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Introdução  

 

Esta nota analisa o desempenho da arrecadação tributária federal em dezembro de 

2016, e em todo esse exercício financeiro, com base nas informações escrituradas na 

contabilidade pública e extraídas em 11/01/2017 da plataforma do Tesouro Gerencial.  

 O objetivo é antecipar as tendências a serem reveladas nos boletins gerenciais da RFB, 

respeitada as diferenças metodológicas entre as duas fontes. É importante chamar a 

atenção que não se espera coincidência de valores, entre os extraídos do sistema da STN e 

os publicados pela RFB. Até porque conceitos, meios e prazos de apuração são 

relativamente diferentes. Os dados contábeis permitem antecipar tendências em termos de 

evolução real do que será divulgado pela Receita Federal nos próximos dias.  

Adicionalmente, é realizada uma análise do comportamento do ICMS dos estados, com 

base nas informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), divulgadas 

pelo Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) e do 

portal da transparência de alguns Estados.  

                                                 
* As opiniões expressas neste ensaio são exclusivamente dos autores e não expressam necessariamente as da 
FGV/IBRE. Os autores são particularmente gratos ao apoio de Davi Ferrucio Ferreira. 
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Esta nota está assim estruturada: (i) principais tendências; (ii) análise do resultado de 

dezembro de 2016, destacando os principais pontos que justificam os resultados 

observados; (iii) projeções do desempenho do ICMS dos Estados. 

A análise em termos reais nesta nota considera a variação do IPCA para converter todos 

os valores correntes mensais para preços de dezembro de 2016. Salvo quando indicado no 

texto, toda a análise corresponde a valores constantes.  

 

 

Principais Tendências 

 
A atual recessão provocou uma das mais intensas e duradouras deteriorações da 

arrecadação das receitas tributárias. O aumento do desemprego reduziu a massa salarial, 

que é uma importante base de incidência para alguns tributos, como a contribuição para o 

RGPS que representa 30% da arrecadação total Federal. Ao mesmo tempo, a redução do 

consumo das famílias e dos lucros das empresas, também deteriorou a base de incidência 

de outros importantes tributos do Governo Federal, sobretudo os tributos compartilhados 

com Estados e Municípios. A crise de crédito também joga um peso fundamental para 

transformar os fiscos em uma espécie de banco compulsório, uma vez que seria mais fácil 

atrasar recolhimentos do que conseguir tomar empréstimo, ainda mais para capital de giro 

– que pode até sair mais custoso que multas e juros tributários.  

Num panorama geral, pode-se dizer que a arrecadação das receitas federais encolheu 

cerca e 6,3%, em termos constantes, na comparação anual entre 2016 e 2015.  

Houve em outubro um esforço por parte do governo para ampliar as receitas, ainda que 

de forma extraordinária, que resultou num montante de R$ 46,8 bilhões4 decorrentes do 

Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária – RERCT (indevidamente chamado de 

                                                 
4
 A arrecadação do RERCT (Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária) foi classificada no IRPJ 

(mesmo se paga por PF). A multa foi tratada como "Demais Receitas Administradas". Em suma, no mês de 
outubro, entrou R$ 23,4 bilhões no IRPJ e R$ 23,4 bilhões em demais receitas. 
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“repatriação”, no lugar de “regularização” de capitais no exterior). Computada essa receita 

atípica, a queda na arrecadação foi amenizada para -2,8%. 

Se for levada em conta apenas a arrecadação das receitas tributárias administradas pela 

Secretaria da Receita Federal (RFB), o resultado é de queda da ordem de 3,1% em dezembro 

de 2016, comparando com o mesmo mês de 2015. Este número pode sugerir uma leve 

recuperação, visto que nos últimos meses do ano, salvo novembro, as variações no mês 

contra mês foram muito piores que o observado em dezembro. Porém, quando observada 

uma série histórica mais longa, o resultado pode ser considerado ruim, pois este é o pior 

resultado para meses de dezembro da série dos últimos quatro anos. 

Pode-se dizer que a arrecadação chegou ao fundo do poço na casa dos 7% de queda e 

começa a sair lentamente: o recolhido até dezembro de 2016 foi de 5,8%.  

Se computadas outras receitas, o total da arrecadação federal caiu 3.0% entre 

dezembro de 2016 e de 2015. Apesar dessa queda, quando comparamos os resultados de 

janeiro a dezembro de 2016 com o mesmo período de 2015, o total da arrecadação federal 

caiu 6.3%.  

Uma das formas de identificar se estamos num momento de reversão de queda ou de 

apenas um soluço, é comparar a taxa de crescimento do mês em relação ao mesmo mês do 

ano anterior, com a taxa de média móveis trimestrais (trimestre contra o mesmo trimestre 

do ano anterior) e a taxa de média móveis em 12 meses. Quando as taxas mensais e as 

trimestrais ficam acima da anual por um período longo de tempo, podemos sugerir que 

esteja ocorrendo uma reversão da queda da receita, porém quando essas taxas se 

sustentam acima da anual apenas em um único mês e depois voltam a correr por baixo, 

pode-se sugerir que seja apenas um soluço. 

Sem computar o RERCT, para melhor investigar a tendência das receitas permanentes 

da União, é possível avaliar no gráfico 1 as curvas antes citadas. A figura mostra que nos 

meses de novembro e dezembro as taxas mensais e trimestrais correram por cima da taxa 
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anual, que sinaliza para uma recuperação – ou melhor, para uma queda menos traumática 

do que a observada durante os primeiros meses do ano.  

 

Gráfico 1 – Taxa de Crescimento Real das Receitas Administradas pela RFB. 

Valores sem RERCT

 

Fonte: Tesouro Gerencial. Elaboração FGV-IBRE. 

 

Não custa relembrar que, de qualquer forma, as três curvas ainda seguem com variação 

negativa – e que aqui não está computada a receita da regularização das reservas. Se 

mantida a atual tendência, é possível que nos próximos meses as curvas mais curtas possam 

deixar de apontar queda, mas só em meados do próximo ano que a curva anualizada aí 

chegaria.  

Se computada a receita extraordinária do RERCT, aí haveria um salto abrupto em 

outubro que passaria a puxar a arrecadação acumulada nos próximos meses, conforme 

evidenciado no Gráfico 2. Esse é um efeito provisório – ainda que esteja em debate no 

Congresso uma eventual repetição do programa em 2017. De qualquer forma, para efeito 
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de análise da tendência da arrecadação e mesmo da economia, entendemos que é melhor 

trabalhar com séries que não contem tal entrada de recursos once for all. 

 

Gráfico 2 – Taxa de Crescimento Real das Receitas Administradas pela RFB. 

Valores com RERCT 

 

 

De qualquer forma, não há motivo para maiores comemorações porque se deixará de 

cair em cima de uma base muito deprimida, bem aquém do arrecadado no passado cada vez 

mais distante. A título de comparação vale mencionar que a arrecadação total de dezembro 

de 2016 foi 7.5% inferior a realizada em igual mês de 2012 – Tabela 1.  
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Tabela 1 – Tributos Selecionados e Arrecadação Total (2012 – 2016) 

 

No caso do IRPJ/CSLL, mesmo melhorando mês passado, ainda arrecada cerca de 30% a 

menos do que há quatro anos. No caso do COFINS/PIS/IPI, a perda foi de 15%. Em que pese 

a piora recente, a receita previdenciária caiu apenas 8%.  

