumidas pelas diversas instituições envolvidas. Reafirma-se, portanto, a necessidade do 
desenvolvimento de uma estratégia nacional voltada especificamente para a prevenção, 
detecção, investigação e punição de práticas de corrupção, de forma a sincronizar prioridades 
e fixar regras comuns aos diversos órgãos encarregados dessa tarefa. 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

INTRODUÇÃO

O principal objetivo deste subtópico é ressaltar a importância  de se instituir  lei que fortaleça 
o controle dos resultados da gestão pública e incentive a construção de um sistema de 
acompanhamento participativo das ações de governo. 

São apresentados, também, esforços que têm sido desenvolvidos pelo Tribunal de Contas 
da União no sentido de avaliar o desempenho dos programas públicos, o que vem se 
concretizando por meio de auditorias e com base em informações prestadas pelos gestores 
públicos nas contas anuais que devem ser apresentadas ao TCU. 

A IMPORTÂNCIA DE INSTITUIÇÃO DE NORMAS VOLTADAS 

À RESPONSABILIDADE NA GESTÃO SOCIAL.

Atualmente tem sido discutida a elaboração de uma lei que leve prefeitos, governadores, o 
Presidente da República e os seus auxiliares a apresentar os resultados das ações de governo 
no atendimento à população. Essa lei também deve incentivar a participação da população 
na etapa de planejamento e execução dos serviços e obras nos municípios. A futura lei tem 
sido chamada “Lei de Responsabilidade Social”.  

A Constituição Federal estabelece que reduzir as desigualdades entre ricos e pobres e entre 
as regiões são objetivos do nosso país. A Constituição também garantiu que as políticas 
sociais fossem fiscalizadas e gerenciadas pela sociedade, portanto é necessário procurar 
alcançar, de forma mais rápida, esses objetivos.

A finalidade dessa lei é criar novas formas de administrar os recursos públicos que são 
reservados para atender às populações carentes. Os administradores deverão entender e 
respeitar as necessidades do cidadão. Esse respeito tem sido chamado de  “responsabilidade 
pela gestão social”. Também há alguns termos que deverão conduzir o trabalho realizado 
pelo funcionário público: transparência, planejamento, controle e responsabilização. 
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Conceitos Relacionados à Responsabilidade Social

O Congresso Nacional tem discutido os fundamentos da implantação desse novo sistema 
de gestão. Há também iniciativas para alterar a Constituição Federal e tornar obrigatória 
a avaliação dos resultados das ações de governo. A alteração na Constituição tem sido 
defendida como forma de fortalecer esse novo sistema de administração pública e fazer com 
que todos os governos levem em conta essa proposta.    

Essas medidas são necessárias porque os especialistas apontam um quadro de enorme 
desigualdade na distribuição de renda e elevados níveis de pobreza no Brasil. Um dos  
problemas que tem sido verificado é que os programas governamentais nem sempre alcançam 
os mais pobres da população. Muito já foi feito com a intenção de alterar esse quadro, mas é 
preciso buscar formas de fazer valer os direitos previstos na Constituição Federal.

As pesquisas demonstram uma pequena alteração positiva na distribuição da renda no País 
no período de 1993 a 2004, apesar da desigualdade social ainda permanecer elevada. Os 
dados são os seguintes:

 
  1993 metade da população          12,8% da renda nacional

    10% dos mais ricos             49,8% da renda nacional

   2004 metade da população          15,2% da renda (aumento de 2,4%)

    10% mais ricos                     45,4% (decréscimo de 4,4%)
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O Brasil ocupa o oitavo lugar em desigualdade 
social, considerando 128 países avaliados pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 2005.

Diante do quadro alarmante de desigualdade, urge a adoção de providências em várias 
frentes, entre elas a criação de uma lei que torne obrigatória a apresentação dos resultados 
do serviço público.

ALGUMAS DIFICULDADES PARA A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA 

DE RESPONSABILIDADE NA GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS 

O processo de planejamento

O processo de responsabilidade na gestão social que se pretende implantar no Brasil depende 
da definição de objetivos e metas a serem cumpridas na área social, que devem estar previstas 
no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Entretanto, alguns fatores dificultam o cumprimento de metas nas políticas sociais e o 
atendimento das necessidades da população, tais como:  

• constantes alterações dos programas dos governos;

• planejamento deficiente;

• cortes no orçamento;

• falta de verbas para manter as obras e os equipamentos em funcionamento;

• falta de verbas garantidas para despesas sociais, como moradia e obras de saneamento 
básico.

