
 

Inflação em outubro atingiu 10,67% nos últimos 12 meses, segundo a IFI 

Instituição Fiscal Independente atualiza projeções para inflação, taxa de juros, dívida 
pública, teto de gastos e outros indicadores 

A Instituição Fiscal Independente (IFI) divulga nesta quarta-feira (17) o relatório de 
acompanhamento fiscal do mês de novembro, com avaliações atualizadas sobre a 
conjuntura macrofiscal, que fortalecem o cenário pessimista da IFI formulado no 
relatório de outubro. 

Inflação 

No mês de outubro, a inflação ao consumidor atingiu 10,67% nos últimos 12 meses. A 
gasolina foi responsável pela maior alta individual dos preços, com aumento de 3,10% 
no mês e variação de 42,72% nos últimos 12 meses, impactada pela dinâmica do preço 
do petróleo no mercado internacional e da taxa de câmbio. 

Taxa de juros 

Em outubro, o Copom decidiu mais uma vez aumentar a meta da taxa Selic, em 1,5 
p.p., para conter o avanço das estimativas de inflação. A Selic, que estava em 2% em 
maio deste ano, já alcançou o patamar de 7,75%, com perspectiva de alta para os 
próximos meses. Ainda segundo o relatório, as taxas de juros de emissão de títulos 
públicos estão subindo desde junho, indicando maior aversão a risco dos agentes. 

Dívida pública 

A dívida bruta fechou o mês de setembro em 83,0% do PIB, com alta de 0,3 p.p. em 
relação a agosto e muito próxima da estimativa feita pela IFI para 2021, de 83,3% do 
PIB. Já no acumulado de 2021 até setembro, a dívida caiu 5,9 p.p. do PIB, influenciada 
pelo aumento do PIB nominal, pelos resgates líquidos de dívida, pela incorporação de 
juros nominais e pela depreciação da taxa de câmbio.  

Teto de gastos 

A PEC dos Precatórios (PEC 23/2021) deve abrir um espaço de cerca de R$ 93 bilhões 
no teto de gastos em 2022, motivado pela mudança na correção do teto de gastos e 
pela criação de um subteto de gastos para sentenças judiciais e precatórios. 

O teto de gastos, hoje corrigido pelo IPCA acumulado em doze meses até junho do ano 
anterior, passaria a ser reajustado pelo IPCA acumulado até dezembro do ano anterior, 
retroagindo ao exercício de 2018. Essa mudança abriria um espaço de R$ 47,6 bilhões 
no teto de gastos. 

Já a criação do subteto de gastos abriria cerca de R$ 45,4 bilhões de espaço no teto em 
2022. Dos R$ 89,1 bilhões devidos em precatórios e sentenças judiciais no próximo 
ano, deverão ser pagos R$ 43,7 bilhões. Caso a dívida com precatórios permaneça mais 



alta que o pagamento no exercício, a criação do subteto pode aumentar o passivo da 
União ao longo do tempo.  

Auxílio Brasil 

O novo programa social deverá receber a maior parte dos R$ 93 bilhões liberados pela 
PEC dos Precatórios. O gasto anual do benefício permanente do Auxílio Brasil ficará em 
torno de R$ 38 bilhões, contemplando as 14,6 milhões de famílias já atendidas pelo 
Bolsa Família e pagando um valor médio de R$ 217,20. Já o benefício temporário de R$ 
400,00 até o fim de 2022 deverá contemplar 17 milhões de famílias, a um custo de R$ 
81,6 bilhões.  

Orçamento 

Outras despesas devem receber R$ 21,5 bilhões do espaço aberto no teto de gastos, 
como a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos por mais dois anos, o 
reajuste dos pisos constitucionais de saúde e educação, o auxílio diesel para os 
caminhoneiros, o auxílio gás social, o aumento do fundo eleitoral e o aumento do teto 
dos Poderes e órgãos autônomos. 

Relatório de Acompanhamento Fiscal 
Produzido mensalmente pela IFI, o RAF traz avaliações conjunturais sobre a 
macroeconomia, receitas e despesas públicas, e o ciclo orçamentário. Duas vezes por 
ano, o relatório também traz atualizações das projeções macrofiscais da IFI para os 
próximos anos, na forma de cenários base, otimista e pessimista. Esses cenários são 
simulados pela instituição a partir de pressupostos para os parâmetros orçamentários, 
incluindo o PIB, a inflação e a taxa de juros. Como resultado, são apresentadas 
trajetórias para os indicadores fiscais, como o resultado primário e a dívida bruta. 
Acesse-o em https://www12.senado.leg.br/ifi/relatorio-de-acompanhamento-fiscal. 
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