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Para garantir a retomada do crescimento

sustentável da economia brasileira, o

governo Lula elegeu como prioridade

enfrentar o grande inimigo público: o

desequilíbrio fiscal provocado pela relação

dívida pública/Produto Interno Bruto

(PIB), que em 2002 chegou a superar os

60%. Para derrotá-lo, apóia-se nas

reformas que irá implementar, iniciando

com as reformas da Previdência e

tributária. Mas os dois projetos ainda

acolhem pontos polêmicos que terão de

ser debatidos para receber a aprovação

do Congresso Nacional e da  sociedade.

reformas

brasil em obras

Fernando Affonseca
Jornalista da Alemg

equilíbrio fiscal
buscam garantir

para o país
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O governo federal elegeu, endossa-

do pela mídia, as reformas tributária e

da Previdência como as medidas mais

importantes para o crescimento eco-

nômico e para a geração de emprego

e renda no País. Essas reformas fa-

zem parte das prioridades do governo

listadas no documento �Política Econô-

mica e Reformas Estruturais�, do Mi-

nistério da Fazenda, que apresenta os

objetivos essenciais do governo Lula.

Entre esses objetivos, está a retoma-

da do crescimento sustentável da eco-

nomia brasileira, que tem a inclusão

social como seu eixo central.

Ambos os projetos foram enviados

pelo presidente Luiz Inácio Lula da Sil-

va ao Congresso Nacional em 30 de

abril de 2003. O governo tem pressa

e alega que, se as reformas não forem

aprovadas neste ano, também não o

serão no próximo, devido à desmo-

bilização dos deputados e senadores em

função das eleições municipais de

2004. Nas justificativas apresentadas

pelo Ministério da Fazenda, o grande

inimigo a ser enfrentado é o dese-

quilíbrio fiscal provocado pela relação

dívida pública/Produto Interno Bruto

(PIB), que em 2002 chegou a superar

os 60%.

De acordo com o documento, �o

Brasil, para que possa retomar o cres-

cimento econômico em bases susten-

táveis, tem que sair da armadilha cons-

tituída pelo alto valor da dívida e por

outros passivos públicos em relação ao

nosso Produto Interno Bruto�. As re-

formas estruturais diminuiriam, então,

a vulnerabilidade da economia brasilei-

ra e abririam caminho para que o País

pudesse, de forma mais eficaz, com-

bater a pobreza e a subnutrição e me-

lhorar a distribuição de renda.

As reformas tributária e da Previ-

dência funcionariam como dois exérci-

tos atacando essa relação dívida/PIB

em frentes distintas, conforme expli-

ca o presidente do Sindicato dos Fis-

cais e Agentes Fiscais de Tributos do

Estado de Minas Gerais (Sindifisco),

Antônio de Pádua. Por um lado, a pro-

posta de mudanças na Previdência

Social é uma iniciativa para reduzir a

despesa do governo. Já a reforma tri-

butária tem o objetivo de, no mínimo,

manter a atual carga de impostos hoje

incidente sobre a sociedade brasileira,

equivalente a cerca de 36% do PIB. De

acordo com Pádua, o sistema atual di-

ficulta a manutenção dessa arrecada-

ção por dois motivos principais: o pri-

meiro é a redução da capacidade

contributiva de boa parte da socieda-

de, que acaba alimentando o segundo,

que é a inadimplência, em alguns ca-

sos, e a sonegação, em outros.

No caso específico das propostas

de mudança no sistema tributário, o

deputado federal Virgílio Guimarães

(PT/MG), relator da Comissão Espe-

cial da Reforma Tributária na Câmara

dos Deputados, afirma que se trata de

uma iniciativa inédita no País no senti-

do de se buscar a justiça tributária. O

deputado estadual Ermano Batista

(PSDB), presidente da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentá-

ria da Assembléia Legislativa de Minas,

prevê um futuro com mais justiça so-

cial, na medida em que a reforma vai

aumentar o cerco contra sonegadores.

