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Neste artigo, a autora analisa a fraca evolução do valor total da receita do Estado nos últimos anos, observando que esse

comportamento deveu-se, em grande parte, a uma drástica e progressiva redução das receitas de capital, provocada pela diminuição

das operações de crédito. Essa redução foi, entretanto, parcialmente compensada pelo gradual crescimento das receitas correntes,

com um aumento da arrecadação de tributos, principalmente de ICMS. Na sua análise, ela chama a atenção para esse crescimento,

uma vez que o período estudado se caracterizou, de modo geral,  por modestas taxas de crescimento e por uma sucessão de

crises internacionais e internas.
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1.1

1.Ao assumir o poder, em 1999, o último governo encontrou o Estado em
uma profunda crise financeira, agravada pelos reflexos da situação vivida pela
economia mundial. O quadro de déficit em conta corrente do País, já elevado
devido ao crescimento do déficit da conta de serviços de fatores (pagamen-
tos de juros e remessas de lucros e dividendos) � segundo o Boletim de
Conjuntura (janeiro/99) do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
�, adquiriu, com a crise ocorrida na Rússia em 1998, uma dimensão ainda
mais crítica, refletindo o aumento do passivo externo líquido.

A súbita retração dos fluxos de capital para países emergentes levou
o governo federal a anunciar medidas fiscais destinadas a assegurar o
controle das contas públicas. As metas de superávits primários foram
calibradas para garantir a estabilização da relação dívida/Produto Inter-
no Bruto (PIB) até meados de 2000; o acordo com o Fundo Monetário
Internacional (FMI) garantiria aportes de recursos externos da ordem de
41 bilhões de dólares; a reforma previdenciária seria implementada e a
austeridade fiscal nos estados seria alcançada, em curto prazo, por meio
da implementação dos acordos de renegociação de suas dívidas acerta-
dos ao longo de 1998 e, em médio prazo, por meio da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Tudo isso reforçou a percepção de que uma mudança
fundamental no regime fiscal conduziria à consistência macroeconômica,
permitindo a continuidade do gradualismo na política cambial.

No entanto, dificuldades e insucessos na implementação do Progra-
ma de Estabilidade Fiscal tiveram impacto imediato sobre os fluxos de
capital, acelerando as saídas em dezembro. As expectativas deteriora-
ram-se ainda mais, quando a contribuição dos estados ao esforço de
ajuste, projetada no acordo com o FMI em 0,5% do PIB em 1999, foi
posta em dúvida após a suspensão, pelo governo de Minas Gerais, dos
pagamentos de sua dívida recém-renegociada com o governo federal. A
adoção do sistema de câmbio flutuante e a conseqüente desvalorização
cambial, no início de 1999, foram inevitáveis.

Diante da conjuntura caracterizada pelo aperto fiscal, a elevação da
arrecadação tributária representava uma das medidas capazes de fazer
com que o Estado superasse a crise e enfrentasse os pesados ônus da
dívida. A situação era agravada pela combinação de altas taxas de juros
com lento crescimento econômico.

À primeira vista, observando-se a evolução do valor total da receita
nos últimos anos, poder-se-ia dizer que o governo estadual não foi bem
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sucedido na sua tentativa. Entretanto, analisando-se os componentes da
receita a preços constantes, percebe-se que a queda ocorrida a partir de
1999 � em comparação com os anos anteriores, sobretudo 1998 �
deveu-se a uma drástica e progressiva redução das receitas de capital. A
exceção foi o ano de 2000, que apresentou pequena melhora em rela-
ção ao ano anterior, graças ao item alienação de bens, embora tenha
ficado bem abaixo dos números de 1998. A redução brusca das receitas
de capital, ocasionada principalmente pela sensível diminuição das opera-
ções de crédito, foi compensada parcialmente pelo gradual crescimento
das receitas correntes, em função do incremento da arrecadação de
tributos, principalmente de ICMS. Em 2001, por exemplo, houve uma
elevação real da receita tributária de 15,77% em relação a 1998, en-
quanto a receita do ICMS cresceu 17,04% no mesmo período. É o que
demonstra o quadro 1. O crescimento da arrecadação tributária chama
atenção, uma vez que o período analisado se caracterizou, de modo ge-
ral, por modestas taxas de crescimento e por uma sucessão de crises
internacionais e internas.

