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Ao longo das últimas duas décadas o Estado do Rio

Grande do Sul virou sinônimo de crise, e isso não foi

por conta da falta de empreendedores, ou predisposição

da sua população para o trabalho, mas consequência de

uma crise no setor público, a mais profunda dentre

todos os entes federativos. A jornada de grande parte

dos gaúchos para tirar o estado da falência tem sido

longa e árdua. A tentativa de colocar as contas em

ordem iniciou durante a Gestão Yeda Crusius, mas foi

abandonada e agravada pela gestão seguinte. O

compromisso com a sustentabilidade de longo prazo foi

reestabelecido pela Gestão Sartori e aprofundada

durante a atual Gestão de Eduardo Leite. O

estabelecimento do Teto de Gastos do RS não deve ser

visto apenas como um pré-requisito para a adesão ao

Regime de Recuperação Fiscal, estabelecido em âmbito

Federal, mas como uma conquista da sociedade e um

presente para os cidadãos do futuro, que poderão fazer

planos e investimentos, e não apenas pagar as contas do

passado.

Na nossa avaliação, o texto encaminhado para a

Assembleia Legislativa do Estado tem diversos pontos

positivos e demonstra a maturidade da sociedade que

opta pela responsabilidade fiscal. Colocamos os itens

do texto em linguagem simples e na forma de perguntas

e respostas:

Quais poderes estarão sujeitos ao Teto de Gastos

do RS? Os limites de gastos para 2022 e para os

próximos 10 anos, serão estabelecidos de maneira

individual para cada um dos Poderes e órgãos do

Estado: Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder

Legislativo, Tribunal de Contas do Estado, Ministério

Público e Defensoria Pública. Essa atitude afasta a

possibilidade do poder Executivo fixar, de maneira

discricionária, o limite para cada um, dando-lhes maior

autonomia.

Como os gastos serão fixados e atualizados? O

limite de gasto para 2022, em cada dos Poderes e

órgãos, será correspondente ao valor da despesa

primária empenhada em 2021 – excluindo as despesas

intraorçamentárias, pagamentos de sentenças judiciais,

recomposição de fundos de reserva e devolução de

depósitos administrativos e judiciais –, corrigida pela

variação do IPCA. No entanto, o texto não deixa claro

qual período de variação será considerado.

Quais tipos de despesas estarão sujeitos ao Teto

de Gastos? Não serão classificadas como despesas

sujeitas ao Teto as seguintes categorias de gasto

público: (i) Transferências constitucionais para o

município; (ii) Despesas custeadas com transferências

decorrentes de emendas individuais, doações e

transferências voluntárias; (iii) Despesa adicional com

saúde e educação executadas em razão da diferença

positiva entre a base de cálculo dos mínimos

constitucionais e a variação do IPCA, incluindo o

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

(Fundeb). (iv) Além disso, o Estado retira as despesas

com precatórios e sentenças judiciais do Teto de

Gastos. Vale ressaltar que o Governo Federal está

fazendo isso com a PEC n° 23.

Quando o Teto de gastos poderá ser

flexibilizado? A partir do quarto exercício financeiro

seguinte ao pedido de adesão ao Regime de

Recuperação Fiscal, a PLC autoriza serem excluídos da

base de cálculo do Teto de Gastos as despesas

referentes aos investimentos e inversões financeiras.

Essa proposta contempla a expectativa, a médio prazo,

de retomada da capacidade financeira do Estado.

Quais as consequências do descumprimento do

Teto de Gastos? O descumprimento dos limites de

gasto públicos enseja vedações sobre cada um dos

Poderes e Órgão, a saber: (i) aumento, reajuste ou

adequação salarial de servidores públicos dos Poderes

ou de órgãos, exceto os provenientes de sentenças

judiciais; (ii) criação de cargos que elevem as despesas;

(iii) admissão ou contratação de pessoal, com exceção

de cargos temporários, decorrentes de vacância ou

daqueles que não acarretem elevação de despesa; (iv)

realização de concurso públicos; (v) criação de auxílios,

vantagens, bônus, abono, verbas ou benefícios; (vi)

criação de despesa obrigatória de caráter continuado;

(vii) adoção de medidas que implique reajuste nas

despesas obrigatórias acima da variação anual do IPCA.

