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COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES
1. Estudo recente da SRF estimou carga tributária bruta recorde em 2004 (35,9% do Produto Interno

Bruto)1. Ela pode ser superada em 2005: só as receitas administradas líquidas crescerão de 16,2%
do PIB, em 2004, para no mínimo 16,5 % do PIB.

2. A arrecadação das receitas administradas até julho e projeções para o restante de 2005 mostram
aumento em relação a 2004 e resultados melhores do que a última previsão oficial. A arrecadação
acumulada vem apresentando, mês a mês, crescimento em comparação com períodos
correspondentes de 2004.

3. A elevação da carga tributária em 2005 ocorrerá não obstante a reestimativa oficial da receita
administrada dos próximos 5 meses estar muito abaixo de previsões anteriores.2 A arrecadação
líquida nos primeiros 7 meses superou a previsão do primeiro decreto de contingenciamento
(fevereiro) em R$ 11,7 bilhões, mas o excedente para todo o exercício é estimado oficialmente em
apenas R$ 6,9 bilhões. Ainda assim, faltam só R$ 300 milhões para se realizar o previsto no
orçamento. No primeiro decreto essa diferença era de R$ 7,2 bilhões.

4. Ocorrendo nos próximos meses arrecadação maior que a prevista e/ou havendo ingressos
extraordinários3, pode-se alcançar a relação receitas administradas/PIB da ordem de 16,75% em
2005, conforme estimativa da lei orçamentária, mesmo com as renúncias tributárias recentes. Para
isso terão que ser arrecadados R$ 4 bilhões acima das atuais previsões.

5. Parte da queda da arrecadação dos próximos meses resulta da adoção da MP 252 e da
desoneração recente do IPI de máquinas e equipamentos. Outra parte é conseqüência da
mudança das hipóteses de comportamento das variáveis macroeconômicas, que poderão ser outra
vez revistas.

6. Crescimento real do PIB, inflação e câmbio estão menores em relação a fevereiro4, afetando as
previsões elaboradas com base na arrecadação de igual período de 2004. Não está sendo levado
em conta o desvio observado nestes primeiros 7 meses, relativamente a estimativas anteriores
seguidamente ultrapassadas.

7. O teto de 16% do PIB para as receitas administradas (exceto atípicas), previsto na LDO,
dificilmente será cumprido em 2006 se forem adotadas apenas as medidas de desoneração acima.
Elas implicam renúncia de receitas de R$ 3,3 bilhões em 12 meses. A perda deveria representar
umas 3 vezes esse valor para se cumprir a diretriz.

                                           
1 Na apuração da carga tributária bruta pela SRF, as receitas administradas não incluem os valores relativos a acréscimos legais e,
portanto, diferem dos valores de arrecadação bruta divulgados mensalmente.
2 A arrecadação líquida do INSS está tendo comportamento oposto. A arrecadação até junho – não há ainda dados de julho – foi
inferior ao previsto no primeiro decreto de contingenciamento e, não obstante, a previsão para o exercício vem sendo sucessivamente
majorada e já ultrapassou a estimativa da lei orçamentária. Reconheça-se que a alguma melhora nas receitas poderá resultar da
criação da Receita Federal do Brasil; mais tarde, os métodos de previsão dos atuais INSS e SRF convergirão.
3 As receitas atípicas identificadas nos boletins de análise mensal da arrecadação, segundo os critérios da SRF, somaram nos primeiros
7 meses R$ 2,4 bilhões. Restam presumivelmente outros ingressos dessa natureza, que não foram explicitados.
4 Ver Anexo II da Nota Técnica Conjunta nº 10, de 2005.
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I – CARGA TRIBUTÁRIA EM 2004
1. Estudo recente da Secretaria da Receita Federal5 estimou a carga tributária brasileira

bruta recorde de 2004 em 35,9% do Produto Interno Bruto. Nessa estimativa não
estão considerados os acréscimos legais, como juros, atualização monetária e multas;
é, por outro lado, bruta de restituições, diferentemente das receitas do orçamento.

2. Neste século tivemos ainda os seguintes coeficientes, apurados segundo a
metodologia da SRF: 34% (2001), 35,6% (2002) e 34,9% (2003). Na década anterior
(1991 a 2000), a carga foi, em média, de 28,7% do PIB.