 

Principais traços do desempenho da arrecadação tributária 

- Em dezembro de 2016 

De acordo com o contabilizado no Tesouro Gerencial, o volume global arrecadado pela 

União em dezembro de 2016 girou em torno de R$ 125.4 bilhões, o que representa uma 

queda real de 3.0% em relação a igual mês de 2015, cujo valor real foi da ordem de R$ 129.5 

bilhões. 

Sempre vale alertar que a arrecadação segue sofrendo até mais que o PIB, caindo em 

cima de uma base que já era muito ruim. Isto é algo que vai além do efeito cíclico, porém é 

possível que nos próximos meses ela venha a cair menos, como já vinha acontecendo, 

seguindo, assim, para uma reversão em alguns tributos.  

Assim, os gráficos 3 e 4 mostram o desempenho comparado entre os três cortes 

temporais já citados na variação real dos principais tributos arrecadados pela Receita 

Federal. 

 

 

dez-16 dez-12
Variação      

(R$ Milhões)
Variação (%) 2016 2012

Variação      

(R$ Milhões)
Variação (%)

Arrecadação Total 102 125.389 135.517 -10.128 -7,5% 1.261.881 1.448.036 -186.155 -12,9%

Receita  Previdenciária 31 46.296 50.286 -3.990 -7,9% 382.378 420.284 -37.906 -9,0%

IRPJ + CSLL 15 10.874 15.461 -4.588 -29,7% 189.245 236.083 -46.838 -19,8%

IPI + PIS + COFINS 25 26.820 31.458 -4.637 -14,7% 308.888 385.587 -76.698 -19,9%

Demais 31 41.399 38.312 3.087 8,1% 381.369 406.081 -24.712 -6,1%

Fonte: Tesouro Gerencia l  STN/MF.

Valor Mensal Acumulado no ano (jan-dez)

Rubrica Peso
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Gráfico 3: Taxa de crescimento real mensal da arrecadação da receita federal.  

Mês de referência: dezembro. Valores com RERCT. 

 

Fonte: Tesouro Gerencial. Elaboração FGV-Ibre. 

  

-40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Administrada por outros Órgãos

Receita Previdenciária

Outras Receitas Administradas

CPSS

CSLL

PIS/PASEP

COFINS

Contribuições

ITR

IOF

IRRF

IRPJ

IRPF

IR Total

IPI Total

Imposto sobre Importação (II)

Impostos

Subtotal (Ex INSS)

Administrada pela RFB

Arrecadação Total

Acumulado em 12 meses Acumulado no Ano Valor Mensal



 
AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é legalmente protegida. Seu conteúdo é restrito ao destinatário da 
mensagem. Caso você tenha recebido por engano, por favor, informe ao remetente e exclua de seus arquivos, sem guardar cópia. Se você não for o 
destinatário dessa mensagem, desde já fica notificado de abster-se a disseminar, divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, 
utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Qualquer uso não autorizado desta mensagem ou parte dela, incluindo seus anexos, é 
expressamente proibido. Opiniões pessoais do remetente não refletem, necessariamente, o ponto de vista do IBRE. 
 

 
Gráfico 4: Taxa de crescimento real mensal da arrecadação da receita federal.  

Mês de referência: dezembro. Valores sem RERCT 

 
Fonte: Tesouro Gerencial. Elaboração FGV-Ibre 
 

  

Em termos desagregados, podemos destacar o desempenho muito desanimador dos 

tributos sobre importação e para a receita previdenciária. Com quedas mensais de 10.0% 

para o imposto sobre importação e 5.9% para a receita previdenciária, essa última ainda 

apresenta queda de 5.7% no acumulado no ano. Recessão é o fator chave a explicar tal 
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desoneração da folha. Mas esses efeitos têm sido insuficientes para atenuar o impacto 

crescente do desemprego.  

Entre os poucos resultados positivos podemos destacar o resultado do IPI, com 

crescimento de 2.1% em relação a dezembro de 2015. Porém essa rubrica ainda apresenta 

péssimos resultados no acumulado do ano, o que significa que, apesar do bom desempenho 

no mês atual, ela ainda é insuficiente para estancar a queda do resultado anualizado. Isto 

sem contar que sua arrecadação está tão baixa que nem supera a do PIS/PASEP.  

Cumpre destacar, ainda, que a melhoria federal em muito decorreu, direta ou 

indiretamente, das atividades financeiros - inclusive, a arrecadação de IRPJ/CSLL passou até 

a crescer de tanto que os bancos passaram a pagar a mais. 

O desempenho aqui observado deixa claro o tamanho do desafio fiscal, mesmo com o 

resultado animador de dezembro, números ainda se mostram aquém para atender as 

quedas observadas na taxa anualizada, de modo que ele ainda apresenta queda de 6.3%. 

Ainda não há tantos motivos para comemorar. Os resultados anteriores mostram que a 

arrecadação bateu no fundo do poço, o resultado de dezembro pode sinalizar a 

desaceleração da velocidade de queda e o início de um lento processo de recuperação. 

- No ano de 2016 

É ilustrativa a arrecadação detalhada por código (DARF) dos maiores tributos federais, 

igualmente extraída do Tesouro Gerencial. A tabela 2 a seguir apresenta as maiores e as 

piores variações observadas, em volume, dos principais códigos de receita.  

Tabela 2 – Arrecadação federal de Tributos Selecionados por Código de Receita, 2016/2015  
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Fonte: TN Gerencial. 

 

Ao comparar a variação real entre a receita escriturada no ano de 2016 contra o de 

2015, foi observado o seguinte: 

- no caso do IRPJ, considerado o recolhido em cima do lucro apurado ao longo do último 

exercício financeiro, impressiona o contraste entre um crescimento de 29.6% no imposto 

sobre estimativa mensal recolhido pelas entidades financeiras contra um decréscimo de 
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15,9% das entidades não financeiras do regime do lucro real, e uma menor queda de 10.7% 

no caso do lucro presumido. Ou seja, cresceu muito forte o recolhido sobre lucros de bancos 

e assemelhados enquanto caiu forte no caso das empresas. As maiores empresas do país, 

que recolhem pelo lucro real, passaram a pagar tão menos IRPJ que se chegou a absurda 

situação em que as empresas médias e que presumem seu lucro como percentual de seu 

faturamento recolheram um terço a mais de imposto que aquelas grandes empresas; 

- no CSLL, foi ainda mais acentuada a expansão das entidades financeiras no caso do 

lucro estimado mensalmente, com expansão de 70% no ano passado, enquanto decresceu 

das empresas, porém, aí invertendo a situação antes apontada: queda de 4.5% no lucro real 

e de 10.7% no lucro presumido; 

- embora não sejam bases iguais, seria de se esperar um comportamento parecido nos 

recolhimentos de IRPJ e CSLL, mas revelam diferenças importantes – talvez refletindo 

depósitos judiciais ou outros acertos. Isto não deve ser explicado pela receita atípica do 