O que pode melhorar? O mecanismo para a

flexibilização do Teto a partir do quarto exercício após

a adesão ao RRF será via Decreto do Governador, o

que pode dar muita flexibilidade ao Executivo.

Portanto, a nossa sugestão seria que a Assembleia

Legislativa, que estabeleceu o Teto, possa ser

novamente consultada para a sua flexibilização.

Para a aprovação do texto, observa-se a resistência

de parte do setor público, que apresenta preocupação

com o nível do orçamento que será fixado, ou seja, que

ficarão com uma dotação menor do que aquela que

gostariam tendo em vista que fizeram algum grau de

poupança nos últimos anos. Nesse caso, é preciso

lembrar que nos últimos anos o maior sacrifício foi

realizado pelo setor produtivo, sejam os produtores, que

pagaram uma das maiores cargas tributárias do país, ou

dos trabalhadores que perderam poder de compra e

viram as oportunidades de emprego diminuírem por

conta da crise econômica, mais recentemente, agravada

pela pandemia.

Há décadas o RS sofre com a crise das finanças do Estado. Nos últimos anos, depois de elevado sacrifício 

da sociedade, a situação começou a ficar administrável e o Teto de Gastos ajudaria a impedir um retrocesso.

Teto de Gastos RS: consolidando o comprometimento com o ajuste fiscal
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Os dois principais índices de endividamento público

brasileiro: Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) e

Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), apresentaram

melhoras ao longo de 2021.

A DLSP atingiu R$ 4,9 trilhões no mês de setembro,

o que representa 58,5% do PIB. Se compararmos com o

mês anterior, ocorreu uma redução de 0,8 p.p. na razão

DLSP/PIB. Esse resultado é reflexo da desvalorização

cambial (-0,9 p.p.), melhora do resultado primário (-0,2

p.p.) e do crescimento do PIB (-0,6 p.p.). O fator de

elevação foram os juros nominais (+0,7 p.p.).

Por outro lado, o nono mês do ano foi marcado pela

reversão na trajetória de decrescimento na margem da

DBGG. Após atingir 85,3% do PIB no mês de abril,

84,1% do PIB em maio, 82,7% do PIB em agosto,

fechou o mês de setembro em 83,0% do PIB. Em

termos de valor, a DBGG atingiu R$ 6,9 trilhões. Na

estimativa do BC, o PIB nominal está em R$ 8,4

trilhões.

A elevação de 0,3 p.p. na razão DBGG/PIB em

relação a agosto é resultado da incorporação dos juros

nominais (+0,5 p.p.), da desvalorização do câmbio

(+0,3 p.p.), emissões líquidas de dívida (+0,2 p.p.). A

única força redutora foi o crescimento do PIB (+0,8

p.p.), que apesar de alta não compensou o aumento dos

demais.

Esse cenário de retomada da trajetória altista, após 6

meses com quedas sucessivas na margem, já era

esperado. Isso porque, o Banco Central retomou o ciclo

de alta da Selic no mês de abril. A taxa de juros

implícita na DBGG, que nada mais é do que a razão

entre o pagamento de juros e o estoque da dívida, está

em alta desde março, após ter atingido seu menor

patamar (5,7%) em fevereiro, quando a Selic estava em

2%. Em julho chegou a 6,3% (Selic em 4,3%) e fechou

o mês de setembro em 6,8%, quando a taxa de juros

atingiu 6,3%. Note que esse valor será ainda maior nos

próximos meses, à vista que ainda não foi computado o

efeito do aumento de 1,5 p.p. da Selic em outubro.

DBGG/PIB retoma a trajetória de crescimento na margem

Sobre a PEC dos precatórios e o espaço fiscal para 2022

Após os primeiros sete meses do ano de 2021, dois

fatores entraram em pauta na ala política: o pagamento

de precatórios e o fim do Auxílio Emergencial (AE). O

primeiro entrou em debate ainda no mês de julho,

quando foi descoberto, nas palavras do Ministro da

Economia, um “meteoro” no valor de R$ 89,1 bilhões a

serem pagos em 2022, em vista aos R$ 54,7 bi de 2021.