II – ARRECADAÇÃO DE JANEIRO A JULHO E CARGA TRIBUTÁRIA EM 2005
3. Essa carga pode ser superada em 2005, diante do comportamento da arrecadação até

julho, apesar de estimativas relativamente conservadoras de receitas para os meses
restantes. Alguma alteração poderá ocorrer na relação entre receitas e PIB,
sobrevindo mudanças importantes nas principais variáveis macroeconômicas, embora
suponha-se que maior crescimento real em 2005 que o previsto na grade de
parâmetros de 25 de julho venha a ser compensado por menores preços.

4. O boletim “Análise da Arrecadação das Receitas Federais”6, de 12 de agosto, mostra
que as receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal até julho de 2005
tiveram, em relação ao mesmo período do ano anterior, crescimento nominal de
15,4%.

JULHO JUNHO JAN-JUL JULHO JAN-JUL
JUL-05/    
JUN/05

JUL-05/    
JUL/04

JAN-JUL/05 
JAN-JUL/04 

NOMINAL 29.127      30.823      196.464     25.512      170.270     (5,50) 14,17 15,38
IPCA 29.127      30.900      198.615     27.187      185.001     (5,74) 7,14 7,36
IGPI-DI 29.127      30.700      195.963     26.757      185.142     (5,12) 8,86 5,84

RECEITA ADMINISTRADA PELA SRF 
Arrecadação Bruta, 2004 e 2005

(Em R$ milhão)

Fonte: Secretaria da Receita Federal, "Análise da Arrecadação das Receitas Federais",agosto de 2005.

DEFLATOR
2005 2004 Variação (%)

5. De acordo com os cálculos da SRF, o aumento da arrecadação foi superior ao IPCA
acumulado em 7,4%, e ao IGP-DI, em 5,8%. Esses percentuais confirmam que a
relação entre as receitas administradas e o PIB está em alta, superando a carga dos
primeiros sete meses do exercício passado, pois o crescimento real do PIB em 2005
não deve chegar a esses percentuais.7

                                           
5 Ver http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/EstudoTributario/cargafiscal/CTB2004.pdf.
6 Ver http://www.fazenda.gov.br/portugues/releases/2005/Analise%20mensal%20-%20abr05.pdf.
7 Os analistas do mercado continuam a acreditar em crescimento real do PIB de 3% em 2005. Ver
http://www4.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20050819.pdf. No Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do terceiro bimestre
(ver http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/sof/orcamento_2005/Relatorio_Congresso2005_3bimestre.pdf), o Executivo
estimou crescimento real do PIB de 3,4%. O mercado deverá rever proximamente sua projeção, à luz de indicadores de conjuntura e
estimativas preliminares quanto ao desempenho do segundo trimestre mais favoráveis que se avizinham. O Executivo, por sua vez, está



Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira
Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal

4

III – FONTES DO CRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS SETE PRIMEIROS MESES
6. A Tabela da página seguinte mostra como evoluíram os itens das receitas

administradas pela SRF. Líquidas de restituições, as receitas administradas pela SRF
no primeiro semestre de 2005 tiveram, em relação ao mesmo período do ano anterior,
crescimento nominal de 16,5%.

7. Os destaques da arrecadação bruta no período foram:
(a) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), com aumento

nominal da ordem de 12%, e real entre 3,7% e 5,1%8. A SRF atribui o aumento
preponderantemente à incidência dessa contribuição sobre as importações, que não
existiu no primeiro quadrimestre de 2004, devendo-se a isso R$ 8,2 bilhões, sendo R$
3,9 bilhões a diferença em relação ao mesmo período de 2004. A alíquota da Cofins
subiu de 3% para 7,6% em fevereiro de 2004, passando a ser cobrada não
cumulativamente. Em maio de 2004, o tributo passou a incidir nas importações (Lei nº
10.865/04). Medida importante (Lei nº 10.833/03, de dezembro, arts. 30 e 34), a
obrigatoriedade de retenção na fonte, a título de antecipação, sobre pagamentos de
entidades da administração pública a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e
serviços, vem contribuindo para aumento das cobranças a esses contribuintes
estimado em 30%, segundo declarações oficiais em abril. O pequeno aumento real da
Cofins pode dever-se à concessão de diversos benefícios, depois que o sistema de
cobrança do tributo passou a ser não cumulativo. Eles respondem em parte pela
arrecadação abaixo das expectativas do Congresso, refletidas na lei orçamentária;