RERCT objeto de um DARF específico – mas, de qualquer forma, sujeito a uma classificação 

muito estranha uma vez que, a mesma RFB, declarou que boa parte foi recolhido por 

pessoas físicas, porém, quando classificado nos relatórios gerenciais e lançado na 

contabilidade pública federal, foi feito como IRPJ (informalmente, se disse que objetiva 

“proteger o sigilo fiscal” – como se ele não valesse também no IRPF); 

- a exuberância financeira também se refletiu nos recolhimentos de IR na Fonte: 

crescimento real de 6% das aplicações em fundos de renda fixa e, respectivamente, de 15% 

e 6% nas aplicações diretas em rendas fixas por PF e por PJ – ou seja, itens que tem muito a 

ver com o comportamento dos juros; 

- o crédito não acompanhou essa tendência, muito pelo contrário, sua brutal retração 

afetou duramente o IOF com quedas de 11.9% no incidente sobre operações de PF e de 18% 

nas de PJ; também caiu em 13.5% o imposto sobre câmbio e em 6.5% sobre seguros;  

- o diferencial também foi grande na decomposição da COFINS, com quedas de 14.6% 

no recolhido sobre importações, de 13.3% do regime cumulativo, de 6% no regime não 



 
AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é legalmente protegida. Seu conteúdo é restrito ao destinatário da 
mensagem. Caso você tenha recebido por engano, por favor, informe ao remetente e exclua de seus arquivos, sem guardar cópia. Se você não for o 
destinatário dessa mensagem, desde já fica notificado de abster-se a disseminar, divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, 
utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Qualquer uso não autorizado desta mensagem ou parte dela, incluindo seus anexos, é 
expressamente proibido. Opiniões pessoais do remetente não refletem, necessariamente, o ponto de vista do IBRE. 
 

cumulativo e 3% de combustíveis; na contramão, o único destaque é para instituições 

financeiras, com impressionante crescimento de 17.1% no ano;  

- a arrecadação do PIS também repetiu a tendência com -13.9% nas importações, -9.5% 

no faturamento, -7.3% no regime não cumulativo e -4.5% nos combustíveis, enquanto as 

instituições financeiras com +19.3%; no caso do PASEP, que decorre de um percentual 

aplicado sobre as receitas orçamentárias, a crise fiscal levou a variação de -8.1% no 

recolhido pelas administrações públicas; 

- no caso do IR na Fonte, vale mencionar que o maior recolhimento, sobre trabalho 

assalariado, decresceu 1.9%, abrindo um grande diferencial em relação à queda de 5.9% no 

total da receita previdenciária (e mesmo sendo esta beneficiada pela reversão parcial da 

desoneração da folha salarial). Um impacto sobre a previdência social do triplo do sofrido 

pela retenção na fonte reforça a desigualdade que cresce no país entre o setor privado, que 

desemprega pesadamente e assim afeta o recolhido para o regime geral, e a administração 

pública, que não desemprega e deve pagar salários cada vez maiores. 

 

Arrecadação do ICMS Estadual 

Detalhando a arrecadação do ICMS de alguns estados, observa-se que estados como 

RS, MG e SC aumentaram a alíquota do ICMS ao ponto de conseguirem, mesmo com a forte 

recessão que o pais enfrenta, um ganho real de receita neste imposto. Demais estados, 

apesar de muitos terem aumentado alíquota do imposto em 2016, seguiram com a 

arrecadação em queda na comparação com 2015. É visível que o pior desempenho se dá em 

estados mais dependentes de importações – como é o caso clássico do ES.  

As tabelas 3 e 4 mostram o comportamento recente do ICMS nos maiores estados, 

em valores e em proporção do PIB.  
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Tabela 3 – Arrecadação do ICMS de Estados selecionados  

 

UF 

Janeiro a Dezembro 

2015              
(Em R$ Milhões) 

2016              
(Em R$ Milhões) 

16 x 15 Nominal 16 x 15 Real 

RS 26.168 29.227 11,69% 5,08% 

MG 37.099 40.419 8,95% 2,50% 

SC 15.881 17.142 7,94% 1,55% 

PE 12.682 13.301 4,88% -1,33% 

BA 18.316 19.168 4,65% -1,54% 

PR 24.857 26.039 4,76% -1,44% 

CE 9.716 10.247 5,47% -0,77% 

GO 13.507 13.877 2,74% -3,34% 

RJ 35.001 35.194 0,55% -5,40% 

SP 121.003 121.119 0,10% -5,83% 

ES 9.010 8.672 -3,74% -9,44% 

Total 323.241 334.406 3,45% -2,67% 

     

   
IPCA 6,29% 

Fontes: SICONFI e Portal Transparência dos Estados.   

 

Agregados os maiores estados, a projeção é que o ICMS feche o ano de 2016 tendo 

arrecadado cerca de 3% a menos do que em 2015.  É um desempenho melhor que os 

tributos federais incidentes sobre vendas em geral que caíram quase o dobro no mesmo 

ano, tendo COFINS/PIS recuado na casa de 7% no ano.  
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Tabela 4 – Arrecadação do ICMS de Estados selecionados em % do PIB 

UF 

Janeiro a Dezembro 

2015 2016 16 x 15 p.p. 

RS 0,44% 0,47% 0,03% 

MG 0,62% 0,65% 0,03% 

SC 0,26% 0,27% 0,01% 

PE 0,21% 0,21% 0,00% 

BA 0,31% 0,31% 0,00% 

PR 0,41% 0,42% 0,00% 

CE 0,16% 0,16% 0,00% 

GO 0,23% 0,22% 0,00% 

RJ 0,58% 0,56% -0,02% 

SP 2,02% 1,93% -0,08% 

ES 0,15% 0,14% -0,01% 

Total 5,39% 5,34% -0,05% 

Fonte: SICONFI e Portal Transparência dos Estados.   

 

A análise comparada das curvas de variação mensal, trimestral e anual mostra uma 

tendência preocupante do ICMS e bem distinta da verificada na arrecadação federal. 

Conforme evidenciado pelo gráfico 5, a variação da arrecadação do ICMS continua ladeira 

abaixo, sem perspectiva de melhora – ao contrário, a variação anualizada certamente vai 

seguir piorando nos próximos meses, o que é uma má notícia para o combate a crise nas 

finanças estaduais. É bom lembrar que os estados não tributam serviços, sobretudo os 

financeiros, que tem sido a principal fonte de alívio para a receita federal.  
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Gráfico 5 – Taxa de Crescimento Real das Receitas do ICMS dos Estados. 

 Fonte: SICONFI, Portal da Transparência dos Estados e IBRE. Elaboração FGV-IBRE. 

 

Observações Finais  
 

A arrecadação federal continuou caindo, mas, ao final do ano de 2016, em ritmo bem 

mais suave. Para tal análise, é excluída a entrada excepcional das receitas de imposto de 

renda e multas para regularização cambial.  