Contrariando as expectativas pessimistas do início de 1999, decor-
rentes da crise cambial, o PIB do País cresceu 0,81% a.a., conforme o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o Boletim do
Banco Central (1999), setorialmente, o maior crescimento foi observado
na agropecuária (9,5%), com destaque para o desempenho das lavou-
ras e da produção animal, que aumentaram, respectivamente, em 11,3%
e 7,4%. Na indústria, a queda de 1,7% refletiu os recuos de 1,3% da
produção da transformação e de 3,7% da indústria da construção. Os
subsetores extrativo mineral e serviços industriais de utilidade pública
cresceram, respectivamente, 0,8% e 2%. O setor de serviços, responsá-
vel pela maior parte da geração do PIB, apresentou crescimento de 1,3%.
Por subsetores, assinale-se o resultado de serviços de comunicações e
de aluguel de imóveis, com expansões de 8,6% e de 2%, respectivamen-
te, enquanto transporte e �outros serviços� registraram quedas de 0,1%
e de 0,3%.

Em 2000, a nova orientação da política econômica � com a introdu-
ção do câmbio flutuante, o sistema de metas de inflação e um ajuste fiscal
� mostrou-se bem-sucedida, de acordo com o Boletim Anual de Acompa-
nhamento/2000, da Secretaria de Política Econômica do Ministério da

1.2Conjuntura econômica
no período
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Fazenda. Esse tripé, segundo o Boletim de Conjuntura do Ipea (jan/2001),
permitiu amortecer choques externos e internos sem sacrificar a reto-
mada do crescimento ou o controle da inflação. De fato, apesar da insta-
bilidade financeira nos Estados Unidos, do aumento nos preços do petró-
leo e da crise na Argentina, a economia brasileira, naquele ano, manteve
um bom ritmo de crescimento da produção (mais de 4% a.a., segundo
dados do Ipea e do IBGE) e especialmente do emprego, registrando ain-
da inflação decrescente, abaixo da meta de 6%. A expansão econômica
veio liderada pela produção industrial, com variação positiva de 6,5%,
destacando-se o crescimento dos bens duráveis de consumo (20,5%),
seguido pelo dos bens de capital (12,7%) e dos intermediários (6,9%). O
comportamento da balança comercial ficou aquém do esperado, regis-
trando déficit de 700 milhões de dólares, mesmo com o impulso das
exportações, principalmente de manufaturados. Isso se deu em decor-
rência do crescimento inesperado no valor das importações, sobretudo
em razão da elevação dos preços internacionais do petróleo e das com-
pras de matérias-primas e bens intermediários. Já o déficit em conta
corrente não registrou alteração relevante em relação ao ano anterior.

Especificação 1998 1999 2000 2001
Até

agosto/02

1. Receita Corrente 15.770,8 15.505,2 15.947,5 16.974,9 10.862,4

1.1.Tributária 9.704,8 9.837,1 10.367,0 11.234,9 7.695,7

1.1.1. ICMS 8.673,5 8.853,0 9.323,7 10.151,6 6.254,4

1.2. Patrimonial 316,0 245,1 246,6 211,8 89,5

1.3. Transferências da União 3.569,9 3.135,5 3.112,3 3.039,1 1.556,7

1.4. Outras 2.180,2 2.287,5 2.221,6 2.489,1 1.520,6

2. Receita de Capital 12.643,5 1.037,2 1.771,9 888,6 470,6

2.1. Alienação de Bens 2.177,1 243,8 1.072,1 205,1 111,3

2.2. Outras Receitas de Capital 1.001,7 660,9 512,9 622,0 298,2

2.3. Operações de Crédito 9.464,7 132,5 186,9 61,6 61,1

3. Total 28.414,3 16.542,4 17.719,4 17.863,5 11.333,0

Fonte: Dados básicos: SCCG/SEF �MG
Elaboração: Assessoria Econômica/SEF � MG
(*) Deflator: IGP-DI �  Base: agosto/02 �  100