(b) Imposto de renda da pessoa jurídica, com aumento nominal de quase 28% (sendo
que, excluídas as entidades financeiras, cresceu mais de 34%), e real entre 16,8% e
18,7%. A alta da arrecadação devida por empresas não financeiras foi explicada pelo
aumento do lucro tributável, com a recuperação da atividade de telecomunicações
(arrecadação quase 4 vezes maior) e extração de minerais metálicos (arrecadação
quase 5 vezes maior), e ainda metalurgia básica e eletricidade. Em relação a
telecomunicações, extração de minerais metálicos e eletricidade, o motivo provável é o
fim dos abatimentos pela recuperação dos investimentos realizados nas privatizações.
A estagnação das receitas de entidades financeiras deu-se com referência à
declaração de ajuste. Apesar de vir crescendo com menor intensidade que em
comparações anteriores, o IR se mantém em novo patamar neste exercício; e

(c) Contribuição social sobre o lucro líquido da pessoa jurídica, com aumento nominal de
27,5% (sendo que, excluídas as entidades financeiras, cresceu quase 31%), e real
entre 16,8% e 18,6%. As razões da alta da arrecadação devida por empresas não
financeiras e do pequeno crescimento das receitas de entidades financeiras (6%)
foram as mesmas do IRPJ.

                                                                                                                                                
muito mais otimista, pretendendo, segundo divulgado, rever sua projeção de crescimento para percentual próximo dos 4%, tão logo o
IBGE divulgue novos resultado (31 de agosto).
8 Informação sobre o crescimento real, i.e., descontados os índices acumulados de inflação, obtida no boletim da SRF “Análise da
Arrecadação de Receitas Federais”, mensal.
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IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO 5.141          5.018       2,4          5.122        5.014        2,1
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 14.520        12.555     15,6        13.133      11.715      12,1
  IPI-FUMO 1.330          1.307       1,7          1.330        1.307        1,7
  IPI-BEBIDAS 1.263          1.128       12,0        1.263        1.122        12,6
  IPI-AUTOMÓVEIS 1.982          1.603       23,6        1.982        1.602        23,7
  IPI-VINCULADO À IMPORTAÇÃO 2.932          2.821       3,9          2.922        2.820        3,6
  IPI-OUTROS 7.012          5.695       23,1        5.636        4.864        15,9
IMPOSTO SOBRE A RENDA 70.287        59.428     18,3        66.399      53.571      23,9
  IMPOSTO DE RENDA-PESSOA FÍSICA 5.041          4.143       21,7        5.014        4.128        21,5
  IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURÍDICA 29.936        23.463     27,6        28.629      21.648      32,2
    ENTIDADES FINANCEIRAS 4.652          4.618       0,7 ... ... ...
    DEMAIS EMPRESAS 25.284        18.844     34,2        ... ... ...
  IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 35.311        31.822     11,0        32.757      27.795      17,9
    IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO 19.089        16.850     13,3        16.560      12.922      28,2
    IRRF-RENDIMENTOS DE CAPITAL 10.695        10.077     6,1          10.683      9.994        6,9
    IRRF-REMESSAS PARA O EXTERIOR 3.271          3.012       8,6          3.268        3.003        8,8
    IRRF-OUTROS RENDIMENTOS 2.255          1.883       19,8        2.245        1.876        19,7
IOF - IMP. SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 3.434          2.954       16,3        3.431        2.953        16,2
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 57               55            3,4          57             55             3,3
CPMF - CONTRIB. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 16.705        14.675     13,8        16.700      14.674      13,8
COFINS - CONTRIB. PARA A SEGURIDADE SOCIAL 49.767        44.110     12,8        48.751      43.752      11,4
   ENTIDADES FINANCEIRAS 3.847          2.877       33,8        ... ... ...
   DEMAIS EMPRESAS 45.920        41.234     11,4        ... ... ...
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 12.496        11.337     10,2        12.343      11.236      9,9
   ENTIDADES FINANCEIRAS 657             489          34,4        ... ... ...
   DEMAIS EMPRESAS 11.839        10.848     9,1          ... ... ...
CSLL - CONTRIB. SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO 15.590        12.231     27,5        15.214      11.890      28,0
   ENTIDADES FINANCEIRAS 1.752          1.653       6,0          ... ... ...
   DEMAIS EMPRESAS 13.838        10.578     30,8        ... ... ...
CIDE-COMBUSTÍVEIS 4.432          4.461       (0,6) 4.432        4.461        (0,6)
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF 179             168          6,4          179           168           6,4
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS 2.056          1.711       20,2        2.034        1.698        19,8