Sem saída � Reduzir a relação dívi-

da/PIB, na opinião do presidente do

Sindifisco, Antônio de Pádua, significa

garantir o pagamento dos juros da dí-

vida, sem, no entanto, amortizá-la.

Com o aumento do superávit primário,

afirma, agrada-se ao mercado, cai o

valor do dólar, que traz junto o chama-

do �Risco Brasil�. �Ou seja, é a estra-

tégia neoliberal aprimorada�, alerta

Pádua, referindo-se à política econômi-
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ca do governo do ex-presidente

Fernando Henrique Cardoso.

O problema, alega o sindicalista, é

que se trata de uma estratégia equivo-

cada. De um lado, adota-se a manuten-

ção ou até mesmo o aumento na arre-

cadação � especialistas em tributação

suspeitam que a meta do governo fe-

deral é a de fazer a tributação chegar

aos 40% do PIB. De outro lado, a dimi-

nuição nos vencimentos dos trabalha-

dores, por meio de redução de benefí-

cios, tributação de aposentados e ou-

tras medidas. Com essa fórmula, o

governo vai reduzir a massa salarial,

cujo efeito imediato é a queda no con-

sumo, seguida pela diminuição da pro-

dução, da oferta de emprego e da ren-

da para a população. A análise do pre-

sidente do Sindifisco é contrária à jus-

tificativa apresentada pelo governo.

�Essas iniciativas não vão fazer o País

crescer, nem gerar emprego, nem

renda�, afirma Pádua, que sente uma

pontada de �traição� nas propostas de

reformas em tramitação na Câmara

dos Deputados. �Elas deveriam ser fei-

tas no sentido de fortalecer o merca-

do interno e só depois é que o governo

deveria se preocupar com o ajuste da

dívida pública�.

Opinião semelhante tem o advoga-

do tributarista Juvenil Alves Ferreira

Filho. Ele considera a proposta de re-

forma tributária um �engodo� e a

previdenciária uma �utopia�. Especifica-

mente em relação à reforma da Previ-

dência, o jurista prevê uma enxurrada

de ações na Justiça por parte dos fun-

cionários públicos que tiverem seus

direitos ameaçados. �Será muito difícil

que o projeto seja aprovado da forma

como foi proposto, mas, de qualquer

forma, vamos ter que esperar o

posicionamento do Supremo Tribunal

Federal (STF) sobre o assunto�.

O deputado Virgílio Guimarães dis-

corda da opinião do advogado e do sin-

dicalista e atribui as críticas à

desinformação. Ele alega, por exemplo,

que não é verdade que o governo dese-

je ampliar a carga tributária no País.

De acordo com o deputado, a meta ini-

cial é mesmo manter os atuais níveis

de arrecadação, mas, em médio e lon-

go prazos, os impostos terão menos

peso sobre a população. Isto porque,

segundo ele, as reformas vão criar

condições para o fortalecimento da

economia e o aumento da base de ar-

recadação, possibilitando que quem

ganha mais pague mais e quem ganha

Reformas vão criar condições
para o fortalecimento da

economia e o aumento da
base de arrecadação

Deputado Virgílio Guimarães
Helena Leão
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Proposta de reforma
previdenciária já tramita
na Assembléia de Minas

Enquanto as propostas de refor-
mas estruturais tramitam na Câ-
mara dos Deputados, alguns Esta-
dos se movimentam para adequa-
rem, o mais rápido possível, a legis-
lação estadual às novas diretrizes
nacionais. É o caso de Minas Ge-
rais, que quer se manter �a um pas-
so atrás da União�, no caso da re-
forma previdenciária. A Assembléia
Legislativa já recebeu do governa-
dor Aécio Neves uma proposta de
reforma muito semelhante à que
está no Congresso Nacional.