Quadro I

Minas Gerais � Demonstrativo da execução orçamentária:
Receita orçamentária � 1998/agosto de 2002

Em milhões de reais de agosto de 2002 (*)
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A continuidade do ajustamento fiscal em 2000 evidenciou-se, princi-
palmente, no superávit primário do setor público consolidado, que au-
mentou 0,7% do PIB em relação a 1999, superando com folga a meta
acordada com o FMI. A melhoria do resultado primário, de acordo com o
boletim do Ipea, deveu-se ao desempenho dos estados e municípios e
das empresas estatais, resultado do aumento das receitas de impostos
e contribuições (em função da expansão da economia) e da manutenção
dos gastos, praticamente estáveis. Com a retomada da confiança interna
e externa, os investimentos diretos estrangeiros continuaram a afluir em
volume expressivo, contribuindo para a expansão da economia brasileira.

No primeiro trimestre de 2001, a crise institucional e financeira da
Argentina e a desaceleração da economia americana � maior do que a
prevista � pressionaram as taxas de câmbio e inflação, forçando a alta
dos juros, segundo o Boletim de Conjuntura do Ipea (jan/2002). No se-
gundo trimestre, a crise de energia agravou o quadro de incertezas e a
dosagem dos juros, acentuando a retração da demanda. No terceiro
trimestre, sobretudo depois do 11 de setembro, as pressões cambiais e
inflacionárias exacerbaram-se, comprometendo as metas de inflação. A
partir de novembro, a taxa de câmbio descolou-se das taxas de risco da
Argentina, em virtude do crescimento do superávit comercial, da atuação
do Banco Central e do �sucesso� do racionamento de energia, de acordo
com o mesmo boletim. Segundo estimativa do Ipea, em 2001 o PIB cres-
ceu 1,8% (1,51%, de acordo com dados preliminares do IBGE), sustenta-
do pelo investimento � que aumentou em 2,1%, impulsionado pelo cres-
cimento de quase 20% no consumo aparente de máquinas e equipa-
mentos � e pelas exportações líquidas.

Após um ano difícil, o ano de 2002 se iniciou com certo otimismo.
Segundo projeções do Boletim de Conjuntura do Ipea (janeiro/2002), o
País retomaria o crescimento econômico, com uma moderada redução
do desemprego. A taxa de crescimento do PIB a.a. seria de 2,5%, com
uma expansão de 3,7% no setor agropecuário, 1,7% para a indústria e
2,8% para os serviços. No setor externo, a perspectiva era de redução
do déficit em conta corrente para 21,3 bilhões de dólares, o que repre-
sentaria uma queda de 8,2% em relação a 2001. O superávit estimado
da balança comercial era de 4 bilhões de dólares. A projeção para a
inflação seria de 4,7%, com taxas de juros declinantes, atingindo 17% a.a.
no final do ano. A taxa de câmbio do dólar prevista era de R$ 2,61.
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Não obstante a reversão da trajetória recessiva no primeiro trimestre
do ano, a economia se comportou aquém do desejado. Em abril, de acor-
do com o Boletim de Conjuntura do Ipea (abril/2002), �as expectativas
favoráveis foram revertidas pelos efeitos adversos das mudanças no qua-
dro eleitoral, do aumento da inflação e da interrupção do processo de
redução da taxa básica de juros ensaiado pelo Banco Central em feverei-
ro e março�. Com isso, o Ipea reviu sua projeção de crescimento do PIB
para 2%, em 2002.