No período de 2000 a 2003, as principais causas que impediram os programas federais de 
atingirem seus objetivos foram os cortes orçamentários e o atraso na liberação dos recursos, 
conforme demonstrado no gráfico. Além dessas questões, há falta de contrapartida financeira 
pelos governos municipais e estaduais, atraso nas prestações de contas dos recursos recebidos 
e problemas nos contratos, convênios e licitações.  
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Histórico das Principais Restrições à Execução dos Programas de Governo – 2000/2003

Fonte: Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – SPI/MPOG, Avaliação PPA, fevereiro 2005.

A  atuação dos conselhos sociais

Os conselhos sociais são responsáveis pelo acompanhamento dos gastos com saúde, 
educação, habitação, assistência social e outras áreas relevantes para o município. Compete 
aos conselhos fiscalizar o cumprimento das metas e avaliar o relatório anual sobre os 
resultados alcançados, que deve ser apresentado pelo Poder Executivo. 

Em muitos municípios, os conselhos sociais não fiscalizam 
adequadamente a aplicação dos recursos públicos. 

Em auditorias operacionais, o TCU tem constatado que boa parte dos conselhos constituídos 
pelos municípios não desempenham suas atribuições, deixando de fiscalizar a aplicação dos 
recursos federais. Recomendações para o fortalecimento dos conselhos e do controle social 
são freqüentes nas auditorias do TCU. 
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Em relação aos mecanismos de participação e controle social, pesquisa realizada nos 
municípios com menos de 50.000 habitantes, promovida pela Caixa Econômica Federal, 
demonstra que o tema foi incorporado ao discurso, mas não à prática dos gestores públicos. 
De cem citações, apenas em cinco casos foram desenvolvidas ações concretas nesse sentido, 
conforme pode ser observado no gráfico seguinte.   

Apesar dessas dificuldades, a construção de um sistema de responsabilidade na 
gestão social depende da criação e do fortalecimento de instrumentos que favoreçam 
a participação da sociedade em seu processo de acompanhamento e fiscalização. Os 
conselhos municipais e estaduais devem ser usados para esse propósito, dada a estrutura 
de funcionamento já existente. 

Mecanismos de Participação Social – Comparação entre Discurso e Prática 

Fonte: Apresentação da pesquisa realizada pela CEF/STN/UFBA/Instituto de Políticas Públicas Florestan Fernandes.  

A construção de  sistema de acompanhamento das ações governamentais

A implantação dessa nova proposta de gestão social depende de informação sobre o 
desempenho dos programas públicos. Há muitas limitações para o acompanhamento e 
monitoramento dos serviços oferecidos à população. Faltam dados sobre o que acontece nas 
diferentes regiões e municípios do país e condições técnicas para registro de informações, o 
que inviabiliza a prestação de contas dos resultados alcançados.  
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A administração pública registra diversos pontos fracos no controle de suas ações, 
mencionadas, de forma rotineira, nos relatórios de auditoria do TCU. Do total de 
recomendações do TCU voltadas à etapa de controle da ação pública no período  
2000-2005, 43,4% foram direcionadas ao aperfeiçoamento da sistemática e dos instrumentos 
de monitoramento e avaliação.

Perfil das Recomendações do TCU Voltadas ao Aperfeiçoamento dos Instrumentos 
de Controle Estatal e Social em Programas de Governo – 2000/2005 

Fonte: Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo/TCU.

AS INICIATIVAS DO TCU NO CONTROLE DE DESEMPENHO 

E DE RESULTADOS DA AÇÃO PÚBLICA

A Constituição Federal define os princípios da gestão pública e o que deve ser observado 
pelos governantes. O Tribunal de Contas da União deve exercer o controle externo da 
administração pública e da gestão dos recursos públicos federais, em auxílio ao Congresso 
Nacional. Os meios pelos quais o TCU exercerá as suas funções estão previstos nos artigos 
70 e 71 da Constituição Federal.  

Para melhor acompanhar as ações de governo, o TCU tem alterado a sua estrutura e a sua 
forma de trabalho. Foram criadas secretarias específicas para atuar em áreas relevantes 
para a administração pública, como avaliação de programas de governo, macroavaliação 
governamental e fiscalização de obras, de desestatização e de pessoal. 
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Ao incorporar as demandas da sociedade, o TCU buscou também o exame das contas anuais 
dos gestores públicos sob novo enfoque. Além da legalidade, legitimidade e economicidade 
dos atos, nova sistemática de apresentação de contas adota meios para avaliação do 
desempenho do gestor. 

