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Pautas da semana

• O governo federal tem até sexta-feira (15) para enviar ao Congresso Nacional o projeto de Lei

das Diretrizes Orçamentárias;

• O documento estabelece os parâmetros macroeconômicos que serão utilizados para a

elaboração do Orçamento da União para 2023, que precisa ser apresentado até o dia 31 de

agosto;

• Pela Constituição, a LDO deve ser votada em plenário até o dia 17 de julho para que os

parlamentares possam entrar em recesso;

• A tramitação do projeto começa na Comissão Mista de Orçamento, onde são apresentadas as

emendas e é indicado um relator.

Lei das 

Diretrizes 

Orçamentárias

• Nas últimas semanas, pelo menos oito categorias de servidores públicos já paralisaram suas

atividades. As paralisações tem como intuito pressionar o executivo para que reajustes

salariais sejam promovidos para as classes do funcionalismo públicos;

• Diante da intensificação das pressões dos servidores, o governo estaria estudando três

alternativas para o imbróglio: (i) aumento de R$ 400 no auxilio alimentação de todos os

funcionários, (ii) reajuste de 4% a 5% para todo funcionalismo público ou (iii) reajuste

concentrado na Policia Federal, nos auditores fiscais da Receita e servidores do Banco Central

e da AGU.

Paralisação 

Servidores 

Públicos

• A Câmara dos deputados pode apreciar hoje (12) a MP nº 1076/21, que autoriza o aumento

extraordinário para R$ 400 do Auxílio Brasil até dezembro de 2022;

• Nesta quarta-feira (13) Petrobras reúne seus acionistas na Assembleia Geral Ordinária para

eleger os novos membros do conselho;

• O União Brasil pode apresentar seu pré-candidato à sucessão presidencial até a próxima

quinta-feira (14). Dois nomes são cotados: Luciano Bivar e o ex-juiz Sergio Moro. Entretanto,

Moro tem encontrado resistências dentro do seu novo partido.

Outras 

temáticas
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O governo federal tem até sexta-feira (15) para enviar o projeto que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que

orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Apesar do executivo não ter divulgado uma previsão dos números,

estima-se que a LDO deve apresentar expectativa de um déficit fiscal de R$ 66 bilhões para 2023, valor próximo da

projeção para 2022 (R$ 66,9 bilhões). Para 2024 esperam um déficit de R$ 28 bilhões e um superávit de R$ 33 bilhões

em 2025.

Após recuar com relação ao aumento do corte do IPI de 25% para 33%, o executivo deve realizar nesta semana estudos

para tentar corrigir a tabela e a faixa de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física em 2022.

Além disso, depois de encontrar dificuldades para definir um novo nome para a presidência da Petrobras e do conselho,

o Ministério de Minas e Energia indicou o José Mauro Ferreira Coelho para presidir a companhia e o Marcio Andrade

Weber para presidente do Conselho. Nesta quarta-feira (13), os acionistas da empresa se reúnem para deliberar a troca

do presidente.

Contexto político

Câmara dos Deputados

Na Câmara, em semana reduzida devido ao feriado da sexta-feira Santa, poucos projetos estão na pauta. A Casa pode

apreciar nesta terça-feira a MP nº 1076/21, que autoriza o aumento extraordinário do Auxílio Brasil. O objetivo é

confirmar o complemento do Auxílio até chegar a R$ 400 por família até dezembro de 2022. A Medida Provisória expira

em 16/maio. Se aprovada pela Câmara, segue para apreciação do Senado.

Além disso, a Câmara aprovou ontem o requerimento de urgência ao PL nº 3.188/21, que amplia o Programa Nacional

de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), adiando por três anos o início da devolução dos

recursos ao Tesouro. Entretanto, ainda não há data para analisar o mérito da proposta.