A recuperação da economia mundial � em especial da economia
americana, que cresceu 5,8% a.a. no primeiro trimestre de 2002 �, no
entanto, gerou expectativas positivas quanto a nossa recuperação. Con-
forme o mesmo boletim, embora a indústria tenha apresentado retração
de 5% na comparação com o primeiro trimestre de 2001, o crescimento
foi de 3,9% em relação ao registrado em outubro do mesmo ano. No
mercado de trabalho, o nível de ocupação cresceu 1,2% no primeiro
trimestre de 2002, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Até
abril de 2002, a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor
Ampliado (IPCA) foi de 2,3%. O saldo da balança comercial registrou me-
lhora, atingindo 1,5 bilhão de dólares nos quatro primeiros meses. O
déficit em conta corrente do primeiro trimestre foi de 3,2 bilhões de dóla-
res, equivalente a 2,5% do PIB, correspondendo a pouco menos da me-
tade do observado em igual período de 2001. Os fluxos de capital, embo-
ra inferiores em cerca de 36% aos registrados no primeiro trimestre de
2001, cresceram ligeiramente em relação ao último trimestre daquele
ano. A política fiscal, no primeiro trimestre, manteve a meta de superávit
primário, beneficiando-se de ganhos extraordinários de arrecadação que
compensaram déficits maiores que o esperado na previdência social e
nas empresas estatais federais, segundo o boletim do Ipea.

Após as eleições, conforme o Boletim de Conjuntura do Ipea (novem-
bro/2002), �as expectativas dos mercados financeiros sobre a política
econômica do novo governo tornaram-se mais favoráveis�, refletindo �na
queda do dólar, na valorização do mercado de ações e no aumento da
capacidade de renovar a dívida pública�. Contudo, as taxas de inflação
continuaram pressionadas pelo câmbio. Segundo o mesmo boletim, a
desvalorização cambial acumulada foi de 57% até outubro, e os indicado-
res de tendência da inflação atingiram 10% a.a. nos preços ao consumi-
dor e 15% a.a. nos preços no atacado. O Ipea projetou crescimento de
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1,4% do PIB, em 2002. Até setembro, o PIB apresentou taxa de cresci-
mento de 0,94%, segundo o IBGE. O comportamento da indústria nos
últimos meses foi positivo. Em outubro, o indicador Ipea da produção
industrial estimou crescimento dessazonalizado de 1% e de 7,8%, na
comparação com outubro do ano passado � quando se registrou o nível
mais baixo da retração industrial causada pelo racionamento de energia.
No comércio, os indicadores também foram favoráveis. As taxas de de-
semprego, no entanto, mantiveram-se em torno de 7,4%, ou seja, cerca
de um ponto percentual acima das de 2001. A política fiscal, ainda de
acordo com o boletim, destaca-se pelo excelente resultado primário obti-
do em todas as esferas de governo.

A redução dos fluxos de capital para a economia brasileira, �dramáti-
ca� em 2001 e 2002, não foi, segundo o mesmo boletim, um fenômeno
isolado no contexto internacional, atingindo em 2002 seu nível mais baixo,
desde 1992, para o conjunto dos países emergentes. Para o Brasil, con-
forme avaliação do Ipea, a queda no financiamento externo foi agravada
pelas incertezas de um ano eleitoral e pelos elevados níveis das dívidas
pública e externa. Pelas projeções do Ipea, o déficit em conta corrente, no
balanço de pagamentos, deverá reduzir-se de 23,2 bilhões para 8,5 bi-
lhões de dólares. A balança comercial, com superávit de 12,6 bilhões de
dólares projetado para 2002, é apontada como a principal responsável
pelo ajuste nas contas externas. Esse desempenho decorre da queda de
16,6% nas importações, no acumulado até outubro, superando ampla-
mente o pequeno crescimento das exportações, de 1,2%. No trimestre
agosto/outubro de 2002, entretanto, as exportações cresceram 28%
em relação aos três meses anteriores, enquanto as importações caíram
apenas 3,7%.

