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Governo utiliza recursos de livre alocação para amortizar 
dívidas, ampliando a necessidade de emissão de dívida para 
pagar despesas primárias e o descumprimento à Regra de Ouro. 
 

Rick Humberto Naves Galdino 
Carlos José Diniz 

 
 
Resumo 
 
O texto discute, a partir dos Planos Anuais de Financiamentos do Governo 
Federal Brasileiro de 2019 e 2020, o descumprimento ao preconizado pela “regra 
de ouro”, bem como levanta algumas questões sobre as opções, de gestão 
orçamentária, na seleção de despesas financiadas por dívidas. Destacando dois 
pontos: sendo o primeiro a ampliação da necessidade de emissão de dívida para 
pagar despesas primárias; e o segundo a ampliação do descumprimento à regra 
de ouro. 

 
Palavras-chave: Orçamento Público; Déficit; Regra de Ouro; 

 
 
 

Government uses free allocation resources to amortize debts, 
increasing the need to issue debt to pay primary expenses and 
non-compliance to the Golden Rule. 
 
 
Abstract 
 
The text discusses, based on the Annual Financing Plans of the Brazilian Federal 
Government of 2019 and 2020, the non-compliance with the praised by the 
"golden rule", as well as raises some questions about the options, of budget 
management, in the selection of expenses financed by debts. Highlighting two 
points: the first being the expansion of the need to issue debt to pay primary 
expenses; and the second is the expansion of non-compliance with the golden 
rule. 

 
Keywords: Public Budget; Deficit; Golden Rule; 
 

 
JEL: H68. 
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Governo utiliza recursos de livre alocação para amortizar 
dívidas, ampliando a necessidade de emissão de dívida para 

pagar despesas primárias e o descumprimento  
à Regra de Ouro 

 

Rick Humberto Naves Galdino1 
Carlos José Diniz2 

 

 

Nos últimos anos, em um cenário de retomada do crescimento econômico 

com baixo dinamismo, as contas públicas são alvo de vários ajustes e debates. 

A regra de ouro, que limita a emissão de dívida aos valores das despesas de 

capital, vem sendo descumprida mediante permissão do Poder Legislativo por 

maioria absoluta3. No entanto, cabe algumas reflexões sobre essa regra, que 

suscita um ajuste entre receitas correntes e despesas correntes, como também 

analisar os motivos do descumprimento ao preconizado pela regra, que é algo 

com forte influência sazonal de administração da Dívida Pública Federal (DPF) 

e agravado aparentemente pelas opções de gestão orçamentárias. 

Este texto para discussão tem a intenção de destacar dois pontos:  

1) a ampliação da necessidade de emissão de dívida para pagar despesas 

primárias; e 

2)  o descumprimento à regra de ouro.  

Cabe alertar que, neste momento, esses instrumentos devem ser 

analisados de forma pormenorizadas, sem tabus. 

 

 

1 – Ampliação da necessidade de emissão de dívida para pagar despesas 

primárias 

 

A ampliação da necessidade de emissão de dívida para pagar despesas 

primárias é um indicativo que aparece no Plano de Anual de Financiamento 

(PAF) de 2019 e no PAF de 2020. Para o ano de 2019, segundo o PAF: 

 

 
1 Autor, Economista-Pesquisador do CEPES/IERI/UFU. 
2 Coautor, Economista-Pesquisador do CEPES/IERI/UFU. 
3 Como determina o inciso III, do artigo 167 da Constituição Federal. 
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Além dos vencimentos da dívida, há previsão do emprego de recursos 
das emissões de títulos para o pagamento de despesas primárias do 
orçamento da União, no montante de R$ 259,2 bilhões, sendo a maior 
parte destinada ao atendimento de despesas da seguridade social. 
Contudo, R$ 258,2 bilhões são despesas condicionadas à aprovação 
de créditos adicionais à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019, por 
maioria absoluta do Congresso Nacional. Essa é uma condição para a 
compatibilidade entre o volume de operações de crédito e as despesas 
de capital constantes da lei orçamentária, para observância ao inciso 
III, do artigo 167 da Constituição Federal (Regra de Ouro). – PAF 2019. 
STN, 2019.4 
 
 

Apesar da emissão de dívida prevista de 259,2 bilhões de reais para pagar 

despesas primárias do orçamento da União, o Plano informa também que 

 