O TCU pode contribuir para fortalecer muitos aspectos do desempenho das ações 
governamentais pela análise e publicação dos resultados e pela exigência de informações 
confiáveis que permitam ao Congresso Nacional e à sociedade acompanhar e questionar os 
resultados das ações de governo.

As auditorias realizadas pelo TCU demonstram que os 
resultados dos programas sociais podem avançar muito. É 
preciso uma atuação mais ativa da população e do próprio 

governo para a melhoria dos serviços prestados. 

CONCLUSÃO

A Constituição Federal guarda os preceitos que deverão orientar uma nova forma de gestão 
pública voltada para a responsabilidade social. As condições iniciais para a instauração de 
maior controle sobre os resultados da ação pública estão delineadas. Os recursos escassos 
e as crescentes demandas sociais tornam urgente a melhoria na qualidade das ações 
públicas. Enquanto os estados e, principalmente, os municípios executam as políticas, o 
Governo Federal deve coordenar e controlar as ações. A participação da sociedade civil e as 
possibilidades de controle social devem ser estimuladas.

 Apesar dos esforços, dos projetos executados, do trabalho de equipes comprometidas e de 
algumas boas práticas na execução das políticas públicas em todo o País, os índices sociais 
revelam uma situação de grande desigualdade. Portanto, é necessário estabelecer critérios 
para as avaliações das políticas que interessam às camadas mais pobres, de modo que a 
ação estatal promova significativa melhoria na qualidade de vida e a integração social dessa 
parcela da população. 
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O relatório completo, com os pronunciamentos dos Senhores Ministros, os pareceres 
prévios emitidos e as recomendações formuladas pelo Tribunal, pode ser encontrado no 
endereço eletrônico www.tcu.gov.br ou ser solicitado, em cópia impressa ou em CD-ROM, 
à Secretaria de Macroavaliação Governamental, no endereço abaixo:

Tribunal de Contas da União
Secretaria de Macroavaliação Governamental
Setor de Administração Federal Sul
Quadra 4 - Lote 1 - Anexo 1 - Sala 432
70.042-900 - Brasília (DF)
e-mail: semag@tcu.gov.br
Telefone: (61) 3316-7766  
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CRÉDITOS DAS IMAGENS UTILIZADAS NA PUBLICAÇÃO

Capítulo 1, Página 08
 1A. [Agricultura] Colheita - H. Dreyer
 1B. [Emprego] Operários, Calçamento de Rua - Elias Minasi
 1C. [Economia, Indústria] Carregamento de Contêineres - Erik Jaspers
 1D. [Economia, Indústria] Plataforma de Petróleo - Luiz Baltar
 1E. [Comunicações] Antena de Telecomunicações - Steve Ford Elliott
 1F. [Economia, Comércio] Supermercado, Vegetais - Jelmer Rozendal

Capítulo 2, Página 14
 2A. [Transporte] Coletivo Urbano - Tercio Ferdinando
 2B. [Saneamento] Esgoto a Céu Aberto - Ali Halit Diker
 2C. [Justiça] Estátua da, II, STF - Joana França
 2D. [Pecuária] Gado no Curral - Pierre Amerlynck
 2E. [Saneamento] Água Potável - Vinícius Sgarbe
 2F. [Transporte] Rodovia BR 040 - Marcelo Xavier

Capítulo 3, Página 40
 3A. [Educação Fundamental] Biblioteca - Bianca de Blok
 3B. [Moradia] Cidade - Eran Chesnutt
 3C. [Saúde] Hospital Provisório - Jorge Vicente
 3D. [Educação] Exame - Griszka Niewiadomski
 3E. [Meio Ambiente] Vegetação - César Pena
 3F. [Indústria] de Refino - Lynne Lancaster

Capítulo 4, Página 46
 4A. [Governo Federal] Congresso - Xênia Antunes
 4B. [Agricultura] Trigo - Andreas Thies
 4C. [Economia, Comércio] Supermercado, Carrinhos - João Estêvão A. de Freitas
 4D. [Justiça] Estátua da, I, STF - Joana França
 4E. [Indústria] de Fundição - Alexander Abolinsh
 4F. [Economia] Dinheiro - DJ Alemão

Capítulo 5, Página 56
 5A. [Saúde] Leito Hospitalar - Pam Roth
 5B. [Justiça] Tribunal de Justiça de SP - Le Tota
 5C. [Corrupção] Algemas - Andreas Herrmann
 5D. [Miséria, Moradia] Favela - Antônio Filho
 5E. [Meio Ambiente] Poluição - Marcel Hol
 5F. [Miséria] Morador de Rua - Lucas Hirata
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