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Precatórios + listas de desejos não cabem juntos no teto de gastos

Tabela 1 – Projeção de despesas sujeitas ao teto de gastos em 2022 (R$ bilhões) 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir das projeções do 3º Relatório de Avaliação de Receitas e 
Despesas Primárias (SOF/STN) 

TETO (I) 1.610          

   Benefícios previdenciários 759              

   Pessoal 325              

   Subsídios, subvenção e proagro 12                

   Seguro desemprego e abono salarial 60                

   Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV 73                

   Legislativo, Judiciário, MPU e DPU 12                

   Lei Kandir (ADO 25) 4                   

   Emendas individ. e bancada obrigatorias 18                

   Discricionárias exceto emendas de relator 106              

   Obrigatórias com controle de fluxo 156              

   Sentenças judiciais custeio e capital (exclui pessoal e previdência) pagos em 2021 sem correção 21                

   Outras 20                

TOTAL DAS DESPESAS LISTADAS (II) 1.565          

Espaço disponível no teto para outras despesas (III) = (I)-(II) 45                

Despesas que vão brigar pelos espaço disponível (IV) 103

    Aumento na despesa com sentenças judiciais 35

    Aumento do Bolsa Família 30

   Emendas de relator 20

    Prorrogação da desoneração da folha 15

    Auxílio gás (PL 2350/21) 3

Potencial de estouro do teto (V) = (II) - (IV) 58-                
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3Como financiar o Auxílio Brasil e pagar precatórios sem furar o teto?

Tabela 2 – Medidas visando o cumprimento do teto de gastos em 2022 (R$ bilhões) 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir da Tabela 1 

Abrir negociação de R$ 16 bilhões em precatórios com estados e municípios 19

Financiar R$ 4 bilhões do novo BF com cortes de outros programas/despesas 26

Não aprovar emendas de relator 0

Não aprovar a desoneração da folha 0

Não aprovar o auxílio gás ou outras propostas de aumento de gastos 0

TOTAL DE DESPESAS A ENCAIXAR NO TETO 45
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E se der tudo errado, qual o tamanho da expansão fiscal?

A despesa não chega a sair do 
padrão dos últimos anos, mas...

... a soma das incertezas do lado 
da receita e da despesa explicam 
o stress do mercado.
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Tabela 3 – Simulação da despesa primária total de 2022 (R$ bilhões) 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir das projeções do 3º 
Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias 
(SOF/STN) 

Teto (I) 1.610,0               

Extrateto (II) 43,7                     

   Complementação Fundeb 25,5                     

   Pleitos eleitorais 1,0                       

   FCDF 17,2                     

Total (III) = (I)+(II) 1.653,7               

PIB nominal de 2022 (IV) 9.328,0               

Despesa primária /PIB (V) = (III)/(IV) 17,7%

Créditos extraordinários (VI) 50

Despesa primária com créditos extraord.  (VII)= (III)+(VI) 1.703,7               

Desp. primária com cred. extr. /PIB (VIII)=(VII)/(IV) 18,3%

Estouro do teto (IX) 58                         

Despesa  primária com  cred. extr. e estouro (X)=(VIII)+(IX) 1.761,9               

Despesa primária com cred. extr. e estouro / PIB (XI) = (X)/(IV) 18,9%

 Tabela 5 – Déficit primário em 2022 sob diferentes hipóteses (% do PIB) 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir das projeções do 3º Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (SOF/STN) 

0% 0,50% 0,70% 1%

Receita líquida (% do PIB) (I) 17,1% 16,6% 16,4% 16,1%

Despesa primária (% do PIB) (II) 17,7% 18,3% 18,9% 19,5%

Resultado primário (III)=(I)-(II) -0,6% -1,7% -2,5% -3,4%

Perda provocada pela reforma do IR
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Abertura de espaço no teto para diferentes opções heterodoxas

OPÇÃO: tirar todas as dívidas judiciais do teto Teto

Div Jud 

pagas 

dentro do 

teto

Teto - Dív. Jud.

(A) (B) (A)-(B)

Dívidas judiciais (prec + RPV) no teto (I) 1.610       89                  1.521                  

Dívidas judiciais (prec + RPV) FORA do teto (II) 1.570       -                1.570                  

Alívio no teto (III) = (II) - (I) 49                        
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OPÇÃO: parcelamento de precatórios R$ bi

Valor total devido de precatórios e RPV (I) 89             

Valor que terá que ser pago em 2022 (II) 56             

Alívio no teto (III)=(I)-(II) 34             
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Obrigado.

Marcos Mendes
marcosjm1@insper.edu.br