A título de conhecimento, precatórios são débitos do

governo vindos de ações judiciais transitadas em

julgado.

Cerca de 48,2% do excedente de precatórios para

2022 (R$ 16,6 bilhões) são valores do antigo FUNDEF

devidos aos estados da Bahia, Ceará e Pernambuco.

Outra parte é consequência da mudança do indexador

utilizado para a correção monetária dos precatórios, que

passou da Taxa Referencial para o IPCA-E.

Como as sentenças judiciais, por serem de caráter

obrigatório, consomem espaço significativo do

orçamento de 2022 e, devido à predisposição do

governo em gastar no período eleitoral, combinado com

as pressões quanto a solução dos benefícios sociais, o

Governo Federal lançou a PEC nº 23. Em sua última

versão, a PEC limita o pagamento dos precatórios em

R$ 44,5 bilhões, referentes ao total pago em 2016

corrigido pela inflação acumulada em 12 meses até

junho. Só essa manobra daria ao governo R$ 44,6 bi

adicionais para o ano eleitoral.

Como esse valor não era suficiente para o

pagamento do Auxilio Brasil (programa substituto do

Bolsa Família e solução para o fim do AE, que pagaria,

em média, R$ 400 para 17 milhões de famílias,

ocupando um espaço de, aproximadamente, R$ 55

bilhões anuais), o governo então propôs a mudança do

indexador do Teto de Gastos de forma retroativa, em

vez de utilizar o IPCA acumulado em 12 meses até

junho, empregar a janela de janeiro a dezembro. Como

o valor do Teto de Gastos é definido com antecedência,

sempre em meados de junho, a ideia é utilizar a inflação

ocorrida nos primeiros seis meses do ano mais a

projeção dos seis meses subsequentes.

Segundo as projeções do governo, do qual utilizou

IPCA de 8,7% em dezembro, só essa mudança de

indexador aumentaria os gastos adicionais em R$ 47,0

bilhões. No entanto, deverá ser ainda maior, dado que o

IPCA deve atingir uma taxa superior. De forma geral,

as modificações impostas pela PEC nº 23, caso

aprovada pelo Senado, poderão abrir espaço no

orçamento de 2022 de, aproximadamente, R$ 91,6

bilhões (R$ 44,6 bi + R$ 47 bi). Desse montante, R$ 6

bi já estão comprometidos com as despesas que são

indexadas ao mesmo corretor do Teto (mínimos

constitucionais da educação e saúde, bem como

emendas individuais e de bancada) e outros R$ 6 bi

com auxílio gás. Descontando o valor do Auxílio

Brasil, o governo ainda terá em mãos R$ 24,6 bi, resta

saber para onde será direcionado: emendas

parlamentares? fundo eleitoral? vale-diesel?

desoneração da folha? reajustes salariais?.
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.)
1

Agropecuária 14,2 1,3 0,6 2,0 2,8

Indústria -0,5 0,7 0,4 -3,5 5,4

Serviços 0,8 2,1 1,7 -4,5 4,1

Total 1,3 1,8 1,4 -4,1 4,6

Produto Interno Bruto Real  (Em trilhões correntes)

Em R$ 6,585 7,004 7,407 7,448 8,484

Em US$
2 2,063 1,916 1,877 1,444 1,573

Inflação (% a.a.)

IGP-M -0,5 7,6 7,3 23,1 19,5

INPC 2,1 3,4 4,5 5,4 10,3

IPCA 2,9 3,7 4,3 4,5 8,9

Produção Física Industrial (% a.a.)

Extrativa Mineral 4,5 0,0 -9,7 -3,4 3,0

Transformação 2,2 1,1 0,2 -4,6 5,7

Indústria Total
3 2,5 1,0 -1,1 -4,5 4,7

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária 34,3 2,2 13,0 57,6 83,0

Indústria -140,0 23,9 97,2 191,5 672,4

Indústria de Transformação -14,8 1,2 13,2 81,8 444,5

Construção -116,1 11,4 70,7 104,7 201,8

Extrativa e SIUP
4 -9,0 11,2 13,3 5,0 26,1

Serviços 93,7 520,2 533,8 -170,9 1.595,9

Total -12,0 546,4 644,1 78,1 2.351,3

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 11,8 11,6 11,0 13,9 13,3

Média do ano 12,7 12,3 11,9 13,5 14,0

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 217,7 239,3 225,4 209,8 250,1