De acordo com o gerente-geral
de Consultoria Temática da Assem-
bléia Legislativa, Sabino José For-
tes Fleury, trata-se de uma iniciati-
va para ganhar tempo. �Vamos ter
que ficar atentos para incorporar-
mos no projeto estadual as mudan-
ças realizadas no federal�. No caso
da reforma tributária, a situação se
complica. O gerente-geral explica
que, como o ICMS será transfor-
mado em IVA, com normas ditadas
pelo governo federal, toda a legisla-
ção estadual sobre o assunto terá
que ser revista.

menos pague menos. Sob essa lógica,

o setor financeiro, por exemplo, pas-

sará a ser tributado com mais veemên-

cia. E quem não possui renda terá di-

reito ao �imposto negativo�, ou seja, vai

receber ao invés de pagar, afirma o

parlamentar.

Mesmo considerando as reformas

inócuas, Juvenil Alves Filho acredita que

o governo não tem outra saída senão

levá-las adiante. A expectativa criada na

sociedade quanto à necessidade de

mudanças estruturais é enorme, de

forma que, se elas não forem aplicadas,

podem significar um fenomenal prejuí-

zo político para o presidente Lula, o

Partido dos Trabalhadores e toda a es-

querda brasileira. Por outro lado, afir-

ma, as reformas não vão atender a es-

sas expectativas e, daqui a quatro anos,

o presidente será cobrado por isso.

Cobrança polêmica � No caso da re-

forma previdenciária, o sindicalista

Antônio de Pádua defende que o gover-

no deveria procurar incluir no sistema

quem não faz parte dele, número esti-

mado atualmente em 40 milhões de

pessoas. Ações para reduzir a

informalidade do mercado de trabalho

e aumentar o valor das aposentado-

rias também teriam efeitos positivos

para o crescimento do País, garante

Pádua, que considera um �escândalo�

o fato de mais de 50% dos benefícios

pagos pelo governo serem em torno

de um salário mínimo. Mas as medi-

das que o governo pretende adotar,

apresentadas na �Carta de Brasília�,

assinada pelo presidente Lula e pelos

27 governadores, vão em outra dire-

ção, na avaliação de Pádua. Entre es-

sas iniciativas, estão a contribuição

dos servidores inativos; as novas re-

gras em relação à idade mínima e ao

tempo de permanência no cargo para

acesso a aposentadoria e outros be-

nefícios; o estabelecimento de tetos

salariais para o serviço público; e a

criação de planos complementares de

previdência.

A contribuição dos servidores inati-

vos é uma das questões mais polêmi-

cas da proposta governamental. Pelo

projeto, aposentados que recebem até

R$ 1.058 estariam isentos da taxação

de 11%. Eles representam aproxima-

damente 80% dos inativos. Porém, na

própria base de apoio ao governo, há

quem defenda a contribuição apenas

para os que recebem acima de R$ 2,4

mil, o que deixaria 90% dos aposenta-

dos livres da tributação. É o caso do
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deputado estadual Célio Moreira (PL),

presidente da Comissão do Trabalho,

da Previdência e da Ação Social da As-

sembléia Legislativa mineira, que con-

sidera as reformas absolutamente ne-

cessárias para a saúde financeira dos

Estados. Segundo ele, 73% do orçamen-

to de Minas são utilizados no pagamen-

to da folha de salários, índice que preci-

sa ser reduzido para que o governo te-

nha como investir em outras priorida-

des para a população. Na sua opinião,

outras medidas como as reformas tra-

balhista, política e do Judiciário também

são importantes, mas antes o País pre-

cisa equilibrar suas contas. Por isso,

como medidas complementares, o par-

lamentar defende mais rigor na fiscali-

zação tributária e no combate à sone-

gação. O jornal Folha de S. Paulo, de

18 de abril de 2003, publicou reporta-

gem alegando que tanto o Supremo

Tribunal Federal (STF) quanto o Superi-

or Tribunal de Justiça (STJ) são contra

a cobrança dos inativos.