O que torna o cenário menos sombrio é que o comportamento da arrecadação no 

curtíssimo prazo (na variação mensal ou trimestral) passou a apontar uma queda real 

inferior a observada na variação anualizada (acumulada em doze meses). Como essa 

diferença já vem ocorrendo há alguns meses, é certo que nos próximos meses o decréscimo 

será cada vez mais suave e talvez, em meados do ano que vem, até passe a revelar algum 

acréscimo. Embora se esteja observando uma leve atenuação da queda, ainda assim o 

resultado é muito ruim comparado ao PIB. 

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Média móvel em 12 meses Média móvel em 3 meses

Mês contra mesmo mês do ano anterior



 
AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é legalmente protegida. Seu conteúdo é restrito ao destinatário da 
mensagem. Caso você tenha recebido por engano, por favor, informe ao remetente e exclua de seus arquivos, sem guardar cópia. Se você não for o 
destinatário dessa mensagem, desde já fica notificado de abster-se a disseminar, divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, 
utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Qualquer uso não autorizado desta mensagem ou parte dela, incluindo seus anexos, é 
expressamente proibido. Opiniões pessoais do remetente não refletem, necessariamente, o ponto de vista do IBRE. 
 

Por fim, mesmo em termos perspectivos, é bom ter muita cautela na observação destes 

resultados também, pois a arrecadação deixou de cair muito mais pelo desempenho 

excepcionalmente bom do setor financeiro do que por uma melhora generalizada da 

economia. Tudo vinculado a juros e a outras formas de ganhos de capital tiveram 

desempenhos excepcionalmente bom diante da crise. Neste sentido, não se constatou ainda 

uma melhora generalizada na arrecadação decorrente de um grande número de setores ou 

mesmo de toda a economia.  
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Anexos 
Metodologia e precisão dos Dados 

O ponto de partida do trabalho são os números da arrecadação das receitas federais 
mensalmente divulgados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). O principal 
objetivo é replicar os valores mensalmente divulgados de arrecadação de impostos e 
contribuições administrados pela RFB, além de royalties e participações especiais, que 
constitui a arrecadação das receitas administradas por outros órgãos. 

Para fins de mensuração dos dados, é utilizado o Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal (SIAFI), onde através do software conhecido como Tesouro 
Gerencial são realizadas as consultas dos valores executados de receitas por natureza 
tributária. Após a extração dos dados, é realizada uma limpeza na série, a fim de capturar 
somente o componente que constitui a arrecadação do governo federal. 

Para efeitos comparativos entre as séries extraídas pelo SIAFI e os números oficiais 
divulgados pela RFB, os dados são apresentados com seus valores correntes. Já nas análises 
posteriores são apresentados com valores deflacionados pelo IPCA mensal. 

O Gráfico 4 apresenta uma comparação do valor oficialmente divulgado pela RFB e o 
valor estimado utilizando os dados do SIAFI.  

 

Gráfico 4 - Arrecadação Federal Total: Comparação mensal em R$ Bilhões Correntes (nov/16-
nov/15) 
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Fonte: SIAFI; RFB. 

 

Embora no agregado nossos números sejam muito precisos, é importante alertar para 
alguns aspectos particulares: 

i. A rubrica “Arrecadação administrada por Outros Órgãos” está sendo representada 
apenas por receitas de Royalties e Participações Especiais. 

ii. As rubricas “Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) ”, “Imposto de Renda 
das Pessoas Físicas (IRPF) ” e “IPI – Outros” apresentaram elevados níveis de 
precisão em toda a série, exceto em dezembro de 2014. Essa discrepância nas 
séries ainda está em fase de análise metodológica. 

iii. O detalhamento acerca da composição da rubrica de “Outras Receitas 
Administradas” e “receita administrada por outros órgãos” ainda está em fase de 
consulta junto à RFB. 
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Tabela 4 - Arrecadação das Receitas Federais em Valores Correntes – Sem RERCT.    

 
Fonte: Tesouro Gerencial, MF/STN. Elaboração FGV-Ibre. 
 

Dez/16 Dez/15
Variação      

(R$ Milhões)
Variação (%) 2016 2015

Variação      

(R$ Milhões)
Variação (%) 2016 2015 2014 2013

Arrecadação Total 100 125.389 121.616 3.773 3,1% 1.237.893 1.214.262 23.632 1,9% 19,8% 20,2% 20,6% 21,0%

Administrada pela RFB 98 124.246 120.605 3.641 3,0% 1.219.179 1.190.078 29.101 2,4% 19,5% 19,8% 20,0% 20,4%

Subtotal (Ex INSS) 68 77.950 74.337 3.613 4,9% 843.663 823.763 19.901 2,4% 13,5% 13,7% 13,6% 14,2%

Impostos 37 45.426 43.061 2.365 5,5% 451.999 447.864 4.134 0,9% 7,2% 7,5% 7,3% 7,5%

Imposto sobre Importação (II) 3 2.558 2.673 -116 -4,3% 31.465 39.013 -7.548 -19,3% 0,5% 0,7% 0,6% 0,7%

IPI Total 4 4.420 4.075 346 8,5% 44.350 48.846 -4.495 -9,2% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9%

IPI Fumo 0 728 538 190 35,2% 5.717 5.682 34 0,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

IPI Bebidas 0 310 251 59 23,3% 2.634 2.548 87 3,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%

IPI Automóveis 0 305 319 -14 -4,3% 2.885 4.050 -1.165 -28,8% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

IPI Vinculado à  Importação 1 1.166 1.174 -8 -0,7% 13.465 16.821 -3.355 -19,9% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%

IPI Outros 2 1.911 1.793 119 6,6% 19.649 19.745 -95 -0,5% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4%

IR Total 28 35.224 33.181 2.042 6,2% 341.311 324.129 17.181 5,3% 5,4% 5,4% 5,3% 5,4%

IRPF 2 1.559 1.558 1 0,1% 30.775 30.456 319 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

IRPJ 9 6.790 6.498 292 4,5% 117.085 113.411 3.674 3,2% 1,9% 1,9% 2,1% 2,3%

IRRF 16 26.875 25.126 1.749 7,0% 193.450 180.263 13.188 7,3% 3,1% 3,0% 2,7% 2,6%

IRRF Rendimentos  do Trabalho 8 9.571 9.263 308 3,3% 99.876 93.255 6.621 7,1% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5%

IRRF Rendimentos  de Capita l 5 13.154 11.599 1.555 13,4% 59.142 52.469 6.673 12,7% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6%

IRRF Res identes  no Exterior 2 3.240 3.366 -126 -3,8% 24.443 24.028 415 1,7% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%

IRRF Outros  Rendimentos 1 911 897 13 1,5% 9.990 10.511 -521 -5,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

IOF 3 3.134 3.044 89 2,9% 33.675 34.693 -1.018 -2,9% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6%

ITR 0 91 87 4 4,1% 1.198 1.183 15 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Contribuições 29 30.279 28.951 1.328 4,6% 363.347 349.705 13.642 3,9% 5,8% 5,8% 5,9% 6,2%

COFINS 17 17.720 17.052 667 3,9% 204.356 201.698 2.658 1,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,6%

PIS/PASEP 4 4.680 4.492 188 4,2% 54.349 53.788 561 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%

CSLL 5 4.084 3.823 261 6,8% 67.910 61.388 6.522 10,6% 1,1% 1,0% 1,1% 1,2%

CIDE Combustíveis 0 504 468 37 7,8% 6.008 3.298 2.710 82,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