SUBTOTAL (A) 194.665      168.703   15,4        187.795    161.188    16,5
PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL (B) 1.799          1.567       14,8        1.799        1.567        14,8

RECEITA ADMINISTRADA PELA SRF (C)=(A)+(B) 196.464      170.270   15,4 189.593    162.755    16,5

(1) Líquida de restituições. Não estão deduzidos os incentivos fiscais.

Fonte: Secretaria da Receita Federal.

RECEITA ADMINISTRADA PELA SRF
Arrecadação Bruta e Líquida de Janeiro a Julho, 2004-2005

(Em R$ milhão)

RECEITAS
2005 2004

Arrecadação Líquida (1)

2005

Arrecadação Bruta

2004 Variação 
(%)

Variação 
(%)

IV – ARRECADAÇÃO DE JANEIRO A JULHO E CRESCIMENTO ECONÔMICO
8. Técnicos da SRF atribuíram o bom desempenho da receita, em análises relativas a

meses anteriores, à continuidade do crescimento em 2005. Os números do IBGE não
apoiam essa interpretação relativamente ao primeiro trimestre. Por outro lado, há
informação provisória indicando que a expansão do PIB foi forte no segundo trimestre,
cujo efeito já aparece nos resultados da arrecadação até julho.

9. Alguns exemplos específicos do vigor da economia em alguns setores, além dos
maiores lucros até agora, seriam as seguintes altas: (a) de quase 24% na arrecadação
do IPI sobre veículos, atribuída em parte ao aumento de 9% nas vendas no mercado
interno. Houve ainda a recomposição de alíquotas dos automóveis, antes rebaixadas;
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(b) de 23% na arrecadação do IPI-outros (não inclui fumos nem bebidas ou
importações), atribuída a crescimento de 5% da indústria. Parte desse aumento pode
ser conseqüência de regularização do fluxo de pagamentos, na iminência do
julgamento favorável ao governo pelo STF de ação de contribuintes que pretendem o
aproveitamento do crédito na compra de insumos isentos ou tributados com alíquota
zero; e (c) de 13,3 % na arrecadação do IR-fonte sobre os rendimentos do trabalho,
apesar do reajuste de 10% na tabela, atribuída ao aumento da massa salarial.

10. A pequena queda na arrecadação da Cide-combustíveis, cuja alíquota é específica e
não foi majorada em 2005, teria sido provocada predominantemente pela redução de
importações de combustíveis, em decorrência do aumento das cotações internacionais
dos derivados do petróleo, e da administração de estoques internos, o que impede o
repasse desse aumento aos preços domésticos.

V – CARGA TRIBUTÁRIA EM 2005 E O TETO DE 2006
11. A atualização das projeções oficiais de arrecadação das receitas administradas para

todo o exercício (posterior ao Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas relativo
ao terceiro bimestre de 20059), incorpora apenas os resultados de julho, mantidas as
demais estimativas para os demais meses até o final do exercício, enquanto não são
fixados  novos parâmetros. A Tabela no Anexo I traz receitas administradas realizadas
desde 2002 e compara os decretos de contingenciamento de 2005 com a lei, com o
citado Relatório e com essa última atualização.

12. A nova previsão de receita administrada, passados os primeiros sete meses do
exercício, está abaixo da lei orçamentária pouco mais de R$ 300 milhões. Essa
diferença será certamente eliminada, uma vez apurada a arrecadação de agosto.
Observe-se que a lei orçamentária incluiu receitas atípicas de R$ 6,5 bilhões
exclusivamente por conta da perspectiva de ganho judicial relativo ao IPI que ainda
não ocorreu.

13. As principais razões, apontadas no último Relatório, para novo aumento e marca
histórica da carga tributária neste exercício são o crescimento real das receitas dos
tributos sobre o rendimento (imposto de renda e CSLL) e do imposto sobre produtos
industrializados. A arrecadação de Cofins e PIS/Pasep ficará abaixo do recorde de
2004.