O orçamento de 2019 prevê a alocação de R$ 234,9 bilhões em 
receitas (fontes) para honrar os vencimentos da dívida, sem contar as 
emissões de títulos e disponibilidades em caixa de exercícios 
anteriores. Esse montante inclui recursos exclusivos para pagar DPF5, 
a exemplo dos retornos de créditos da União junto ao BNDES e a entes 
subnacionais, bem como fontes livres, isto é, sem vinculação 
específica. Ao deduzir da necessidade bruta esse valor, chega-se à 
necessidade líquida de financiamento de R$ 779,7 bilhões. 
A destinação de receitas de livre alocação para pagar vencimentos da 
DPF reduz diretamente a necessidade de financiamento e atenua o 
impacto que o uso de recursos de emissões de títulos no pagamento 
de despesas primárias teria sobre a reserva de liquidez (“colchão da 
dívida”). Na prática, a diferença entre as receitas de emissão de títulos 
destinadas aos gastos primários (R$ 259,2 bilhões) e as fontes livres 
esperadas para a DPF (R$ 164,7 bilhões) seria uma proxy para a 
cobertura parcial do déficit primário por meio de dívida (R$ 94,5 
bilhões). PAF 2019. STN, 2019. 
 
 

Pelo trecho citado nota-se que os recursos de livre alocação serão 

utilizados para honrar vencimentos da dívida, por meio de amortizações, o que 

também aparece na Lei Orçamentária Anual. Não há qualquer impedimento para 

essa ação, no entanto, ao se alocar recursos livres (fonte 100) para amortizar 

dívidas, logicamente diminuem as disponibilidades para arcar com despesas 

correntes em igual magnitude. Tal medida acaba por ampliar o montante de 

despesas correntes a serem pagas com fontes de emissão de títulos públicos. 

E, para serem financiadas desta forma, essas despesas precisam da aprovação 

 
4 Dívida Pública Federal: Plano Anual de Financiamento 2019 é uma publicação anual da Secretaria do 
Tesouro Nacional. Disponível para download em: 
<https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/plano-anual-de-financiamento-paf/2019/114>. 
Acesso em: 03/03/2020 
5 Dívida Pública Federal (DPF) 



Texto para Discussão 02 – CEPES/IERI/UFU Março/2020 

4 
 

da maioria absoluta do Congresso Nacional. Ou seja, amplia também o 

descumprimento à regra de ouro.  

A Tabela 1 demonstra os valores que são apresentados nos PAF de 2019 

e de 2020. 

 

Tabela 1 - Previsão de utilização de recursos de emissão para despesas 
primárias conforme PAF 2019 e 2020 (R$ Bilhões, a preços correntes) 

PAF 2019 2020 

Despesas primárias pagas com fontes de emissão 259,2 376,3 
Fontes orçamentárias livres alocadas para pagar dívida 164,7 180,6 
Valor líquido de cobertura de despesas primárias com 
fontes de emissão 

94,5 195,7 

Fonte: PAF 2019. STN, 2019 e PAF 2020. STN, 20206. 

 

 

Nota-se que o valor líquido de cobertura de despesas primárias com 

fontes de emissão (94,5 bilhões) representa 36,46% do total previsto para 

emissão de dívida para pagamento de despesas primárias em 2019, ou seja, se 

os recursos de livre alocação utilizados para pagar dívida fossem gastos com 

despesas primárias, a necessidade de emitir dívida para pagar despesas 

primárias seria 63,54% menor.  

 

Tabela 2 - Despesas primárias a serem pagas com fontes de emissão de 
títulos públicos em 2019 (R$ Bilhões, a preços correntes) 

PLOA 2019 Previstas Condicionadas 

Benefícios Previdenciários Urbanos 201,7 201,7 
Benefícios de Prestação Continuada (BPC) 30,0 30,0 
Compensação ao RGPS 2,5 2,5 
Subvenções econômicas 9,3 9,0 
Demais custeio 15,7 15,0 
     Bolsa Família 15,0 15,0 
     Outras 0,7 0 
Total 259,2 258,2 

Fonte: PAF 2019. STN, 2019. 

 

 

Analogamente, em 2020, o valor líquido de cobertura de despesas 

primárias com fontes de emissão (195,7 bilhões) representa 52,01% do total 

previsto para emissão de dívida para pagamento de despesas primárias em 

 
6 Disponível em: <https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/plano-anual-de-financiamento-
paf/31541>. Acesso em: 03/03/2020. 
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2020, ou seja, se os recursos de livre alocação fossem utilizados para pagar 

despesas primárias, a necessidade de emissão de dívida para pagar despesas 

primárias seria 47,99% menor. 

