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REFORMA TRIBUTÁRIA

1. APRESENTAÇÃO

A Reforma Tributária é, hoje, sem dúvida, um dos
temas mais atuais e palpitantes. Os milhares de administrado-
res dos Municípios e Estados brasileiros esperam, através
dela, amenizar seus angustiantes problemas financeiros. A
própria administração federal passa por dificuldades, o que
também a coloca como parte interessada na reformulação do
sistema tributário. Além disso, conforme demonstram os
estudiosos, essa é uma questão estreitamente relacionada com
a determinação do perfil de distribuição de renda do País.

Políticos de todos os Partidos - vereadores, deputados,
prefeitos, governadores, senadores -, técnicos e entidades de
classes vêm, nos últimos tempos, examinando este assunto,
sobre o qual, inclusive, já se têm produzido diversos docu-
mentos reivindicativos.

O INDICADOR nP 3 iniciou esta discussão no âmbito
do CINPE, editando uma entrevista com o Professor Fabrício
Augusto de Oliveira, grande especialista em política tributá-
ria. Dando continuidade ao esforço para discussão da matéria,
o CINPE, a Comissão de Assuntos Municipais e Planejamen-
tos Regionais e a Comissão de Finanças e Orçamento da
Assembléia Legislativa, no dia 15 de setembro, promoveram
em seu Auditório, um debate sobre Reforma Tributário, tendo
como expositores o Professor Fabrício Augusto de Oliveira,
doutorando em economia pela UNICAMP, professor da
PUC-MG, técnico da Fundação João Pinheiro e autor do
livro "A Reforma Tributária de 1966 e a Acumulação de
Capital no Brasil", e o Dr. Dirceu Moreira Guazzi, Mestre em
Engenharia de Produção pela UFRJ, autor da tese "Incidên-
cia dos Impostos Indiretos sobre os Orçamentos Familiares -
os casos do 1CM no Estado do Rio de Janeiro'

Com a participação de prefeitos, vereadores, deputa-
dos, entidades de classes, técnicos, assessores e estudiosos do
assunto, a sessâo foi aberta sob a presidência do Deputado
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Ferraz Caldas, Presidente da Comissão de Finanças e Orça-
mento. O Deputado Manoel Conegundes, 49 Secretário da
Assembléia e Presidente do CINPE presidiu a parte final da
sessão, coordenando os trabalhos até o encerramento dos
debates. Durante a exposição exerceu também a presidência
e coordenou os trabalhos o Deputado Delfim Ribeiro que, no
discurso de abertura da sessão, acentuou: "É importante que
nesta Casa se discuta a necessidade de uma vida mais condig-
na; e uma vida mais condigna está associada a uma redistribui-
ção de rendas mais justa,, e uma redistribuição de rendas mais
justa nós só teremos com uma efetiva reforma tributária.
Uma reforma tributária que vai exigir a consciência da classe
política. A atual Política Tributária é, na verdade, trauma ti-
zante. Ela hoje penaliza sobremaneira a classe menos remune-
rada do País. A Política Tributária precisa também atender a
outros segmentos da sociedade com mais justiça. Temos de
acionar os mecanismos capazes de promover uma reforma
tributária que virá beneficiar os Estados e os Municípios, pois
a nefasta centralização das rendas públicas nas mãos do Poder
Central tem gerado boa parte das dificuldades sócio-econômi -
cas em que vive o povo brasileiro hoje."

Com a publicação da súmula do debate sobre Reforma
Tributária, o INDICADOR completa a apresentação do tema,
devendo, no entanto, voltar a ele sempre que novos fatos o
justifiquem.

Ao editarmos este texto, fomos obrigados, muitas
vezes, a resumirmos o pensamento dos debatedores. Espera-
mos, no entanto, ter respeitado escrupulosamente suas idéias.

2. EXPOSIÇÃO DO PROFESSOR FABRICIO AUGUSTO
DE OLIVEIRA

Creio que hoje há unanimidade quanto às mazelas e distorções
do sistema tributário brasileiro. Poderia apresentá-las de ponta a ponta.

Mas, antes, gostaria de destacar três qualidades do sistema tribu-
tário que lhe permitiriam cumprir adequadamente o seu papel dentro
do instrumental de poli'tica econômica do Governo.