14. A arrecadação prevista para os últimos 5 meses do ano foi reduzida em R$ 4,8
bilhões, em relação ao primeiro decreto de contingenciamento (fevereiro). Para essa
queda, teriam contribuído a revisão de parâmetros, com queda dos índices de preços
– notadamente o IGP –, e do crescimento do PIB e da taxa de câmbio, e a inclusão
dos efeitos da MP 252. Houve aumento da projeção da taxa de juros, com impacto
(positivo) reduzido na receita. Na estimativa para os últimos 5 meses, não se teve em
conta o desvio observado até julho, entre a previsão inicial e as receitas efetivamente
arrecadadas. Em relação à hipótese de crescimento do PIB, deverá ser futuramente
revista, desta feita para maior.

                                           
9 Consulte http://www.planejamento.gov.br/arquivos_down/sof/orcamento_2005/Relatorio_Congresso2005_3bimestre.pdf. Esses
números têm o formato adotado no orçamento da União e são parte dos cálculos que definem o montante de limitação de empenho,
devendo ser revistos a cada bimestre.
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15. O impacto da MP 252 (“MP do Bem”) foi estimado pelo Executivo em apenas R$ 1
bilhão neste exercício, como indica demonstrativo constante do Relatório (pg. 15).
Embora esse demonstrativo não mencione especificamente, presume-se que também
contribuiu para a redução da arrecadação estimada no 2° semestre perda de R$ 500
milhões decorrente da edição do Decreto 5.468/05, que reduziu a zero a alíquota do
IPI sobre máquinas e equipamentos10.

2004

Arrecadado Previsto (1) Arrecadado Excesso

IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO 5.014           5.427           5.122           (305)             
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO 37                23                39                17                
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 11.715         13.860         13.133         (727)             
  IPI - FUMO 1.307           1.402           1.330           (72)               
  IPI - BEBIDAS 1.122           1.209           1.263           55                
  IPI - AUTOMÓVEIS 1.602           1.945           1.982           37                
  IPI - VINCULADO À IMPORTAÇÃO 2.820           3.043           2.922           (120)             
  IPI - OUTROS 4.864           6.262           5.636           (626)             
IMPOSTO SOBRE A RENDA 53.571         58.136         66.399         8.263           
  IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA 4.128           4.588           5.014           426              
  IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA 21.648         24.924         28.629         3.705           
  IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 27.795         28.625         32.757         4.132           
    IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO 12.922         13.591         16.560         2.969           
    IRRF - RENDIMENTOS DO CAPITAL 9.994           10.280         10.683         402              
    IRRF - REMESSAS PARA O EXTERIOR 3.003           2.744           3.268           525              
    IRRF - OUTROS RENDIMENTOS 1.876           2.010           2.245           236              
IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS 2.953           3.193           3.431           238              
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 55                57                57                0                  
CPMF - CONTRIB. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 14.674         16.112         16.700         588              
COFINS - CONTRIB. PARA A SEGURIDADE SOCIAL 43.752         48.105         48.751         646              
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 11.236         11.792         12.343         551              
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO 11.890         13.099         15.214         2.115           
CIDE - COMBUSTÍVEIS 4.461           4.647           4.432           (215)             
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF 168              191              179              (12)               
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS 1.661           1.689           1.994           306              
  RECEITAS DE LOTERIAS 866              766              915              149              
  CIDE-APOIO TECNOLÓGICO 329              355              391              36                
  DEMAIS 466              568              688              120              

SUBTOTAL (A) 161.188       176.329       187.795       11.466         
PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL (B) 1.567           1.593           1.799           205              

RECEITA ADMINISTRADA (A)+(B) 162.755       177.922       189.593       11.671         
Fonte: SRF/MF e SOF/MPO. Elaboração: Consultorias de Orçamento da Câmara e do Senado.
(1) Refere-se à previsão do Poder Executivo no Decreto 5.379/05 (Decreto de contingenciamento de fevereiro).