Déficit forjado � O funcionalismo pú-

blico é apontado como um dos gran-

des responsáveis pelo desequilíbrio do

atual sistema de previdência dos ser-

vidores das três esferas de governo.

O governo alega que o déficit do Regi-

me Próprio de Previdência dos Servi-

dores (RGPS), incluindo União, Estados

e Municípios, subiu de 3% do PIB em

1995 para 4,2% em 2002, índices

que significam, em valores correntes,

R$ 19,2 bilhões e R$ 54,4 bilhões,

respectivamente. �Considerando-se

que o setor público contribuísse com

valor igual ao dobro da contribuição dos

seus servidores � razão máxima per-

mitida por lei �, o déficit continuaria

ainda extremamente elevado, cerca de

R$ 40 bilhões em 2002�, segundo le-

vantamento do Ministério da Fazenda.

Essa argumentação é veemente-

mente rejeitada pelo professor de Di-

reito Financeiro e Tributário Werther

Botelho Spagnol, da UFMG. Em recen-

te artigo publicado no jornal Estado de

Minas, o professor nega a existência

de déficit na Previdência. O especialis-

ta explica que os impostos incidentes

sobre a folha de pagamento, o

faturamento ou a receita das empre-

sas e o seu lucro compõem as contri-

buições sociais, recursos expressa-

mente destinados pela Constituição

Federal ao financiamento de despesas

específicas com a seguridade social.

O INSS, continua Spagnol em seu

artigo, arrecada apenas as contribuições

As reformas trabalhista,
política e do Judiciário são

importantes, mas antes o País
precisa equilibrar suas contas

Deputado Célio Moreira
Marcelo Metzker
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sobre a folha de pagamento, enquanto

as demais, incidentes sobre receita ou

faturamento e o lucro, são arrecadadas

pela Receita Federal. �Para alardear o

famoso déficit previdenciário, confronta-

se o total das despesas com a

seguridade social apenas com as contri-

buições diretamente arrecadadas pelo

INSS. Para fazer frente à diferença, a

União transfere ao orçamento do INSS

parte do produto arrecadado com as

demais contribuições�. Com essa estra-

tégia, argumenta o professor, parece que

o governo está cobrindo um déficit, mas

não é verdade, já que toda e não apenas

parte do imposto proveniente da receita

ou faturamento e do lucro das empre-

sas pertence ao próprio INSS. �Basta

acessar o site do Ministério do Planeja-

mento (www.planejamento.gov.br) para

verificar que a arrecadação combinada

das contribuições arrecadadas pela Re-

ceita Federal e pelo INSS é mais que su-

ficiente para cobrir as despesas com a

seguridade social�, garante Spagnol,

completando que, �se os contribuintes

acreditarem na existência do déficit, se

conformarão mais facilmente com o

constante aumento das contribuições

sociais e a diminuição dos direitos

previdenciários.�

Helena Leão

As reformas da Previdência e tributária estão na pauta diária dos jor-
nais brasileiros de maior circulação. Mas os assuntos já vêm sendo discu-
tidos na Assembléia Legislativa mineira há bastante tempo. Em maio de
1999, a Casa promoveu o Fórum Técnico �Reforma da Previdência: o que
muda para o servidor?�, em que foram debatidos os rumos da Previdência
Social no País a partir de mudanças na legislação ocorridas naquele ano.
Outro fórum sobre o assunto foi realizado em abril de 2003, resultando
num documento-síntese representando o posicionamento de mais de 50
entidades.

Em junho de 2001, durante o Ciclo de Debates �O regime tributário e as
empresas mineiras�, que contou com a presença de aproximadamente 2,5
mil participantes, a reforma tributária foi amplamente defendida. No final
de junho de 2003, com o apoio de 30 instituições e a participação de seus
representantes, totalizando mais de 600 pessoas, a Assembléia Legislativa
realizou também o Seminário �Minas na Reforma Tributária�, em que fo-
ram debatidas as principais propostas de mudanças no sistema tributário
brasileiro que tramitam no Congresso Nacional.

