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PACOTE FISCAL: Lima Solução?

Como já de praxe, o governo reservou para o final do ano mais
um pacote que, desta vez, pretende aumentar a carga tributária. A jus-
tificativa também não é nova: cobrir o déficit público.

De qualquer forma, as previsões para 88 já não eram otimistas,
pois enquanto a reforma fiscal não sai, o governo vem promovendo um
dos maiores confiscos ao salário do trabalhador, através de reajustes,
muito aciriia da inflação, de todas as tarifas de produtos e serviços pú-
blicos. Combustíveis, tarifas telefônicas, postais, ferroviárias e energia
elétrica, dentre outros, continuarão no próximo ano, tendo aumentos
mensais em torno de cinco por cento acima da inflação.

Com os salários reais já reduzidos pelo Plano Cruzado e sendo
reajustados pela média da inflação passada (URP), o arrocho é inevitá-
vel.

De sua parte, o governo promete reduzir os gastos do setor pú-
blico, cortando incentivos fiscais e subsídios e fechando empresas es-
tatais.

Há muita controvérsia quanto à carga tributária no Brasil. Muitos
acreditam que ela ainda é baixa, se comparada com a de outros países
industrializados: enquanto no Brasil a carga tributária bruta tem-se
mantido em torno de 25% do PIB, na França e Alemanha, por exemplo,
ela chega a 40% do PIB. Essa constatação aponta para a tese de que os
trabalhadores brasileiros ainda teriam muita contribuição a dar aos co-
fres públicos.

E preciso considerar, entretanto, o alto grau de regressividade do
sistema tributário brasileiro, bastante complacente para com os altos
salários e o capital e oneroso para os trabalhadores de rendas inferio-
res. Os dados disponíveis a esse respeito mostram que as faixas de
renda mais baixa arcam com uma carga tributária duas vezes superior
à que incide sobre os que recebem mais de cem salários mínimos. Sa-
bemos, ainda, que 46% do Imposto de Renda advêm das pessoas físi-
cas, que também contribuem indiretamente em muitos outros impostos
como 1CM, IPI, ISS, etc que, somados, representam 50% do total da re-
ceita tributária.

Segundo dados da Receita Federal, o capital durante este ano foi
ainda mais privilegiado, pois, enquanto a participação do IR sobre os
salários no total da receita fiscal aumentou de 11% em 1986 para 12%
até Set/87, a participação do IR sobre rendimentos de capital decres-
ceu de 15% em 1986 para 7,5% em 87
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É indiscutível a necessidade de refomulação do sistema tributário
brasileiro, dadas as suas notórias deficiências. Entretanto, penalizar
ainda mais os assalariados só irá contribuir para agravar o quadro re-
cessivo do país. Além disso está provado que o aumento de impostos
pouco contribui para a solução do problema crônico do déficit público,
que depende muito mais da vontade política do governo, ou seja, de
sua real disposição em cortar os seus gastos, efetuar uma reforma ge-
ral na máquina administrativa e, acima de tudo, definir claramente uma
política econômica coerente com as necessidades do país.
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