A primeira seria dotar os poderes públicos - União, Estados e
Munic(pios - dos recursos necessários, para que possam cumprir o seu
papel e atender às demandas sócio-econômicas da sociedade.
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O Estado liberal releva sobretudo as funções de manutenção da
ordem e a segurança. Assim, os recursos necessários para o cumpri-
mento das suas funções são relativamente pequenos.

Entretanto, à medida em que a sociedade se torna mais comple-
xa e as necessidades da população crescem, os poderes públicos evoluem,
tornando-se importantes para revitalizar as forças do sistema. As deman-
das de recursos tendem a aumentar e o sistema tributário passa a exigir
um rearranjo conti'nuo para não se transformar num entrave.

Claro que, sob o regime federativo, os sistemas tributários,
embora centralizados, devem possuir mecanismos redistributivos para
que os Estados e os Municípios também atendam à altura às deman-
das da população.

A segunda qualidade do sistema tributário é que deve ser equâni-
me: o ônus dos recursos deve ser distribuído de forma equitativa entre
os membros da sociedade. Acho que não há discordância sobre este
ponto: os indivíduos que obtêm remuneração maior deveriam partici-
par com ônus maiores na tributação.

A terceira qualidade diz respeito ao nível técnico. O sistema tri-
butário deve estar devidamente ajustado à estrutura da sociedade para
que não se transforme num entrave à fluidez da economia.

Colocadas essas qualidades, que deveriam fazer parte de um bom
sistema tributário, poderíamos fazer um contraponto com a situação do
sistema tributário no Brasil de hoje

Quanto à primeira questão, a capacidade do sistema de dotar os
poderes públicos dos recursos indispensáveis ao atendimento das
demandas sociais, encontramos um quadro dramático. Tanto as fnancas
do Governo Federal quanto as dos Estados e Municípios são deí[-
rias, porque há uma impossibilidade muito grande de captar recursos e
cobrir os rombos financeiros.

A nível federal, a análise do orçamento da União, do Tesouro
Nacional, mostra que ali está configurado um superavit desde 1973,
o que sugere que a situação do Governo Federal estariá muito boa,
em termos financeiros.

Mas o Orçamento Fiscal no Brasil vrou uma parafernália a partir
da criação do Orçamento Monetário. Este deveria ser um instrumento
de política monetária, criado pelo Banco Central, mas nele foram lança-
das várias unidades de outras contas. Assim, os subsídios diretos, os
subsídios do petróleo, do trigo e de alguns produtos alimentares deixa-
ram de constar das contas da União e passaram a ser lançados no Orça-
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mento Monetário. O orçamento monetário, ante uma peça estritamente
da política monetária, passa a conter unidades de contas reais. A partir
daí, as contas reais realizadas pelo Governo Federal, e mesmo o próprio
giro das Dívidas Públicas Internas, passaram, em 1971, a ser lançadas no
Orçamento Monetário.

Numa sociedade democrática, o orçamento da União é submetido
ao controle da sociedade civil. Mas, no Brasil, isto, de fato, no
acontece desde 1964, porque o nosso Orçamento nada mais é do que
referendado, dada a maioria do Governo no Congresso Nacional. Mais
ainda: este orçamento, que é o discutido pelo Governo e aprovado pelo
Congresso Nacional, representa nada mais do que 20% dos gastos do
Estado: várias contas são escamoteadas através do Orçamento Monetá-
rio e das próprias empresas estatais, entre as quais as autarquias, as
fundações e as universidades. Só em 1979, quando foi criada a Secreta-
ria das Empresas Estatais, é que ficaram reveladas de forma cristalina as
dificuldades enfrentadas pelo Governo Federal.

O economista Carlos Godói realizou algumas estimativas, reve-
lando que, em 1979, o déficit do Governo Federal no setor público,
consolidando-se os três orçamentos (o Fiscal, o Monetário e o das
Estatais) teria sido de 8,3% em relação ao PIB; em 1980,
declinava para 6,7%; em 1981, para 5,6%, e a estimativa para 1982
seria de 5,7% em relação ao PIB. A situação do Governo Federal ultra-
passa a situação existente em 1964, quando as finanças federais estavam
totalmente deterioradas, quando os mecanismos de financiamento
haviam se esgotado e estávamos em profunda recessão. Mas, naquela
época, o déficit não ultrapassou a casa dos 4%. Hoje, consolidando o
setor público federal esse déficit ultrapassa a casa dos 7% do PIB, um
índice alarmante.

