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Sinal vermelho – FPM já está 
em novo ciclo de redução

Prefeitos de todo o Brasil estão preocupados com o novo ciclo de redução que o FPM se en-
contra. Com a previsão para o último repasse de julho divulgada hoje pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) fica evidente que estamos diante de um período de recuo do Fundo que já é o maior 
desde a crise fiscal de 2009. Parte dessa redução é devida a concentração da restituição do IR no 
mês de julho, mas é evidente a mudança para uma tendência de recuo do Fundo. O Governo Fe-
deral acaba de divulgar (avaliação fiscal do 3º bimestre) redução de 3,4% em sua previsão para o 
FPM deste ano. Mesmo com a nova previsão, a CNM considera essa estimativa altamente otimista e 
fora da nova realidade econômica do País, desconsiderando, por exemplo, as novas desonerações 
concedidas para o IPI.

A previsão para o último decêndio de julho é de R$ 1.011.835.000,00 em valores já descon-
tados a retenção do FUNDEB. Em valores brutos, incluindo a retenção do FUNDEB, o montante é 
de R$ 1.264.793.750,00.

Dessa forma, julho deve fechar com um repasse total de R$ 3,85 bilhões, valor que é 17,78% 
menor em termos nominais que julho do ano passado. Em termos reais, é 21,51% menor. É o pior 
resultado do Fundo desde quando este iniciou sua recuperação da crise fiscal do ano de 2009 em 
janeiro de 2010. Veja abaixo comparativo em valores correntes no primeiro quadro e valores reais 
no segundo.

Repasse do FPM - Valor bruto e nominal

Bruto 2010 2011 2012 2012 / 2011

Janeiro 4.303.100.762         5.709.228.314         5.681.480.772         -0,49%

Fevereiro 4.623.032.838         6.150.856.588         6.872.614.090         11,73%

Março 3.434.248.300         4.015.404.114         4.667.636.657         16,24%

Abril 4.114.744.696         5.322.405.354         5.882.710.075         10,53%

Maio 5.066.088.767         6.109.007.646         6.579.394.978         7,70%

Junho 4.396.720.593         5.513.809.736         5.614.519.661         1,83%

Julho  * 3.233.077.892         4.690.464.548         3.856.348.221         -17,78%

Total 29.171.013.849       37.511.176.300       39.154.704.454       4,38%

* inclui previsão para 3º decêndio.
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Repasse do FPM - Valor bruto e corrigido pelo IPCA

Bruto Real 2010 2011 2012 2012 / 2011

Janeiro 4.929.430.409         6.170.420.695         5.780.975.408         -6,31%

Fevereiro 5.254.941.049         6.594.964.060         6.961.640.584         5,56%

Março 3.883.471.141         4.271.581.002         4.718.192.102         10,46%

Abril 4.626.609.381         5.618.702.990         5.908.610.941         5,16%

Maio 5.671.909.235         6.418.926.379         6.584.658.494         2,58%

Junho 4.922.495.694         5.784.855.939         5.614.519.661         -2,94%

Julho  * 3.619.338.628         4.913.175.915         3.856.348.221         -21,51%

Total 32.908.195.537       39.772.626.980       39.424.945.410       -0,87%

* inclui previsão para 3º decêndio.

O valor acumulado no ano entre janeiro e julho já é menor, em termos reais, que o acumulado 
no mesmo período do ano passado. Isso indica que a previsão do Governo Federal, de inicialmente 
R$ 73,8 bilhões e agora R$ 70,6 bilhões, ainda está superestimada, a não ser que vejamos uma 
espetacular recuperação do fundo daqui para frente, o que não é o cenário que se desenha para os 
próximos meses do ano.

Impostos Realizado 2011 Decreto 7.680/12 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre

IPI 41.140             51.005 51.002 49.729 47.676

IR 231.299           263.049 263.204 261.670 252.986

Total (IPI +IR) 272.440                314.054 314.205 311.399 300.662

FPM (23,5%) * 65.674 73.803 73.838 73.179 70.655

Crescimento (%) 
em relação a 2011 12,4% 12,4% 11,4% 7,6%

Mudança na estimativa em 
relação a inicial (%) 0,05% -0,8% -4,3%

* Em 2011 é o valor realizado. Nos demais inclui estimativa do 1% adicional de dezembro.
Fonte: Ministério do Planejamento - Avaliação Bimestral e Secretaria de Tesouro Nacional - Receitas Tributárias.

Estimativa de arrecadação do Governo Federal para 2012   (R$ milhões correntes)

Como pode ser notado no gráfico abaixo, desde 2003, o FPM teve crescimento expressivo e 
constante até dezembro de 2008, quando inaugurou uma trajetória de queda encerrada apenas em 
janeiro de 2010. A partir de maio deste ano o Fundo novamente iniciou uma trajetória relevante de 
queda e se encontra no seu pior momento agora em julho. 


