Natal • Rio Grande do Norte
Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

economia

7

Arrecadação federal soma R$ 172,314
bilhões, recorde para meses de agosto
« IMPOSTOS » O recolhimento de impostos e contribuições federais voltou a bater recorde e somou

R$ 172,314 bilhões em agosto. Resultado representa um aumento real de 8,21% ante igual mês de 2021
MARCELO CAMARGO

A

arrecadação de impostos e
contribuições federais voltou a bater recorde e somou
R$ 172,314 bilhões em agosto. O
valor arrecadado no mês passado
foi o maior para meses de agosto
de toda a série histórica da Receita Federal, que tem início em 1995.
O resultado, divulgado nesta terçafeira (27), pelo órgão, representa
um aumento real (descontada a
inflação) de 8,21% na comparação
com o mesmo mês de 2021. Em relação a julho deste ano, houve queda real de 14,64% no recolhimento de impostos.
No ano, a arrecadação federal somou R$ 1,464 trilhão, o
maior volume para o período da
série (1995). O montante representa um avanço real de 10,7% na
comparação com os primeiros oito meses do ano passado. Quanto às receitas administradas pela Receita Federal, o valor arrecadado, em agosto, foi de R$
165,18 bilhões, representando
um acréscimo real de 7,07%, enquanto no período acumulado de
janeiro a agosto, a arrecadação alcançou R$ 1,37 trilhão, crescimento real de 8,25%. A alta pode ser explicada, principalmente, pelo crescimento dos recolhimentos do Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), que incide sobre
o lucro das empresas. Segundo a
Receita, eles são importantes indicadores da atividade econômica, sobretudo o setor produtivo.
O IRPJ e a CSLL totalizaram
uma arrecadação de R$ 35,52
bilhões, com crescimento real
de 27,16% em relação ao mesmo
mês de 2021. Esse resultado é
explicado pelo acréscimo real de
37,66% na arrecadação da estimativa mensal, principalmente
pelo desempenho do setor fi-

348,60 bilhões, alta real de
6,37%. Esse último item pode ser
explicado pelo aumento real de
6,17% da massa salarial e pelo aumento real de 23,98% na arrecadação da contribuição previdenciária do Simples Nacional de janeiro a agosto deste ano, em relação ao mesmo período de 2021.
O Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF) - Rendimentos de Capital teve arrecadação de R$ 6,24 bilhões no
mês passado, com acréscimo real de 52,23%. De janeiro a agosto, o valor chega a R$ 56,01 bilhões, alta real de 60,35%. Os
resultados podem ser explicados em razão da alta da taxa Selic, que influenciou os recolhimentos dos rendimentos dos
fundos e títulos de renda fixa.
O IRRF - Rendimentos do
Trabalho apresentou uma arrecadação de R$ 13,07 bilhões,
crescimento real de 8,40%. O
aumento real de 6,77% da massa salarial explica o resultado.
Arrecadação administrada pela Receita Federal alcançou, em agosto, R$ 165,18 bilhões, representando um acréscimo real de 7,07%
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R$ 1,464
trilhão foi quanto somou a
arrecadação federal de janeiro a
agosto deste ano, segundo a
Receita Federal

10,7%
foi o avanço real registrado
na receita no comparativo
com os primeiros oito meses
do ano passado

« CNC »

« PORTARIA »

Confiança
do comércio
recua 2,6%
em setembro

Consignado do
Auxílio Brasil
terá juros de até
3,5% ao mês

O

comerciante brasileiro voltou a ficar menos otimista
em setembro, acompanhando o esfriamento no ritmo de
vendas, segundo a Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) caiu 2,6%
em relação a agosto, na série com
ajuste sazonal, a segunda queda
consecutiva, para um patamar de
125,5 pontos. Em relação a setembro de 2021, a confiança cresceu
5,2%, impulsionada, principalmente, pela retomada da circulação dos consumidores.
"Embora o otimismo dos comerciantes tenha evoluído positivamente este ano, o índice
ainda está 2,7 pontos abaixo do
nível antes da pandemia", apontou a CNC. A avaliação das condições atuais da economia brasileira apresentou a maior redução entre os componentes do Icec
em setembro, queda de 7,1% ante agosto. Houve piora na percepção sobre o desempenho do setor
(-8,1%), assim como nas avaliações sobre a economia (-7,8%) e
sobre a empresa (-6,0%). Quanto às expectativas do empresário
do comércio, houve redução de
0,2% em setembro ante agosto.
Já as intenções de investimentos caíram 2,4% na passagem de
agosto para setembro, com piora
nosquesitoscontrataçãodefuncionários (-3,6%) e empresa (-4,1%),
mas melhora nos estoques (1,2%).