Portanto, a necessidade de emissão de dívida para pagar despesas 

primárias é, em grande medida, fruto das decisões de alocação dos recursos 

livres pelo governo. 

Outro ponto que cabe destacar, também publicado tanto no PAF 2019 

quanto no PAF 2020, são as despesas elencadas para serem financiadas pela 

emissão de títulos públicos. Trata-se de decisão política (ou seja, de escolha) 

elencar esse rol de despesas em meio a tantas outras. Isto não significa que 

esses recursos sejam deficitários, menos necessários ou esporádicos. Há, 

inclusive, recursos de cunho obrigatório, como é o caso das despesas com 

Pessoal e encargos sociais, selecionadas para serem financiadas com emissão 

de títulos em 2020, conforme se verifica nas tabelas 2 e 3. 

 

Tabela 3 – Despesas primárias a serem pagas com fontes de emissão de 
títulos públicos em 2020 (R$ Bilhões, a preços correntes) 

Ações Previstas Condicionadas 

Benefícios Previdenciários Urbanos 213,7 213,7 
Pessoal e encargos sociais 84,4 84,4 
Discricionárias do Poder Executivo 20,5 11,6 
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado 20,3 20,3 
Compensação ao FRGPS pelas Desonerações 10,3 5,0 
Bolsa Família 9,0 0,5 
Benefícios aos Servidores 3,3 3,3 
Financiamento de Campanha Eleitoral 1,8 0,0 
Subsídios, Subvenções Econômicas e Outros 13,1 4,8 
Total 376,3 343,6 

Fonte: PAF 2020. STN, 2020. 

 

 

Nota-se que, em 2019, dos valores selecionados para serem bancados 

por emissão de títulos públicos (259,2 bilhões), 99,62% incorriam nas vedações 

impostas pela “regra de ouro”; em 2020 representam 91,31% das emissões 

programadas. 

Portanto, os valores de livre alocação, ao serem direcionados para 

pagamentos de dívidas, diminuem as disponibilidades financeiras e ampliam a 

necessidade de tomada de recursos para financiar despesas correntes, que, em 

grande parte, são recursos vedados pela regra de ouro, aumentando a 
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dependência de recursos condicionados à aprovação por maioria absoluta do 

congresso nacional - em 2019 esses recursos representam 99,62% das 

emissões e, em 2020, são 91,31%. 

 

 

2 – Descumprimento à Regra de Ouro 

 

As opções apontadas no PAF 2019 e no PAF 2020 são em direção 

contrária à intenção da Regra de Ouro ao ampliar a necessidade de emissão de 

dívida para pagar despesas correntes, pois, pelo inciso III, do artigo 167 da 

Constituição Federal, as operações de crédito estão restritas ao montante das 

despesas de capitais, que em outras palavras, a Regra de Ouro busca evitar o 

uso de recursos provenientes de dívida para o pagamento de despesas 

correntes. 

No entanto, é importante destacar que a necessidade de descumprimento 

à Regra de Ouro já estava prevista, como apontado na publicação Informe da 

Dívida – Regra de Ouro7 do Tesouro Nacional, onde o órgão buscou alertar, em 

maio de 2018, sobre um assunto muito debatido naquele momento:  tratava-se 

da própria regra de ouro que estava próxima de ser violada8 após muitos anos 

de rigoroso cumprimento. O trabalho elenca as medidas a serem adotadas, ainda 

em 2018, para o não descumprimento da regra, mas alertava que: 

 

Os desafios para o cumprimento da Regra de Ouro permanecem nos 
exercícios seguintes. Parte desse cenário desafiador pode ser 
explicado pela própria expectativa de déficits primários nos próximos 
anos. Uma previsão de resultado primário negativo afeta a previsão de 
emissão de dívida para a cobertura desse déficit. [...] Além disso, não 
é apenas o déficit primário que pressiona a emissão de dívida para a 
cobertura de despesas correntes. Os juros da dívida também 
concorrem com os demais gastos correntes, e na ausência de receitas 
primárias suficientes, acabam pressionando a utilização de receitas de 
operação de crédito. Devido ao forte crescimento da dívida pública nos 
últimos anos, e do perfil de vencimentos, essa conta de juros também 
vem aumentando, e atingirá valores ainda mais elevados nos próximos 
anos. (Informe da dívida – Regra de Ouro, STN, 2018, pgs. 4-5). 
 