Em 1999, não obstante a instabilidade verificada no período, a receita
tributária do Estado apresentou um aumento, em relação ao ano anteri-
or, acima da taxa de crescimento anual do PIB brasileiro e do PIB mineiro
(1,54%, de acordo com o Anuário Estatístico de Minas Gerais, elaborado
pela Fundação João Pinheiro). Utilizando-se o chamado regime de caixa
ajustado, observa-se que a receita tributária cresceu 5,2% naquele ano
(quadro 2). Essa sistemática de ajuste do caixa é elaborada pela Divisão
de Tratamento da Informação (DTI) da Diretoria de Informações Econô-
mico-Fiscais (DIEF) da Superintendência da Receita Estadual (SRE) da Se-

1.3O comportamento da

receita estadual
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cretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF). Ela demonstra a
efetiva receita de competência para o ano em exame, expurgando as
antecipações de receita ocorridas no ano anterior e postergações para
o ano seguinte, bem como a receita proveniente da concessão de anistia.
A receita referente ao ICMS, que representou 90,6% da receita tributá-
ria, cresceu 5,9%.

O crescimento da receita tributária em 2000 foi de 15,2% em relação
a 1999, pelo regime de caixa ajustado � bem acima das taxas de cresci-
mento do PIB do País e do Estado, que ficaram em torno de 4%. O incre-
mento verificado na receita de ICMS foi de 15,3%, seguindo a tendência
da arrecadação nos principais estados brasileiros, segundo dados divul-
gados pela Comissão Técnica Permanente do ICMS (Cotepe) fornecidos
pela DTI/DIEF/SRE/SEF. Minas Gerais manteve a terceira maior arreca-
dação de ICMS do País, inferior apenas à de São Paulo e muito próxima à
do Rio de Janeiro.

O setor de combustíveis e lubrificantes foi responsável por 23,9% do
recolhimento de 2000, tendo sido elevada sua arrecadação em 32,27%.
Segundo o Cenário Econômico-Fiscal (2000) elaborado pela DTI/DIEF/
SRE/SEF, parte desse aumento deveu-se a variáveis econômicas, como
preço (segundo o boletim do Ipea, 28% da variação do IPCA em 2000,
que foi de 5,97%, esteve associada ao aumento dos preços de combus-
tíveis), volume comercializado e margem de valor agregado. Contudo, de
acordo com o mesmo informe, estudos detalhados realizados pela DIEF/
SRE indicam que 41,5% do incremento na arrecadação desse produto
no período foram decorrência tanto de trabalhos fiscais realizados pela
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais sobre o atacado do
setor, no sentido de reduzir a sonegação, como do cruzamento de bases
de dados, a fim de detectar irregularidades.

Outros setores que se destacaram pelo incremento da arrecadação
de ICMS foram: o de veículos automotores, que, sendo responsável por
3,92% da arrecadação, apresentou uma expansão de 36,42 % em rela-
ção ao ano anterior, em virtude do aumento nas vendas de automóveis
no decorrer do ano; o siderúrgico, que responde por 3,74% da arrecada-
ção do Estado e que cresceu 58,64%, impulsionado pelo crescimento de
4% da economia como um todo e, em especial, pelo crescimento da
indústria automobilística e da indústria de bens de capital; o de cimento,
detentor de 2,14% do total arrecadado, tendo apresentado taxa de in-
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cremento de 53,62%, também beneficiado pela recuperação econômi-
ca; e o setor do comércio, que, respondendo por 12,75% do ICMS, cres-
ceu 10,13%.

A receita arrecadada de competência em 2001, adotado o regime
de caixa ajustado, em valores constantes, apresentou um incremento da
ordem de 9,6% em relação ao ano anterior. A receita tributária, que
representou 95,6% do total, cresceu 9,4%, enquanto a receita relativa
ao ICMS, correspondente a 90,8% da receita tributária, elevou-se em
9,5%. Embora tenha apresentado uma taxa de elevação inferior à de
2000, a receita arrecadada aumentou em níveis bem superiores aos do
crescimento da economia (o PIB de Minas Gerais cresceu, até o 3º tri-
mestre de 2001, 1,80%, segundo a Fundação João Pinheiro). De acordo
com dados fornecidos pela Cotepe, em 2001 Minas Gerais apresentou a