Quatro grandes temas constaram na pauta do seminário, que teve uma
fase preparatória, com grupos de entidades reunidos para preparar a dis-
cussão de cada um deles: tributação direta e indireta e capacidade
contributiva; alterações no ICMS; desoneração do processo de produção,
exportação e investimentos; e alterações na CPMF e em outros tributos,
importância da tributação justa sobre a renda, entre outros temas cons-
tantes na proposta do governo federal.

Ao final do encontro, um documento com 120 propostas foi aprovado e
encaminhado ao relator da PEC 41/2003, deputado federal Virgílio Guima-
rães. O presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, deputado
Mauri Torres (PSDB), afirmou: �Este documento é a contribuição da socie-
dade mineira, uma tentativa para que a reforma do governo federal tenha
mais acertos do que erros�.

Legislativo discute reformas com a sociedade
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A proposta de reforma tributária

recebeu do presidente do Sindifisco a

classificação de �superficial�. O presi-

dente da Câmara de Dirigentes Lojis-

tas de Belo Horizonte (CDL/BH),

Roberto Alfeu, também a considera tí-

mida, �a despeito de ser um primeiro

passo no sentido da simplificação do

sistema atual�. Antônio de Pádua ex-

plica que, basicamente, a reforma tra-

ta de alterações nas alíquotas do Im-

posto sobre Circulação de Mercado-

rias e Serviços (ICMS). Essa proposta

pode ter algum efeito sobre a chama-

da �guerra fiscal� travada entre os Es-

tados e até no combate à sonegação

de impostos, mas não atinge a essên-

cia do sistema, que, segundo Pádua,

está equivocado. O sindicalista defen-

de a redução na tributação sobre o tra-

balho e o consumo, que seria compen-

sada pelo aumento de impostos sobre

o patrimônio e o capital. Opinião opos-

ta à manifestada pela Federação das

Indústrias do Estado de São Paulo

(Fiesp) e pela Confederação Nacional

da Indústria (CNI), que pregam a

desoneração da produção e a maior

cobrança sobre o consumo.

A maior inquietação dos empresá-

rios do comércio, de acordo com

Roberto Alfeu, é com a definição, por

lei complementar, das alíquotas de

ICMS. O governo prevê sua regulamen-

tação dois anos após a aprovação da

reforma. �O que preocupa os lojistas é

a possibilidade de que seja fixada uma

alíquota mínima a ser aplicada aos gê-

Falta de consenso

dificulta reforma

tributária

neros de primeira necessidade e ou-

tras quatro alíquotas muito próximas

ao teto, a serem adotadas para os de-

mais produtos�, afirma.

Juvenil Alves Filho argumenta que,

da forma como está proposta, a refor-

ma tributária não vai reduzir a carga

de impostos para a população. Para

piorar, a simplificação da cobrança,

com a federalização do ICMS, poderá

aumentar ainda mais o desequilíbrio en-

tre os Estados mais ricos e os mais

pobres, uma vez que existe a possibili-

dade de o recolhimento ser feito ape-

nas no Estado produtor do bem ou ser-

viço, e não no consumidor. Hoje, par-

te do imposto é recolhida na origem e

parte, no destino. Com a mudança, a

economia informal e os atacadistas

que atualmente compram em um Es-

tado e revendem em outro passariam

a pagar o ICMS integral na origem, o

que pode aumentar seus custos.

�Em países como os Estados Uni-

dos, essa fórmula funciona porque a

economia é mais ou menos homogê-

nea em todo o território. No Brasil, o

Estado não-produtor vai sobreviver

com qual receita?�, questiona o juris-

ta. O deputado Ermano Batista tam-

bém faz questionamentos quanto à dis-

tribuição do bolo fiscal. Ele considera

importante, por exemplo, que municí-

pios onde haja agregação de valor de

um produto qualquer se beneficiem

com isso. O deputado Virgílio Guima-

rães afirma, no entanto, que, por en-

quanto, as regras atuais para distri-
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buição do ICMS entre União, Estados

e Municípios não mudam.