 

 
7 Disponível em: 
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/659854/Regra+de+Ouro+Informe+30-
05/41c50e2b-ccf4-486a-905e-564973ad5394>. Acesso em: 02/03/2020 
8 Ou que a necessidade imposta pela regra  
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A dinâmica dos juros é apresentada na Figura 1 do Informe, a qual é 

reproduzida também como Figura 1 deste texto.  

 

Figura 1 – Despesa com Juros da DPF – títulos em Mercado e 
na Carteira do Banco Central (BC)* – R$ bilhões a preços 
correntes 

 

* Essas projeções consideram tanto o estoque atual quanto o planejamento 

interno de emissões da dívida, bem como o cenário macroeconômico interno da 
COGEP/STN. 

Fonte: Informe da dívida – Regra de Ouro, SUDIP/STN, 2018. 

 

 

A figura demonstra a escalada vertiginosa que as despesas com juros da 

Dívida Pública Federal (DPF) apresentaria de acordo com as projeções daquele 

momento, no período de 2018 a 2021. E, após apresentar a forte elevação dos 

vencimentos com juros, segue se a seguinte conclusão: 

 

[...] podemos concluir que não é suficiente que o resultado primário 
fique positivo para que se equacione a utilização de receitas de 
operação de crédito no montante das despesas de capital. É 
necessário que esse superávit primário seja suficiente para pagar uma 
parte significativa dos juros da dívida. 
 
 

O trecho acima mostra que o montante de juros vincendos nos próximos 

períodos é objeto de preocupação, que acaba por pressionar a busca por 

resultados primários para acomodar o aumento das despesas com juros entre 

as despesas correntes, visando o ajuste à Regra de Ouro. 

No entanto, o PAF 2019 e o PAF 2020 indicam que, mesmo neste cenário 

de aumento da necessidade de se buscar diminuir os déficits primários visando 
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atender também ao cumprimento à regra de ouro, a alternativa adotada acaba 

por ampliar a exposição à vedação imposta. 

 

 

Concluindo 

 

A rolagem da dívida, que não é vedada pela regra de ouro, e encontra 

mecanismos de financiamento próprios por meio de emissão de dívida, foi 

planejada para ser menor em 2019 e 2020 em decorrência do pagamento por 

meio de recursos de livre alocação (fonte 100), por conseguinte, diminuindo as 

disponibilidades para pagar despesas correntes em igual magnitude, tanto 

despesas de pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida quanto 

outras despesas correntes. 

Ademais, entende-se que, embora haja as despesas correntes listadas 

para serem financiadas por meio da emissão de títulos públicos, inclusive acima 

dos valores vedados pela regra de ouro, essas despesas não são responsáveis, 

isoladamente, pelo descumprimento à regra, muito menos pela necessidade de 

endividamento. As despesas correntes são parte de um todo, e têm nas 

despesas com juros o seu maior crescimento nos últimos anos e nos próximos 

devido a características sazonais de vencimento de títulos. Se há despesas 

listadas para serem pagas por meio de dívida, há outras listadas para serem 

pagas com recursos ordinários, dentro inclusive da regra de ouro. Quais critérios 

são utilizados nestas seleções? 

Cabe questionar também sobre as alternativas possíveis. Haveria alguma 

outra opção que não a utilização de recursos de livre alocação para amortizar 

dívidas, aumentando, assim, a necessidade de emissão para cobrir despesas 

primárias, ampliando também o descumprimento da regra de ouro?  

 

  



Texto para Discussão 02 – CEPES/IERI/UFU Março/2020 

9 
 

Referências bibliográficas 

 

Informe da dívida – Regra de Ouro. Secretaria do Tesouro Nacional, maio, 
2018. 
 
Dívida Pública Federal: Plano Anual de Financiamento 2019. STN, 2019 (última 
alteração em 25/1/2019). 
 
Dívida Pública Federal: Plano Anual de Financiamento 2020. STN, 2020 (última 
alteração em 27/1/2020). 
 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais - CEPES 

Av. João Naves de Ávila, 2121 – Bloco 1J – Salas 1J 121 / 130 / 132 

Campus Santa Mônica CEP: 38.400-902. Uberlândia – Minas Gerais. 

Fone: (34) 3239-4328 / (34) 3239-4527 

 

Site: http://www.ieri.ufu.br/cepes      e-mail: cepes@ufu.br 

 

 

 

http://www.ieri.ufu.br/cepes
mailto:cepes@ufu.br

