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CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS LIMITES E POSSIBILIDADES DE REAJUSTE PARA OS SERVIDORES 

ESTADUAIS DO RIO GRANDE DO SUL | 2022 

 

 

 

Situação Atual 

 

O gráfico abaixo compara a Despesa Total com Pessoal (DTP) com a Receita Corrente Líquida (RCL), 

destacando os limites de comprometimento, de 49% da RCL, e o Limite Prudencial de comprometimento, 

de 46,55% da RCL, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O último dado disponível refere-

se ao ano de 2021, divulgado no início de fevereiro de 2022. O Rio Grande do Sul compromete hoje 41,37% 

da sua receita com despesa, no início de 2019 comprometia 46,5%. 

 

Gráfico 1 - Comprometimento da Receita Corrente Líquida com a Despesa Total com Pessoal  
e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal 

Rio Grande do Sul - 2014 a 2021  

 
  Fonte: SICONFI – Relatório de Gestão Fiscal, 3º Quadrimestre - Executivo.    

Elaboração: DIEESE 
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REAJUSTE ANÚNCIADO EM 29/03 

A proposta do Executivo, de reajuste de 6% aos servidores estaduais, de acordo com dados divulgados 
pela Secretaria da Fazenda do estado1, representa incremento aproximado de 1,2bi, no ano de 2022, 
na despesa de pessoal. Durante o anúncio, realizado na noite do dia 29/3, Eduardo Leite indicou que 
o percentual de reajuste definido levou em consideração o cumprimento do limite (prudencial = 46,5%) 
de gasto de pessoal. 

Sem conhecer o projeto de lei na íntegra (pois ainda não foi entregue à Assembleia Legislativa), e sem 
acesso aos demonstrativos elaborados pelo Estado de impacto futuro, algumas ponderações são 
necessárias, são elas: 

O atingimento dos limites da LRF, depende não apenas do reajuste aos servidores, mas também do 
desempenho da receita. A partir dos dados disponíveis até o momento, projeção de cenário em que 
um reajuste de 6% na despesa de pessoal atingisse o limite prudencial de 46,55%, em 2022, é factível 
somente com queda da arrecadação em termos nominais comparado com 2021. 

Contudo, a inflação vem crescendo, pela 11ª semana consecutiva, o mercado projeta alta para o ano 
de 2022. Em momentos de aceleração da inflação, as contas públicas costumam melhorar, pois as 
receitas acompanham o aumento dos preços. De acordo, com os últimos dados divulgados pelo Banco 
Central, a expectativa atual é de que a inflação para o ano de 2022 chegue a 7,1% (IPCA/IBGE). 

A seguir (Tabela 1) apresenta dois cenários que evidenciam um distanciamento da realidade observada 
através dos dados oficiais divulgados e o pronunciamento sobre as restrições em melhorar o índice de 
reposição para os servidores.  

No primeiro cenário simulado (A), verifica-se que mesmo considerando que a Receita Corrente Líquida 
permaneça a mesma daquela apurada em 2021, no ano de 2022, o reajuste anunciado não chega ao 
limite prudencial de 46,5%. 

No segundo (B), mais factível, com um incremento de receita, limitado à variação da inflação esperada 
para o ano de 2022, o reajuste representa um comprometimento de cerca de 41,52%, próximo do 
atual (41,37%). 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.fazenda.rs.gov.br/conteudo/17166/governo-apresenta-a-deputados-projetos-que-devem-ser-enviados-a-assembleia 
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  Tabela 1 - Receita Corrente Líquida e despesa com pessoal (R$) 
Executivo, Rio Grande do Sul 

Item Situação Atual(1) 
SIMULAÇÃO 2022 (A) 

DTP com acréscimo 6% e RCL sem 
crescimento(2) 

SIMULAÇÃO 2022 (B) 
DTP com acréscimo 6% e RCL com 

crescimento de 7,1%(3) 

RCL 
                    

53.790.325.445  
                                            

53.790.325.445  
                                            

57.609.438.552 

DTP 
                    

22.252.688.583  
                                            

23.920.194.814  
                                            

23.920.194.814  

DTP/RCL 41,37% 44,47% 41,52% 
Fonte: SICONFI – Secretaria do Tesouro Nacional e SEFAZ/RS.  

Notas:  

(1) última informação disponível, conforme consta em Relatório de Gestão Fiscal, 3º Quadrimestre/2021 (acumulado em 12 meses), 

Executivo.  

(2) o acréscimo na despesa de pessoal relativo ao reajuste de 6%, é o divulgado pela Secretaria da Fazenda. Para composição da despesa total 

de pessoal, foi acrescido reajuste concedido ao magistério em Jan/2022 projetado para 13 meses. 

(3) Receita Corrente Líquida foi apurada a partir da base de 2021 acrescida de 7,1% (projeção da inflação para o ano de acordo com Bacen) 

(4) Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, com previsão atualizada para o ano de 2022, publicado pela CAGE/RS em jan/22, previa RCL 

no montante de R$ 47.968.185.459,25, ou seja, uma queda de 11% em relação a de 2021, em termos nominais.  Contudo, mesmo 

considerando queda na receita em função do fim das alíquotas majoradas de ICMS – entende-se que haverá compensação, com saldo 

positivo a receita (crescimento do PIB, da inflação, receita de privatizações entre outros), por isso a projeção não foi considerada nas 

simulações. 

(5) Simulações de impacto consideram reajuste inclusive para inativos sem paridade 

(6) Não há incrementos projetados derivados de reposição de pessoal futura ao longo de 2022, uma vez que o saldo histórico de reposição 

tem sido negativo. 

(7) DTP projetada considerou as despesas que não integram o cálculo dos limites (conforme previsto na LRF) aquela de 2021, portanto 

podendo estar superestimando em alguma medida os índices de comprometimento. 

Elaboração: DIEESE 

 
 

 

 