RECEITA LÍQUIDA ADMINISTRADA PELA SRF

 Previsão e Arrecadação de Janeiro a Julho, 2004 e 2005 (1)

(Em R$ milhão)

2005
RECEITAS

                                           
10 Ver, a propósito, http://www.fazenda.gov.br/Destaques/2005-06-09_-_MP_Tributária_-_ajustada_em_15jun05.pdf.  A previsão
quanto à alíquota do IPI sobre máquinas e equipamentos era de que chegasse a zero somente no final de 2006. O processo foi mais
rápido. Em janeiro de 2004, foi reduzida de 5% para 3,5%; e em agosto, para 2%. Ver ainda
http://www.fazenda.gov.br/Destaques/2005-06-09_-_MP_Tributária_-_ajustada_em_15jun05.pdf
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16. A nova previsão de arrecadação da SRF para o exercício de 2005 supera a previsão
contida no primeiro decreto de contingenciamento em R$ 6,9 bilhões; no entanto,
apenas no primeiro semestre o excesso foi de R$ 11,7 bilhões.

Exercício Jan-Jul (2)

I.1 Receita Administrada pela SRF 6.861,9 11.671,3
I.1.1. Imposto de Importação -1.358,8 -304,8
I.1.2. IPI -1.927,8 -727,0
I.1.3. Imposto de Renda 7.575,2 8.262,7
I.1.4. IOF 186,0 238,0
I.1.5. COFINS -792,8 646,3
I.1.6. PIS/PASEP 266,3 551,2
I.1.7. CSLL 2.391,8 2.115,1
I.1.8. CPMF 324,4 588,2
I.1.9. CIDE-combustíveis -309,2 -214,6
I.1.10. Outras Administradas pela SRF 301,4 310,7
I.1.11. PAES 205,5 205,5

(1) Observado até julho.

RECEITA ADMINISTRADA PELA SRF, 2005

(Em R$ milhão)

Fonte: Secretarias de Orçamento Federal (SOF/MPO) e da Receita Federal (SRF/MF). Elaboração das 
Consultorias de Orçamento.

Diferenças entre Receita Realizada e Reavaliação do Terceiro Bimestre e 
Estimativas do Primeiro Decreto até Julho e para o Exercício

Diferenças entre                
Reavaliação 3° Bim(1) - 1º DecretoDiscriminação

(2) Relatório de avaliação de receitas e despesas do 3º bimestre, ajustado pela arrecadação 
efetivamente realizada em julho de 2005.

17. A carga em 2005 será presumivelmente superior aos 16,5% do PIB que já se prevê
(em 2002 foi pouco mais de 16,3%) e poderá alcançar 16,75% do PIB caso
prevaleçam as estimativas da lei e ingressem receitas atípicas nos próximos meses.
Some-se a isso o efeito de novos mecanismos de combate à sonegação que estão
redundando em aumento das receitas federais, sem que se possa quantificar os
efeitos de cada um, e o impacto positivo, mais que proporcional, do crescimento da
economia na arrecadação. Tendo em conta a projeção oficial do PIB do último
Relatório para que esse percentual se realize, basta serem arrecadados R$ 4 bilhões
acima da estimativa de receitas disponível.

18. A conclusão de que a carga de tributos administrados pela SRF será historicamente
alta em 2005 contraria as intenções do governo expressas na LDO para 2006, de
limitá-la a 16% do PIB, excluídas as receitas atípicas. Esse teto dificilmente será
cumprido em 2006. Teme-se que o pacote de desonerações tributárias recentemente
anunciado foi menos amplo que o necessário.
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19. Se a carga de 2005 ficar em 16,5%, excluídas as receitas atípicas, o volume
renunciado teria que representar em torno de R$ 9,5 bilhões (preços de 2005). O
impacto em 12 meses dessas medidas foi estimado pela SRF em R$ 3,3 bilhões. Caso
nada mais seja anunciado, é de se supor que as autoridades estejam convictas de que
não se repetirá o desempenho das receitas verificado em 2005, principalmente no
tocante aos impostos que incidem sobre os rendimentos, e que alguma queda
adicional está sendo projetada para Cofins e PIS/Pasep.

20. Congresso e Executivo buscam entendimentos com a finalidade de promover
ampliação do rol de benefícios contidos na MP 252, cujo impacto na arrecadação
ainda não pode ser avaliado. Admite-se que o Executivo concorde em  abrir mão de
mais R$ 600 milhões para atender emendas parlamentares à MP. Desses
entendimentos pode resultar também a inclusão de medidas administrativas e de
combate à sonegação que antes constaram da MP 232/05, do que resultará ganho
compensatório de arrecadação. Há ainda riscos fiscais, que poderão ser ponderados
na estimativa das receitas da proposta de lei orçamentária para 2006.

Brasília, 23 de agosto de 2005



ANEXO