 Por outro lado, a obrigatoriedade

do recolhimento do imposto no Estado

produtor tende a reduzir a sonegação,

já que a cobrança será feita de uma só

vez. Previsões do governo federal de-

monstram que a arrecadação deverá

crescer em R$ 10 bilhões. Haverá

menos burocracia, facilitando o traba-

lho dos departamentos de contabilida-

de das empresas.

A Federação das Indústrias do Esta-

do de Minas Gerais (Fiemg) prefere que

a cobrança seja feita no Estado de desti-

no da mercadoria ou do serviço �como

forma de evitar que somente os Estados

produtores contassem com os recursos

decorrentes desse imposto� e defende

um período de transição para que todos

possam se adaptar às novas regras,

�principalmente no que diz respeito à per-

da de arrecadação que porventura venha

a ocorrer�, afirma a entidade em docu-

mento intitulado �Reforma Tributária �

pela produção e pelo emprego�.

Quanto à �guerra fiscal�, o governo

terá dificuldade em satisfazer a todas

as correntes de pensamento. O juris-

ta Juvenil Alves Filho avalia que a sua

extinção vai prejudicar as unidades da

Federação distantes dos grandes cen-

tros consumidores. Se os Estados per-

derem a atribuição de legislar sobre o

ICMS, perderão também a capacidade

de atrair empresas, argumenta. Isso

pode gerar, explica, um novo fluxo mi-

gratório dos Estados mais pobres para

os mais ricos. �Acabando com a guer-

ra fiscal, o governo federal terá que

encontrar formas de compensar isso�,

avalia. A Fiemg, porém, prega a elimi-

nação da concorrência entre os Esta-

dos por meio da concessão de incenti-

vos fiscais.

Mudanças na alíquota � Há consen-

so sobre a possibilidade de as refor-

mas tributária e da Previdência esta-

belecerem uma nova relação entre a

dívida pública e o PIB.  No entanto, uma

corrente formada por técnicos e polí-

ticos defende que o governo faça uma

auditoria das dívidas interna e externa

antes de tomar qualquer atitude. O de-

putado Célio Moreira é um dos que con-

cordam com essa posição. Apesar de

considerar as reformas estruturais

importantes, o parlamentar opina que

elas devem ser um passo posterior à

auditoria, porque poderiam ser elabo-

radas sobre bases de informações

mais confiáveis.

Em artigo da publicação �Fórum Bra-

sil Cidadão�, de janeiro deste ano, o Sin-

dicato Nacional dos Auditores Fiscais

da Receita Federal (Unafisco) e outras

entidades argumentam que é necessá-

rio que a sociedade saiba, por exemplo,

quanto realmente o País deve; como

foram aplicados os recursos; quanto já

foi pago; quem se beneficiou do proces-

so de endividamento; e quem está con-

trolando esse processo.

A auditoria da dívida, no entanto, é

vista com reserva pelo advogado Juve-

nil Alves Filho. �Ela pode implicar que-

bra de contratos, o que provocaria um

grande atraso nos investimentos no

Brasil, além de criar um grave proble-

ma jurídico�, alerta. Um dos argumen-

tos mais usados pelo presidente Lula

durante sua campanha eleitoral para

tranqüilizar os mais temerosos de sua

vitória foi justamente o da manuten-

ção dos contratos em vigor. O deputa-

do Virgílio Guimarães afirma, por sua

vez, que a auditoria é importante, mas

nada tem a ver com a reforma tributá-

ria. Contratos firmados anteriormen-

te terão que ser honrados, reitera o

parlamentar.