O

governo federal publicou
no Diário Oficial da União
(DOU) desta terça-feira
(27) portaria que regulamenta o
empréstimo consignado para beneficiários do Programa Auxílio
Brasil. A modalidade de crédito
estará disponível na primeira
quinzena de outubro, segundo o
Ministério da Cidadania, o que
ocorrerá depois da conclusão do
processo de elegibilidade das instituições financeiras habilitadas.
Pela portaria, os juros a serem
cobrados nessas consignações
não podem ultrapassar 3,5% ao
mês e a quantidade de parcelas
do valor contratado deve ser de
máximo 24 prestações. A recémsancionada Lei 14.431/2022 limitou o valor desses consignados
em até 40% do Auxílio Brasil, mas
em cima do valor permanente de
R$ 400 e não dos R$ 600 liberados só para este segundo semestre do ano eleitoral. Assim, o beneficiário poderá descontar até
R$ 160 mensais, no prazo máximo de 24 meses.
Os descontos em folha das
parcelas de empréstimos consignados do Programa Auxílio
Brasil serão feitos pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania da Secretaria Especial
de Desenvolvimento Social do
Ministério da Cidadania. A autorização, portanto, deverá ser
realizada por escrito ou por
meio eletrônico, em caráter irrevogável e irretratável.

nanceiro com alta de 46,98% e
das demais empresas de 36,35%.
A Receita observa ainda que
houve pagamentos atípicos nessas
letras de, aproximadamente, R$ 5
bilhões, por empresas ligadas ao setor de commodities, associadas à
mineração e extração e refino de
combustíveis. De acordo com o órgão, grande parte desse aumento
pode estar associado a fatores externos, como a variação do dólar e
o preço do óleo bruto no mercado
internacional, e a produção interna, demandada também pela recuperação da atividade econômica.
No acumulado do ano, o IRPJ e a CSLL totalizaram R$
344,29 bilhões, com crescimento real de 21,45%. Esse desempe-

nho é explicado pelos acréscimos
de 82,96% na arrecadação relativa à declaração de ajuste do IRPJ e da CSLL, decorrente de fatos geradores ocorridos ao longo de 2021, e de 20,56% na arrecadação da estimativa mensal.
“Destaca-se crescimento em
todas as modalidades de apuração do lucro. Além disso, houve
recolhimentos atípicos da ordem
de R$ 35 bilhões, especialmente
por empresas ligadas à exploração de commodities, no período
de janeiro a agosto deste ano, e de
29 bilhões, no mesmo período de
2021”, informou a Receita.
Por outro lado, as receitas extraordinárias foram compensadas pelas desonerações tributá-

rias. Apenas em agosto, a redução de alíquotas de PIS/Confins
sobre combustíveis resultou em
uma desoneração de R$ 3,75 bilhões. Já a redução de alíquotas
de Imposto sobre Produtos Industrializados custaram R$ 1,9
bilhão à Receita no mês passado.
“Sem considerar os fatores
não recorrentes, haveria um
crescimento real de 11,09% na
arrecadação do período acumulado e de 9,34% no mês de agosto de 2022”, informou o órgão.
Já a Receita Previdenciária,
que alcançou R$ 45,84 bilhões,
com acréscimo real de 8,30%, em
razão do aumento real de 6,77%
da massa salarial. No acumulado do ano, o resultado chega a R$

Indicadores
macroeconômicos

A Receita Federal apresentou
aindaosprincipaisindicadoresmacroeconômicos que ajudam a explicar o desempenho da arrecadação, tanto no mês quanto no acumulado do ano. Entre eles está a
vendadeserviços,comcrescimento de 6,3% em julho (fator gerador
da arrecadação de agosto - 8,71%
noano)eamassasalarial,quemantém crescimento significativo de
17,52% no mês (17,90% no ano). O
valor em dólar das importações
também cresceu 29,65% em relaçãoajulhodoanopassado(27,51%
no ano). Por outro lado, a venda
de bens teve queda de 6,8%
(1,21% no ano) e na produção industrial houve decréscimo de
0,04% (2,27% de queda no ano).