CPSS 2 3.291 3.117 174 5,6% 30.725 29.533 1.192 4,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Outras Receitas Administradas 2 2.245 2.324 -79 -3,4% 28.318 26.194 2.124 8,1% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%

Receita Previdenciária 30 46.296 46.268 28 0,1% 375.516 366.315 9.200 2,5% 6,0% 6,1% 6,3% 6,2%

Administrada por outros Órgãos 2 1.142 1.011 132 13,0% 18.714 24.183 -5.469 -22,6% 0,3% 0,4% 0,6% 0,6%

Total 100 125.389 121.616 3.773 3,1% 1.237.893 1.214.262 23.632 1,9% 19,8% 20,2% 20,6% 21,0%

Vendas 28 29.882 28.760 1.122 3,9% 340.527 346.642 -6.115 -1,8% 5,4% 5,8% 5,8% 6,1%

Salários 43 60.717 60.206 511 0,8% 536.891 519.558 17.333 3,3% 8,6% 8,7% 8,8% 8,7%

Lucros 15 10.874 10.321 553 5,4% 184.995 174.799 10.196 5,8% 3,0% 2,9% 3,2% 3,5%

Financeiro 10 20.438 18.907 1.531 8,1% 127.250 121.701 5.548 4,6% 2,0% 2,0% 1,7% 1,7%

Demais 4 3.478 3.422 56 1,6% 48.230 51.560 -3.330 -6,5% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0%

Em % do PIB

Valores Por Base de Incidência

Rubrica Peso

Valor Mensal Acumulado no Ano (Jan-Dez)

Valores Por Base de Incidência
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Tabela 5 - Arrecadação das Receitas Federais em Valores Correntes – Com RERCT.    

 
Fonte: Tesouro Gerencial, MF/STN. Elaboração FGV-Ibre. 

Dez/16 Dez/15
Variação      

(R$ Milhões)
Variação (%) 2016 2015

Variação      

(R$ Milhões)
Variação (%) 2016 2015 2014 2013

Arrecadação Total 100 125.389 121.616 3.773 3,1% 1.284.721 1.214.262 70.460 5,8% 20,5% 20,2% 20,6% 21,0%

Administrada pela RFB 99 124.246 120.605 3.641 3,0% 1.266.007 1.190.078 75.929 6,4% 20,2% 19,8% 20,0% 20,4%

Subtotal (Ex INSS) 69 77.950 74.337 3.613 4,9% 890.492 823.763 66.729 8,1% 14,2% 13,7% 13,6% 14,2%

Impostos 37 45.426 43.061 2.365 5,5% 475.413 447.864 27.549 6,2% 7,6% 7,5% 7,3% 7,5%

Imposto sobre Importação (II) 2 2.558 2.673 -116 -4,3% 31.465 39.013 -7.548 -19,3% 0,5% 0,7% 0,6% 0,7%

IPI Total 3 4.420 4.075 346 8,5% 44.350 48.846 -4.495 -9,2% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9%

IPI Fumo 0 728 538 190 35,2% 5.717 5.682 34 0,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

IPI Bebidas 0 310 251 59 23,3% 2.634 2.548 87 3,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%

IPI Automóveis 0 305 319 -14 -4,3% 2.885 4.050 -1.165 -28,8% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

IPI Vinculado à  Importação 1 1.166 1.174 -8 -0,7% 13.465 16.821 -3.355 -19,9% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%

IPI Outros 2 1.911 1.793 119 6,6% 19.649 19.745 -95 -0,5% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4%

IR Total 28 35.224 33.181 2.042 6,2% 364.725 324.129 40.596 12,5% 5,8% 5,4% 5,3% 5,4%

IRPF 2 1.559 1.558 1 0,1% 30.775 30.456 319 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

IRPJ 11 6.790 6.498 292 4,5% 140.499 113.411 27.088 23,9% 2,2% 1,9% 2,1% 2,3%

IRRF 15 26.875 25.126 1.749 7,0% 193.450 180.263 13.188 7,3% 3,1% 3,0% 2,7% 2,6%

IRRF Rendimentos  do Trabalho 8 9.571 9.263 308 3,3% 99.876 93.255 6.621 7,1% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5%

IRRF Rendimentos  de Capita l 5 13.154 11.599 1.555 13,4% 59.142 52.469 6.673 12,7% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6%

IRRF Res identes  no Exterior 2 3.240 3.366 -126 -3,8% 24.443 24.028 415 1,7% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%

IRRF Outros  Rendimentos 1 911 897 13 1,5% 9.990 10.511 -521 -5,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

IOF 3 3.134 3.044 89 2,9% 33.675 34.693 -1.018 -2,9% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6%

ITR 0 91 87 4 4,1% 1.198 1.183 15 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Contribuições 28 30.279 28.951 1.328 4,6% 363.347 349.705 13.642 3,9% 5,8% 5,8% 5,9% 6,2%

COFINS 16 17.720 17.052 667 3,9% 204.356 201.698 2.658 1,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,6%

PIS/PASEP 4 4.680 4.492 188 4,2% 54.349 53.788 561 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%

CSLL 5 4.084 3.823 261 6,8% 67.910 61.388 6.522 10,6% 1,1% 1,0% 1,1% 1,2%

CIDE Combustíveis 0 504 468 37 7,8% 6.008 3.298 2.710 82,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

CPSS 2 3.291 3.117 174 5,6% 30.725 29.533 1.192 4,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Outras Receitas Administradas 4 2.245 2.324 -79 -3,4% 51.732 26.194 25.538 97,5% 0,8% 0,4% 0,4% 0,4%

Receita Previdenciária 29 46.296 46.268 28 0,1% 375.516 366.315 9.200 2,5% 6,0% 6,1% 6,3% 6,2%

Administrada por outros Órgãos 1 1.142 1.011 132 13,0% 18.714 24.183 -5.469 -22,6% 0,3% 0,4% 0,6% 0,6%

Total 100 125.389 121.616 3.773 3,1% 1.284.721 1.214.262 70.460 5,8% 20,5% 20,2% 20,6% 21,0%

Vendas 27 29.882 28.760 1.122 3,9% 340.527 346.642 -6.115 -1,8% 5,4% 5,8% 5,8% 6,1%

Salários 42 60.717 60.206 511 0,8% 536.891 519.558 17.333 3,3% 8,6% 8,7% 8,8% 8,7%

Lucros 16 10.874 10.321 553 5,4% 208.409 174.799 33.610 19,2% 3,3% 2,9% 3,2% 3,5%

Financeiro 10 20.438 18.907 1.531 8,1% 127.250 121.701 5.548 4,6% 2,0% 2,0% 1,7% 1,7%

Demais 6 3.478 3.422 56 1,6% 71.644 51.560 20.084 39,0% 1,1% 0,9% 1,0% 1,0%

Em % do PIB

Valores Por Base de Incidência

Rubrica Peso

Valor Mensal Acumulado no Ano (Jan-Dez)

Valores Por Base de Incidência



 
AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é legalmente protegida. Seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você tenha recebido por engano, por favor, informe ao 
remetente e exclua de seus arquivos, sem guardar cópia. Se você não for o destinatário dessa mensagem, desde já fica notificado de abster-se a disseminar, divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a 
informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Qualquer uso não autorizado desta mensagem ou parte dela, incluindo seus anexos, é expressamente proibido. Opiniões pessoais do remetente não refletem, necessariamente, 
o ponto de vista do IBRE. 
 

