
 

Bottom-line: Piora gigantesca na perspectiva fiscal, em apenas 24 horas 
de notícias, puxada por notícias encavalados dos 3 poderes. 
 
3 poderes pioram o fiscal Começando do super ruim para o apenas ruim. O 
STF decidiu que não há vedação eleitoral quanto à implementação de Renda 
Básica de cidadania em 2022. Essa era uma trava que estava fazendo os 
legisladores correrem para votar a PEC dos precatórios antes da virada do ano. 
Ainda que se argumente o orçamento precisa ser votado no ano anterior, não 
custa lembrar que o orçamento de 2021 foi votado apenas em março de 2021. 
Deve-se atentar também a semântica sobre a implementação. Contudo, o 
supremo não determinou como essa renda básica deverá entrar em vigor, não 
excluindo assim a possibilidade de que o mesmo se dê via Auxílio Brasil. 
 
Deste modo, a nossa perspectiva de que a simples inação de alguns 
parlamentares faria com que a descalabrada expansão do programa social 
para R$400 não entrasse em vigor, caiu por terra. 
 
Fora isso, Rodrigo Pacheco, ao qual era apontado como postulante ao cargo 
de presidente, fez o stepback. Em declaração institucional, se colocou como 
suavizador dos ânimos. Como potencialmente o Auxílio Brasil vai beneficiar 
Bolsonaro, mas também o “pai” do Bolsa Família, Lula, e o PSD deverá vir em 
qualquer um dos dois governos, ao se retirar como terceira via (se é que foi um 
dia), não vemos mais entraves para o avanço da matéria. 
 
Sinteticamente, as chances de se aprovar a PEC dos precatórios subiu muito 
de ontem para hoje, operacionalmente e legalmente falando. 
 
Assim, resta saber o que será feito para se alcançar maioria. O secretário do 
Tesouro, Esteves Colnago, apresentou as contas ontem, com um esforço 
político para aprovação da PEC dos precatórios, para além do técnico. O que 
não contribui positivamente para economia e o desenvolvimento do país. Há 
quem diga que é “melhor um fim horroroso do que um horror sem fim”. Nenhum 
dos dois está totalmente precificado nos ativos, na nossa avaliação, por incrível 
que pareça. 
 
Deste modo, além do retroativo, o auxílio Brasil pode ter um dobrado (13º) 
antes da virada do ano, como se aventa nos corredores do congresso e como 
se o país não tivesse restrição orçamentária. Não que não devam existir 
programas assistenciais, mas é necessário reduzir despesas em outras frentes 
para comportá-los, o que é aprendido em Finanças 101, mas pelo visto 
Finanças públicas 101 é outra matéria. 
 
Ao que tudo indica, dos R$106bi anunciados nas contas de Colnago, 
Senadores querem direcionar 75% dos precatórios de 2022 para estados, a fim 
de diminuir a resistência. Diga-se de passagem, um dinheiro que estados 
precisarão mais do que nunca, visto que além da situação já estar ruim, o STF 



decidiu que eles não têm plena autonomia sobre a determinação de alíquotas 
de ICMS. O supremo deve ordenar, em repercussão geral, que os setores de 
telecomunicações e energia não podem ter alíquota de ICMS maior do que 
outros setores “menos essenciais”. Impacto de R$26,7bi por ano para estados. 
Resta saber como os governadores lidarão com as alíquotas que lhe 
competem.  
 
Só para finalizar, além dos R$400 pretendidos pelo governo serem 
permanentes, e não mais temporários, o relator, Marcelo Aro, da MP que 
institui o Auxílio Brasil pretende sugerir o reajuste anual do programa, no 
mínimo, pela inflação. Além disso, a linha da pobreza deve ser mais alta, 
ampliando a base. O texto deve ser apreciado na câmara até dia 7 de 
dezembro de acordo com Arthur Lira. 
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