Quadro II

Evolução da receita arrecadada
Regime de caixa (ajustado) � sem anistia fiscal (*) 1998 � outubro de 2002

Em milhares de reais de novembro de 2002 (**)

Descrição da Receita 1998 1999 2000 2001
Até

out/2002
Receita Tributária  8.130.594,5  8.552.996,7  9.854.321,6 10.777.822,2 8.946.416,5

ICMS 7.320.701,2  7.753.277,9  8.939.080,3 9.790.231,9 7.906.977,2

IPVA 598.956,7  606.625,4  673.305,6 725.612,9 740.754,4

ITCD 28.135,2  29.873,3  27.336,3 26.483,6 21.098,1

AIR 2,5  8,1  1,0 0,2 0,1

TAXAS 182.798,9  163.212,0  214.598,4 235.493,6 277.586,7

Outras Receitas 500.009,2  536.162,3  435.012,1 501.653,9 396.855,0

Patrimonial 19,8  25,0  18,4 25,4 8,0

Industrial 124,8  59,8  279,4 102,8 27,7

Receitas Diversas 204.222,1  213.261,0  152.610,2 232.222,0 202.794,6

Multas 160.695,7  156.256,6  152.791,2 156.014,2 129.668,9

Juros 57.764,3  58.608,3  57.929,1 55.607,7 41.658,6

Dívida Ativa 77.182,5 107.951,6  71.383,8 57.681,8 22.697,2

Total  8.630.603,7  9.089.159,0 10.289.333,7 11.279.476,1 9.343.271,5

Fonte: Relatório Mensal de Arrecadação � DIEF/SEF � MG
Elaboração: Divisão de Tratamento de Informações � DTI/DIEF/SRE/SEF�MG
(*) Regime de Caixa (Ajustado) � Valores ajustados com antecipações e postergações ocorridas nos meses anteriores
(**) IPCA-IBGE � Base: novembro/2002 = 1
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maior elevação (14,33%) na arrecadação de ICMS em relação a 2000,
sendo que a média dos estados ficou em 6,51%.

O setor de comunicações, que respondeu por cerca de 10,91% da
receita total do Estado, apresentou um crescimento de 36,20%. Segun-
do o Cenário Econômico-Fiscal (2001), essa expressiva elevação deveu-
se, em parte, aos aumentos das tarifas de telefonia, que variaram de
10% a 15%, e, principalmente, ao boom do número de usuários e servi-
ços observados nos últimos anos, tanto na telefonia móvel quanto na fixa.
Os combustíveis e lubrificantes, responsáveis por 23,23% do ICMS arre-
cadado, registraram uma expansão de 9,03%. Esse resultado, segundo
o informativo, foi obtido por causa da alta dos preços do petróleo no
mercado internacional e da elevação da taxa de câmbio, que compensa-
ram a retração de demanda e a redução da Margem de Valor Agregado
(MVA). O setor de siderurgia apresentou aumento de 38,28% (respon-
dendo por 4,61% da arrecadação), justificado pela demanda de seu pro-
duto como insumo intermediário para a indústria automobilística interna
e para a exportação. A importação, que respondeu em 2001 por 4,58%
da receita do Estado, apresentou um incremento de 27,02%. O setor de
cimento, responsável por 2,08% da arrecadação do ICMS no Estado,
apresentou elevação de 8,76%, devido, principalmente, à elevação do
seu preço em cerca de 17,3%, apesar da retração de 2,46% do seg-
mento da construção civil, conforme dados divulgados pelo IBGE. O setor
de energia elétrica apresentou modesto crescimento de 0,24%, em de-
corrência do racionamento.