Tabela 6 - Arrecadação das Receitas Federais em Valores Constantes a Preços de Dez./2016 – Sem RERCT.

Fonte: Tesouro Gerencial, MF/STN. Elaboração FGV-Ibre. 
 

Dez/16 Dez/15
Variação      

(R$ Milhões)
Variação (%) 2016 2015

Variação      

(R$ Milhões)
Variação (%) 2016 2015 2014 2013

Arrecadação Total 100 125.389 129.263 -3.874 -3,0% 1.261.881 1.346.538 -84.657 -6,3% 19,8% 20,2% 20,6% 21,0%

Administrada pela RFB 98 124.246 128.189 -3.942 -3,1% 1.242.804 1.319.619 -76.814 -5,8% 19,5% 19,8% 20,0% 20,4%

Subtotal (Ex INSS) 68 77.950 79.011 -1.061 -1,3% 860.426 914.244 -53.818 -5,9% 13,5% 13,7% 13,6% 14,2%

Impostos 37 45.426 45.769 -343 -0,7% 460.981 497.165 -36.185 -7,3% 7,2% 7,5% 7,3% 7,5%

Imposto sobre Importação (II) 3 2.558 2.842 -284 -10,0% 32.083 43.287 -11.203 -25,9% 0,5% 0,7% 0,6% 0,7%
IPI Total 4 4.420 4.331 89 2,1% 45.186 54.196 -9.011 -16,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9%

IPI Fumo 0 728 572 156 27,2% 5.834 6.331 -497 -7,8% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

IPI Bebidas 0 310 267 43 16,0% 2.680 2.834 -154 -5,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%

IPI Automóveis 0 305 339 -34 -9,9% 2.939 4.494 -1.555 -34,6% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

IPI Vinculado à  Importação 1 1.166 1.248 -82 -6,6% 13.726 18.655 -4.929 -26,4% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%

IPI Outros 2 1.911 1.905 6 0,3% 20.007 21.882 -1.876 -8,6% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4%
IR Total 28 35.224 35.268 -44 -0,1% 348.180 359.968 -11.788 -3,3% 5,4% 5,4% 5,3% 5,4%

IRPF 2 1.559 1.656 -97 -5,9% 31.373 33.837 -2.463 -7,3% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

IRPJ 9 6.790 6.906 -116 -1,7% 119.778 126.606 -6.829 -5,4% 1,9% 1,9% 2,1% 2,3%
IRRF 16 26.875 26.706 169 0,6% 197.029 199.525 -2.496 -1,3% 3,1% 3,0% 2,7% 2,6%

IRRF Rendimentos  do Trabalho 8 9.571 9.846 -275 -2,8% 101.822 103.476 -1.654 -1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5%

IRRF Rendimentos  de Capita l 5 13.154 12.329 825 6,7% 60.120 57.777 2.343 4,1% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6%

IRRF Res identes  no Exterior 2 3.240 3.578 -338 -9,4% 24.899 26.602 -1.703 -6,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%

IRRF Outros  Rendimentos 1 911 954 -43 -4,5% 10.187 11.670 -1.483 -12,7% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

IOF 3 3.134 3.236 -102 -3,2% 34.323 38.424 -4.101 -10,7% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6%

ITR 0 91 93 -2 -2,1% 1.208 1.291 -82 -6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Contribuições 29 30.279 30.772 -493 -1,6% 370.551 387.994 -17.443 -4,5% 5,8% 5,8% 5,9% 6,2%

COFINS 17 17.720 18.124 -405 -2,2% 208.295 223.591 -15.296 -6,8% 3,3% 3,4% 3,4% 3,6%

PIS/PASEP 4 4.680 4.774 -94 -2,0% 55.408 59.649 -4.242 -7,1% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%

CSLL 6 4.084 4.063 20 0,5% 69.467 68.506 962 1,4% 1,1% 1,0% 1,1% 1,2%

CIDE Combustíveis 0 504 497 7 1,5% 6.124 3.592 2.532 70,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

CPSS 2 3.291 3.313 -22 -0,7% 31.257 32.656 -1.399 -4,3% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Outras Receitas Administradas 2 2.245 2.471 -225 -9,1% 28.895 29.085 -190 -0,7% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%

Receita Previdenciária 30 46.296 49.177 -2.881 -5,9% 382.378 405.375 -22.997 -5,7% 6,0% 6,1% 6,3% 6,2%

Administrada por outros Órgãos 2 1.142 1.074 68 6,3% 19.077 26.919 -7.843 -29,1% 0,3% 0,4% 0,6% 0,6%

Total 100 125.389 129.263 -3.874 -3,0% 1.261.881 1.346.538 -84.657 -6,3% 19,8% 20,2% 20,6% 21,0%

Vendas 28 29.882 30.568 -686 -2,2% 347.096 384.315 -37.219 -9,7% 5,4% 5,8% 5,8% 6,1%

Salários 43 60.717 63.992 -3.275 -5,1% 546.831 575.343 -28.512 -5,0% 8,6% 8,7% 8,8% 8,7%

Lucros 15 10.874 10.970 -96 -0,9% 189.245 195.112 -5.867 -3,0% 3,0% 2,9% 3,2% 3,5%

Financeiro 10 20.438 20.096 342 1,7% 129.530 134.473 -4.943 -3,7% 2,0% 2,0% 1,7% 1,7%

Demais 4 3.478 3.637 -159 -4,4% 49.180 57.295 -8.115 -14,2% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0%

Valor Mensal Acumulado no Ano (Jan-Dez) Em % do PIB

Valores Por Base de Incidência

Rubrica Peso



 
AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é legalmente protegida. Seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você tenha recebido por engano, por favor, informe ao 
remetente e exclua de seus arquivos, sem guardar cópia. Se você não for o destinatário dessa mensagem, desde já fica notificado de abster-se a disseminar, divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a 
informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Qualquer uso não autorizado desta mensagem ou parte dela, incluindo seus anexos, é expressamente proibido. Opiniões pessoais do remetente não refletem, necessariamente, 
o ponto de vista do IBRE. 
 

Tabela 7 - Arrecadação das Receitas Federais em Valores Constantes a Preços de Dez./2016 – Com RERCT. 

 
Fonte: Tesouro Gerencial, MF/STN. Elaboração FGV-Ibre. 
 