Executivo
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Pesquisa de opinião: 1º turno

Pesquisa sobre as eleições de 2022 para presidente realizada pela fsbpesquisaentre os dias 18 e 20 de março
Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para Presidente da República? (Espontânea)

Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para Presidente da República? (Estimulada)

Fonte: FSB/BTG Pactual, 21/03/2022 - Registro no TSE: BR 09630/2022
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Pesquisa de opinião: 2º turno

Pesquisa sobre as eleições de 2022 para presidente realizada pela fsbpesquisaentre os dias 18 e 20 de março

Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para Presidente da República? (Estimulada)

Quais são os atributos mais importantes para a definição do seu voto? (Estimulada)

Fonte: FSB/BTG Pactual, 21/03/2022 - Registro no TSE: BR 09630/2022
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Principais eventos eleitorais de 2022

03/03 - 01/04 02/04 20/07 – 05/0805/04 16/08 02/10

Janela partidária

(troca de 
partidos)

Registro de estatutos 
no TSE

(membros do 
Executivo que 

pretendem concorrer a 
outros cargos devem 

renunciar)

Convenções 
partidárias e 
registros de 
candidatura

Eleição

Formação de 
coligações 
majoritárias

Propaganda 
eleitoral 

(comícios, 
propagandas na 

internet, etc)
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Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC)
Lei Complementar (PLC) Lei Ordinária (PLO) Medida Provisória (MP)

3/5 Maioria Absoluta Maioria Simples Maioria Simples

(308 deputados federais e 49 

senadores)

(257 deputados federais e 41 

senadores)

(+ de 50% do total de votos, excluindo 

abstenções. A maioria absoluta deve 

estar presente para ocorrer a votação)

(+ de 50% do total de votos, excluindo 

abstenções. A maioria absoluta deve 

estar presente para ocorrer a votação)

Comissões Temáticas Comissões Temáticas Comissão Mista

(pode ter natureza conclusiva
2
) (pode ter natureza conclusiva

2
)» » » »

Comissão Especial (CE)
Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania (CCJC)
1

Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania (CCJC)
1 1 turno na Câmara dos Deputados

» » » »

2 turnos na Câmara dos Deputados 1 turno na Câmara dos Deputados 1 turno na Câmara dos Deputados 1 turno no Senado» » » »

Comissões Temáticas Comissões Temáticas Sanção (ou veto) presidencial

(pode ter natureza conclusiva
2
) (pode ter natureza conclusiva

2
)» » »

2 turnos no Senado
Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado (CCJ)
3

Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado (CCJ)
3

» » »

Promulgação 1 turno no Senado 1 turno no Senado» »

Sanção (ou veto) presidencial Sanção (ou veto) presidencial

Votos 

necessários para 

aprovação

Tramitação

Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania  (CCJC)
1

Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado (CCJ)
3

Processo de tramitação: principais normas legislativas

1 Se rejeitada, um terço dos deputados poderá pedir apreciação preliminar pelo Plenário.

2 Significa que a proposta não precisará ser votada em Plenário.

3 Se rejeitada, um terço dos senadores poderá pedir apreciação preliminar pelo Plenário.
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Disclaimer

Este relatório foi preparado pelo Banco BTG Pactual S.A (“BTG Pactual S.A.”) para distribuição 
somente no Brasil, sob circunstâncias permitidas pela regulamentação vigente. O BTG Pactual 
S.A. é o responsável pela distribuição deste relatório no Brasil. Nada neste relatório constitui 
indicação de que a estratégia de investimento ou recomendações aqui citadas são adequadas 
ao perfil do destinatário ou apropriadas às circunstâncias individuais do destinatário e 
tampouco constituem uma recomendação pessoal.

Este relatório possui caráter informativo, não constitui material promocional e não foi 
produzido como uma solicitação de compra ou venda de qualquer ativo ou instrumentos 
financeiros relacionados em qualquer jurisdição. Os dados que aparecem nos gráficos referem-
se ao passado, a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade 
futura

Link: https://www.btgpactualdigital.com/analises/disclaimer-macro
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