Importações 150,7 181,2 177,3 158,9 174,9

Balança Comercial 67,0 58,0 48,0 50,9 75,2

Moeda e Juros

Meta da taxa Selic – Fim do ano (% a.a.) 7,00 6,50 4,50 2,00 9,25

Taxa de Câmbio – Desvalorização (%)
5 1,5 17,1 4,0 29,2 1,0

Taxa de Câmbio – Final do período (R$/US$) 3,31 3,87 4,03 5,20 5,25

Setor Público (% do PIB)

Resultado Primário -1,7 -1,6 -0,8 -9,5 -1,6

Juros Nominais -6,1 -5,4 -5,0 -4,2 -6,0

Resultado Nominal -7,8 -7,0 -5,8 -13,7 -7,6

Dívida Líquida do Setor Público 51,4 52,8 54,6 63,0 60,6

Dívida Bruta do Governo Geral 73,7 75,3 74,3 89,3 83,4
Fontes: IBGE, BCB, FGV, Ministério da Economia, STN. * Projeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 

1
 O PIB Total é projetado a preços de 

mercado; os PIBs Setoriais são projetados a valor adicionado. 
2
 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA utilizado como inflação. 

3
 Não 

considera a Construção Civil e o SIUP. 
4
 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública.  

5
 Variação em relação ao final do período anterior.

2017 2018 2019 2020 2021*

❑ Atualizada a previsão para o INPC.

Informações sobre as atualizações das projeções:

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.)
1

Agropecuária 11,4 -7,1 6,0 -29,6 32,0

Indústria -1,8 2,8 1,7 -5,8 11,5

Serviços 1,6 2,6 1,6 -4,8 4,5

Total 1,8 2,0 2,0 -7,0 10,8

Produto Interno Bruto Real  (Em bilhões correntes)

Em R$ 423,270 457,294 475,175 473,743 571,624

Em US$
2 132,608 125,108 120,435 91,861 105,957

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária -1,5 -1,4 -0,1 0,6 1,4

Indústria -12,1 1,5 -5,5 3,8 54,3

Indústria de Transformação -5,9 0,9 -1,5 3,1 50,5

Construção -3,9 0,9 -4,0 0,6 3,4

Extrativa e SIUP
3 -2,3 -0,2 0,0 0,2 0,5

Serviços 5,4 20,4 26,0 -29,5 84,3

Total -8,3 20,5 20,4 -25,0 140,1

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 8,0 7,4 7,1 8,4 8,3

Média do ano 8,4 8,1 8,0 9,1 8,7

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 17,8 18,1 18,3 14,3 17,2

Industriais 12,6 12,2 13,6 10,4 13,0

Importações 9,9 11,3 9,5 6,7 7,6

Balança Comercial 7,9 6,8 8,8 7,6 9,5

Arrecadação de ICMS (R$ bilhões) 31,9 34,8 35,7 36,2 46,8

Indicadores Industriais (% a.a.)

Faturamento real 3,8 2,7 3,0 -3,1 6,6

Compras -1,3 10,0 -2,7 -5,8 8,2

Utilização da capacidade instalada 1,2 1,6 0,7 -4,5 3,2

Massa salarial 1,2 -1,3 -0,8 -9,8 5,0

Emprego -1,1 0,9 0,0 -2,0 2,6

Horas trabalhadas na produção -1,6 0,0 -1,0 -5,5 10,4

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS 0,4 2,6 0,1 -4,9 6,2

Produção Física Industrial
4
 (% a.a.) 0,6 5,9 2,5 -5,4 6,3

Fontes: DEE/Seplag-RS, IBGE, BCB, Ministério da Economia, SEFAZ-RS, UEE/FIERGS. * Projeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 
1
 O PIB 

Total é projetado a preços de mercado; os PIBs Setoriais são projetados a valor adicionado. 
2
 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA 

utilizado como inflação. 
3
 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública. 

4
 Não considera a Construção Civil e o SIUP.

2017 2018 2019 2020 2021*

Informações sobre as atualizações das projeções:

❑ Não houve alterações.

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