 

Dez/16 Dez/15
Variação      

(R$ Milhões)
Variação (%) 2016 2015

Variação      

(R$ Milhões)
Variação (%) 2016 2015 2014 2013

Arrecadação Total 100 125.389 129.263 -3.874 -3,0% 1.308.944 1.346.538 -37.594 -2,8% 20,5% 20,2% 20,6% 21,0%

Administrada pela RFB 99 124.246 128.189 -3.942 -3,1% 1.289.868 1.319.619 -29.751 -2,3% 20,2% 19,8% 20,0% 20,4%

Subtotal (Ex INSS) 69 77.950 79.011 -1.061 -1,3% 907.490 914.244 -6.754 -0,7% 14,2% 13,7% 13,6% 14,2%

Impostos 37 45.426 45.769 -343 -0,7% 484.513 497.165 -12.653 -2,5% 7,6% 7,5% 7,3% 7,5%

Imposto sobre Importação (II) 2 2.558 2.842 -284 -10,0% 32.083 43.287 -11.203 -25,9% 0,5% 0,7% 0,6% 0,7%
IPI Total 3 4.420 4.331 89 2,1% 45.186 54.196 -9.011 -16,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9%

IPI Fumo 0 728 572 156 27,2% 5.834 6.331 -497 -7,8% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

IPI Bebidas 0 310 267 43 16,0% 2.680 2.834 -154 -5,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%

IPI Automóveis 0 305 339 -34 -9,9% 2.939 4.494 -1.555 -34,6% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

IPI Vinculado à  Importação 1 1.166 1.248 -82 -6,6% 13.726 18.655 -4.929 -26,4% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%

IPI Outros 2 1.911 1.905 6 0,3% 20.007 21.882 -1.876 -8,6% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4%
IR Total 28 35.224 35.268 -44 -0,1% 371.712 359.968 11.745 3,3% 5,8% 5,4% 5,3% 5,4%

IRPF 2 1.559 1.656 -97 -5,9% 31.373 33.837 -2.463 -7,3% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

IRPJ 11 6.790 6.906 -116 -1,7% 143.310 126.606 16.704 13,2% 2,2% 1,9% 2,1% 2,3%
IRRF 15 26.875 26.706 169 0,6% 197.029 199.525 -2.496 -1,3% 3,1% 3,0% 2,7% 2,6%

IRRF Rendimentos  do Trabalho 8 9.571 9.846 -275 -2,8% 101.822 103.476 -1.654 -1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5%

IRRF Rendimentos  de Capita l 5 13.154 12.329 825 6,7% 60.120 57.777 2.343 4,1% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6%

IRRF Res identes  no Exterior 2 3.240 3.578 -338 -9,4% 24.899 26.602 -1.703 -6,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%

IRRF Outros  Rendimentos 1 911 954 -43 -4,5% 10.187 11.670 -1.483 -12,7% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

IOF 3 3.134 3.236 -102 -3,2% 34.323 38.424 -4.101 -10,7% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6%

ITR 0 91 93 -2 -2,1% 1.208 1.291 -82 -6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Contribuições 28 30.279 30.772 -493 -1,6% 370.551 387.994 -17.443 -4,5% 5,8% 5,8% 5,9% 6,2%

COFINS 16 17.720 18.124 -405 -2,2% 208.295 223.591 -15.296 -6,8% 3,3% 3,4% 3,4% 3,6%

PIS/PASEP 4 4.680 4.774 -94 -2,0% 55.408 59.649 -4.242 -7,1% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%

CSLL 5 4.084 4.063 20 0,5% 69.467 68.506 962 1,4% 1,1% 1,0% 1,1% 1,2%

CIDE Combustíveis 0 504 497 7 1,5% 6.124 3.592 2.532 70,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

CPSS 2 3.291 3.313 -22 -0,7% 31.257 32.656 -1.399 -4,3% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Outras Receitas Administradas 4 2.245 2.471 -225 -9,1% 52.426 29.085 23.341 80,3% 0,8% 0,4% 0,4% 0,4%

Receita Previdenciária 29 46.296 49.177 -2.881 -5,9% 382.378 405.375 -22.997 -5,7% 6,0% 6,1% 6,3% 6,2%

Administrada por outros Órgãos 1 1.142 1.074 68 6,3% 19.077 26.919 -7.843 -29,1% 0,3% 0,4% 0,6% 0,6%

Total 100 125.389 129.263 -3.874 -3,0% 1.308.944 1.346.538 -37.594 -2,8% 20,5% 20,2% 20,6% 21,0%

Vendas 27 29.882 30.568 -686 -2,2% 347.096 384.315 -37.219 -9,7% 5,4% 5,8% 5,8% 6,1%

Salários 42 60.717 63.992 -3.275 -5,1% 546.831 575.343 -28.512 -5,0% 8,6% 8,7% 8,8% 8,7%

Lucros 16 10.874 10.970 -96 -0,9% 212.777 195.112 17.665 9,1% 3,3% 2,9% 3,2% 3,5%

Financeiro 10 20.438 20.096 342 1,7% 129.530 134.473 -4.943 -3,7% 2,0% 2,0% 1,7% 1,7%

Demais 6 3.478 3.637 -159 -4,4% 72.711 57.295 15.416 26,9% 1,1% 0,9% 1,0% 1,0%

Valor Mensal Acumulado no Ano (Jan-Dez) Em % do PIB

Valores Por Base de Incidência

Rubrica Peso



 
AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é legalmente protegida. Seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você tenha recebido por engano, por favor, informe ao 
remetente e exclua de seus arquivos, sem guardar cópia. Se você não for o destinatário dessa mensagem, desde já fica notificado de abster-se a disseminar, divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a 
informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Qualquer uso não autorizado desta mensagem ou parte dela, incluindo seus anexos, é expressamente proibido. Opiniões pessoais do remetente não refletem, necessariamente, 
o ponto de vista do IBRE. 
 

Tabela 8 - Arrecadação das Receitas Federais em Valores Correntes 2013 e 2014 

 
Fonte: Receita Federal, RFB. Elaboração FGV-Ibre 
 
 
 

Em Milhões R$ (Correntes)

Rubricas dez/13 2013 dez/14 2014

Arrecadação Total 118.364 1.138.326 114.744 1.187.951

Administrada pela RFB 116.164 1.100.178 112.924 1.146.799

Subtotal (Ex INSS) 73.165 767.695 67.856 788.948

Impostos 39.865 402.416 37.575 422.617

Imposto sobre Importação (II) 3.498 37.197 2.961 36.694

IPI Total 4.267 47.101 4.521 50.713

IPI Fumo 359 5.097 515 5.654

IPI Bebidas 237 3.427 209 3.344

IPI Automóveis 218 3.505 398 4.559

IPI Vinculado à  Importação 1.318 15.210 1.258 15.187

IPI Outros 2.135 19.862 2.142 21.969

IR Total 28.980 287.856 27.215 304.454

IRPF 1.420 26.452 1.304 27.780

IRPJ 9.380 121.195 6.772 121.207

IRRF 18.180 140.209 19.139 155.467

IRRF Rendimentos  do Trabalho 7.363 78.820 7.725 87.022

IRRF Rendimentos  de Capita l 7.240 34.469 7.947 39.785

IRRF Rendimentos  de Res identes  no Exterior 2.329 16.971 2.599 18.689

IRRF Outros  Rendimentos 1.248 9.949 868 9.971

IOF 3.030 29.415 2.803 29.770

ITR 90 848 75 985

Contribuições 28.900 328.480 27.394 339.092

COFINS 17.538 190.625 16.741 194.624

PIS/PASEP 4.643 50.127 4.496 51.946

CSLL 4.689 63.114 3.769 65.554

CIDE Combustíveis 25 35 0 14

CPSS 2.006 24.580 2.387 26.954

Outras Receitas Administradas 4.400 36.799 2.887 27.239

Receita Previdenciária 42.965 331.937 45.068 357.851

Administrada por outros Órgãos 2.200 38.148 1.820 41.152



 
AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é legalmente protegida. Seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você tenha recebido por engano, por favor, informe ao 
remetente e exclua de seus arquivos, sem guardar cópia. Se você não for o destinatário dessa mensagem, desde já fica notificado de abster-se a disseminar, divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a 
informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Qualquer uso não autorizado desta mensagem ou parte dela, incluindo seus anexos, é expressamente proibido. Opiniões pessoais do remetente não refletem, necessariamente, 
o ponto de vista do IBRE. 
 