Alguns setores registraram queda nesse período, como o de medica-
mentos (41,65%); o de veículos automotores (2,27%), em razão da crise
do setor; e o de bebidas (5,20%). Esses setores foram responsáveis,
respectivamente, por 1,06%, 3,41% e 3,57% da arrecadação de ICMS
em 2001. Até outubro de 2002, a receita apresentou queda, se compa-
rada com o mesmo período de 2001. Pelo regime de caixa ajustado, o
total da receita arrecadada caiu 2,0%, enquanto a receita tributária dimi-
nuiu de 1,6% e a receita proveniente do ICMS, 3,1%. Dados da Cotepe
relativos ao segundo trimestre do ano indicam que essa é uma tendência
da maioria dos outros estados da Federação, sendo que a redução da
arrecadação de ICMS foi, em média, de 1,68% no período.

No segundo trimestre de 2002, entre os setores que mais contri-
buíram para a queda na arrecadação de ICMS, o setor automotivo foi o
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que apresentou a maior retração (50,93%) em relação ao mesmo perí-
odo de 2001, contribuindo com 2,52% da arrecadação do imposto no
Estado. Segundo dados divulgados pela Anfavea, o nível de vendas regis-
trou queda da ordem de 20% em relação ao mesmo período do ano
anterior. Além disso, de acordo com a SEF, a revogação do diferimento
nas saídas para industrialização por encomenda (pelo Decreto nº 41.710,
de 18 de julho de 2001) gerou acréscimo de cerca de 25% nos créditos
da Fiat Automóveis S.A., que ficaram bem próximos dos valores dos débi-
tos da empresa, reduzindo o montante de recolhimento do setor.

O setor de combustíveis e lubrificantes, outro grande responsável pela
diminuição da receita de ICMS, respondeu, no período de abril a junho de
2002, por 22,62% do imposto arrecadado, registrando uma retração
de 3,99%. Isso se deveu, principalmente, à redução média de 2% no
volume consumido e ao incremento de 1,5% na arrecadação (em virtude
do acréscimo médio de 6% na base de cálculo do imposto), inferior aos
6% de variação do IPCA no período. No segmento de energia elétrica,
responsável por 12,61% do total arrecadado no Estado no segundo tri-
mestre de 2002, observou-se uma retração de 4,47% em relação ao
mesmo período de 2001. De acordo com o Cenário Econômico-Fiscal
(abril a junho de 2002), esse resultado negativo deve-se ao fato de a
arrecadação em abril e maio de 2001 ainda não ter sido afetada pelo
racionamento de energia, o que elevou a base de comparação. A partir
de junho de 2001, porém, a arrecadação do setor caiu 28,35% e, so-
mente em junho de 2002, voltou aos patamares observados antes do
racionamento. Outros responsáveis pela queda da arrecadação foram o
setor de siderurgia (responsável por 4,07% da arrecadação), que apre-
sentou perda de 20% frente ao segundo trimestre do ano anterior; e o
ICMS de importação, que, respondendo por 4,71% da receita do Estado,
caiu 3,04% em relação ao mesmo período de 2001. Dados divulgados
pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) registram uma redução de
35% do consumo de importados pelo Estado de Minas Gerais na mesma
época.

Os resultados positivos do período, ainda segundo informe da SEF,
foram apresentados pelos setores: de comunicações (responsável por
cerca de 11,48% da receita), que cresceu 4,47% em virtude dos aumen-
tos das tarifas de telefonia e, principalmente, da contínua expansão do
número de usuários e serviços; de medicamentos (responsável por 1,15%
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da arrecadação), que expandiu seu recolhimento em 36,13%; de cimen-
to (responsável por 2,51% da arrecadação), que cresceu 14,77% devido
à elevação dos preços; e de bebidas e refrigerantes (responsável por
3,71% da receita de ICMS), que registrou aumento de 3,35%, em virtude
da elevação do faturamento com cervejas e refrigerantes, segundo da-
dos divulgados pela Ambev. Os demais segmentos da indústria do Estado
também contribuíram positivamente na arrecadação de ICMS, respon-
dendo por 11,82% da arrecadação no segundo trimestre de 2002 e
expandindo 9,96% em relação ao mesmo período do ano anterior.
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