Quanto à manutenção, na propos-

ta de reforma tributária do governo,
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do peso dos impostos sobre o consu-

mo, Antônio de Pádua, do Sindifisco,

não se conforma com o fato de a mai-

or parcela da arrecadação se dar so-

bre esse item. Essa opinião é compar-

tilhada pelo deputado Ermano Batista,

que defende o aumento das alíquotas

sobre a propriedade. De acordo com

dados da Secretaria da Receita Fede-

ral, 71% da receita tributária são pro-

venientes do consumo, enquanto a

renda contribui com 25% e o

patrimônio, com 4%.

Essa estrutura amplia a desvanta-

gem do consumidor pobre. Ao comprar

um pacote de feijão, o empresário rico

paga o mesmo imposto que o traba-

lhador que ganha salário mínimo. Isso

significa que, em termos percentuais,

o pobre está sendo tributado em uma

parcela muito maior de seus vencimen-

tos do que o rico. Estudo da Receita

Federal comprova que, ao comprar

bens de consumo, o trabalhador que

ganha até dois salários mínimos por

mês compromete 13,13% de seu sa-

lário com impostos, enquanto que, para

quem tem renda superior a 30 salá-

rios mínimos, esse índice é de 6,94%.

�Um sistema mais racional de tributa-

ção é a queda do imposto sobre o tra-

balho e o consumo e o aumento nas

alíquotas que incidem sobre o

patrimônio e o capital�, insiste Pádua.

Na cobrança sobre o patrimônio, a pro-

posta governamental apresenta mu-

danças consideradas tímidas pelo sin-

dicalista.

�Pela primeira vez na história, vamos

reduzir o imposto sobre os produtos de

primeira necessidade e ao mesmo tem-

po estabelecer alíquotas progressivas

para o patrimônio e a herança�, rebate

o deputado Virgílio Guimarães. No caso

do imposto sobre herança e doações, o

texto estabelece que a Constituição vai

prever que o tributo, hoje de 4%, terá

alíquotas progressivas conforme o valor

da herança, ou seja, elevando a carga

para as faixas de renda mais altas. Ape-

sar de ser um imposto estadual, sua le-

gislação será única para todo o País.

Quanto ao imposto sobre grandes

fortunas, o projeto retira da Constitui-

ção a  previsão de que ele seja deter-

minado por lei complementar. Com

isso, sua criação seria facilitada, já que,

para ser aprovada, uma lei complemen-

tar exige maioria absoluta (metade

mais um dos congressistas), enquan-

to que a lei ordinária depende apenas

de maioria simples (metade mais um

Os Estados e Municípios
precisam entrar na  divisão

da CPMF, pois é no município
que o imposto é gerado

Deputado Ermano Batista

dos presentes). Ou seja, por enquanto

nada muda.

Já o Imposto Territorial Rural (ITR)

deixa de ser um imposto federal e pas-

sa a ser da competência dos Estados,

porém com legislação única para to-

dos. Do total arrecadado, 50% deve-

rão ser repassados aos municípios,

conforme já prevê a lei atual. O gover-

no acredita que, ao passar o ITR para

os Estados, o tributo será mais bem

cobrado e fiscalizado.

Quanto à Contribuição Provisória so-

bre Movimentação Financeira (CPMF),

que passará a ser permanente, a União

não abre mão de sua exclusividade. Em

2002, o governo arrecadou R$ 20 bi-

lhões com o tributo, e a atual alíquota de

0,38% deverá cair gradualmente para

0,08%. Trata-se, porém, de uma promes-

sa. Não há sequer cronograma previsto

para isso. O deputado Ermano Batista

alega que o deputadoVirgílio Guimarães

afirmou que o índice subirá para 0,5% e

acrescenta que os Municípios e os Esta-

dos precisam entrar nessa divisão, pois

é no município que o imposto é gerado. O

governo garante que não aumentará a

alíquota. Pelo visto, apesar de as propos-

tas já estarem em tramitação, o debate

está apenas começando.

Marcelo Metzker