Tabela 9 – Arrecadação por DARF – Maiores Variações Positivas em Valores Constantes a Preços de Dez./2016 

 
Fonte: SIAFI. Elaboração FGV-Ibre 
 
 
 
 

Maiores Variações Positivas (R$ Milhões Constantes) R$ Milhões Constantes % PIB Variação % Real R$ Milhões Constantes

Tributo Jan-dez 2016 2016 2016 / 2015 2016 - 2015

CSLL - ENTIDADES FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL 14.948 0,24% 70,0% 6.157

IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL 22.090 0,35% 29,6% 5.045

COFINS - ENTIDADES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS 20.722 0,33% 17,1% 3.020

IRRF - APOSENTADORIA REGIME GERAL OU DO SERVIDOR PÚBLICO 9.978 0,16% 19,5% 1.631

IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA 20.897 0,33% 6,2% 1.219

IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - PESSOA FÍSICA 6.725 0,11% 15,5% 902

COFINS - TRIBUTAÇÃO DE BEBIDAS FRIAS - CERVEJAS 1.665 0,03% 89,4% 786

IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - PESSOA JURÍDICA 13.784 0,22% 5,8% 760

IRPJ - DEPÓSITO JUDICIAL 131 0,00% -121,6% 740

CSLL - DEPÓSITO JUDICIAL 980 0,02% 205,7% 659

PIS - ENTIDADES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS 3.349 0,05% 19,3% 541

IOF - TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS 2.236 0,04% 29,7% 511

IRRF -BENEFÍCIO PREV COMPLEMENTAR/NÃO OPTANTE TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA 4.432 0,07% 12,0% 474

IRRF - GANHO CAPITAL - INTEGRAL COTA C/ ATIVO -L 13043/2014(ART 1) 428 0,01% 533,1% 360

IRRF - RESGATE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR/OPTANTE TRIB EXCLUSIVA 1.407 0,02% 34,1% 357

IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL-ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS-DECLARAÇÃO DE AJUSTE 3.571 0,06% 6,5% 219

COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL 2.187 0,04% 11,1% 219

IRRF - VIDA GERADOR DE BENEFICIO LIVRE - VGBL 1.239 0,02% 20,5% 211

IRRF - RENDIMENTOS ACUMULADOS - ART. 12-A LEI Nº 7.713/1988 515 0,01% 62,1% 197

PIS - TRIBUTAÇÃO DE BEBIDAS FRIAS - CERVEJAS 375 0,01% 89,2% 177

IRRF -REND DECOR DECISÃO JUSTIÇA FEDERAL, EXCETO ART 12A L 7713/88 225 0,00% 105,9% 116

IRRF - DEMAIS RENDIMENTOS CAPITAL 46 0,00% -187,2% 100

IRRF-RESGATE PREV COMPL/MOD CONTRIB DEF/VAR - NÃO OPT TRIB EXCLUS 1.188 0,02% 8,0% 88

IRPJ - LANÇAMENTO DE OFÍCIO 213 0,00% 49,2% 70

IRRF - BENEFÍCIO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR/OPTANTE TRIB EXCLUSIVA 309 0,00% 28,9% 69

Total 133.644 2,14% 22,6% 24.631



 
AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é legalmente protegida. Seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você tenha recebido por engano, por favor, informe ao 
remetente e exclua de seus arquivos, sem guardar cópia. Se você não for o destinatário dessa mensagem, desde já fica notificado de abster-se a disseminar, divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a 
informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Qualquer uso não autorizado desta mensagem ou parte dela, incluindo seus anexos, é expressamente proibido. Opiniões pessoais do remetente não refletem, necessariamente, 
o ponto de vista do IBRE. 
 

Tabela 10 – Arrecadação por DARF – Maiores Variações Negativas em Valores Constantes a Preços de Dez./2016 

 
Fonte: SIAFI. Elaboração FGV-Ibre 
 

Maiores Variações Negativas (R$ Milhões Constantes) R$ Milhões Constantes % PIB Variação % Real R$ Milhões Constantes

Tributo Jan-dez 2016 2016 2016 / 2015 2016 - 2015

COFINS - IMPORTAÇÃO 32.823 0,53% -14,6% -5.610

COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO SEGURIDADE SOCIAL 33.262 0,53% -13,3% -5.095

COFINS NÃO-CUMULATIVA 76.586 1,23% -6,0% -4.869

IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL 24.452 0,39% -15,9% -4.616

IRPJ - LUCRO PRESUMIDO 30.053 0,48% -10,7% -3.598

IOF - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PESSOA JURÍDICA 9.094 0,15% -18,0% -1.992

CSLL - PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO 16.248 0,26% -10,7% -1.947

IRRF - OPERAÇÕES DE SWAP (ART. 74 L 8981/95) 2.881 0,05% -39,9% -1.915

IOF - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PESSOA FÍSICA 13.179 0,21% -11,9% -1.788

PIS - NÃO CUMULATIVO (LEI 10.637/02) 16.534 0,27% -7,3% -1.303

IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 64.381 1,03% -1,9% -1.254

PIS - IMPORTAÇÃO 6.768 0,11% -13,9% -1.094

IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES FINANCEIRAS - DECLARAÇÃO DE AJUSTE 3.010 0,05% -24,9% -997

IRRF - DEPÓSITO JUDICIAL 386 0,01% -71,1% -947

IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - RESIDENTES NO EXTERIOR 3.228 0,05% -21,4% -878

CSLL - DEMAIS PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL - ESTIMATIVA MENSAL 18.385 0,29% -4,5% -865

CSLL - ENTIDADES FINANCEIRAS - DECLARAÇÃO DE AJUSTE 2.559 0,04% -24,9% -850

PIS - FATURAMENTO 7.192 0,12% -9,5% -754

IRRF - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR 3.774 0,06% -16,4% -741

IRRF - ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - RESIDENTES EXTERIOR 6.187 0,10% -10,5% -723

PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO 8.162 0,13% -8,1% -720

IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 4.821 0,08% -12,5% -688

IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA 4.360 0,07% -10,4% -508

IOF - OPERAÇÕES DE CÂMBIO 3.157 0,05% -13,5% -492

COFINS - COMBUSTÍVEIS 12.865 0,21% -2,9% -386

Total 404.346 6,48% -9,9% -44.630