Essa insuficiência de recursos não se restringe ao âmbito federal,
mas se estende aos Estados e Municípios. Estes estão, de certa forma,
com as mãos atadas, pois os instrumentos de política econômica estão
concentrados no âmbito federal. Uma análise de seus orçamentos mos-
tra que, tanto Estados quanto Municípios, desde 1975, em apenas 3
anos conheceram pequenos e modestos superavits.

A questão dos Estados e Municípios é mais complexa, porque as
demandas de infra-estrutura de todo processo de industrialização e
urbanização das décadas de 60 e 70 cresceram neste período, colocan-
do-os em grandes dificuldades para atendê-las, pois a maioria dos recur-
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timentos, não foi suficiente para fazer com que a sociedade aplicasse
a( os seus recursos. Acionou-se também o sistema tributário - através
de incentivos, isenções do imposto de renda e isenções fiscais de ganhos
e dividendos - para que os recursos e contribuições do sistema fossem
encaminhados para os setores financeiros. Para eles foi canalizado um
volume significativo de recursos de que o Governo Federal abriu mão
para estimular o crescimento econômico.

Alguns setores foram melhor contemplados. Como a política
econômica deu prioridade ao combate à inflação, previram-se favores
e créditos especiais para as empresas que não elevassem os seus preços
além dos i'nd ices estabelecidos pelo Governo.

A questão é a seguinte: estimativas realizadas para 1976, 1977
e 1978 mostraram que os incentivos destinados a exportações, às cama-
das de médias e altas rendas para aplicação financeira, e mesmo aqueles
destinados aos setores produtivos para estimular captação de capital e
expansão das empresas, correspondiam a aproximadamente 20% da
receita do Tesouro. Na verdade, este bloco de incentivos que o Estado
distribuiu, para uns poucos setores tidos como importantes,represen-
tava uma drenagem muito grande de recursos do Governo Federal. Na
medida em que o Governo Federal abria mão de seus recursos e via
crescer a sua demanda, a médio e longo prazo teria que se defrontar,
inevitavelmente, com uma crise fiscal.

Mas o Governo Federal não assumiria totalmente os encargos
desses incentivos. Na impossibilidade de ter à mão os recursos neces-
sários para alimentar o sistema, passou a envolver, de forma compulsó-
ria, os Estados e os Muncípios no problema. Isto os arrastaria, mais
cedo ou mais tarde, à mesma situação com que se defrontava o
Governo Federal. Por outro lado, em 1967 e 1968 o Governo Federal
começaria a distorcer aquele mecanismo distributivo de renda entre
os Estados da Federação. Por exemplo, em 1967, já sentindo o proble-
ma da insuficiência de recursos, ele reduz o fundo de participação dos
Estados e Municípios, dos 20% previstos na Constituição, para 14%. Em
1968, reduz o fundo para 12% e cria um fundo especial em que 5% são
destinados aos Estados, 5% aos Municípios e 2% aos Estados mais po-
bres. O mecanismo de redistribuição das rendas públicas entre as unida-
des da Federação foi precedido de uma reforma externa, e o Governo
Federal, em função do processo produtivo, começaria a promover alte-
rações nesse mecanismo e a se apropriar indevidamente de parcelas
pertencentes, de acordo com a Constituição, aos Estados e Municípios.
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Na verdade, a reforma tendeu, de certa maneira, a ser centrali-
zadora, retirando dos Estados e Munici'pios a autonomia que possuíam
para criação de impostos e ali'quotas. Mas ela criou um mecanismo
redistributivo entre estas regiões, através do Fundo de Participação
dos Estados e Municípios e vários mecanismos que propiciariam a redis-
tribuição dos recursos arrecadados entre as esferas da federação. Não
se deu atenção, na verdade, à questão da distribuição do ônus tributá-
rio. Ocorreu uma expansão muito exacerbada nas ali'quotas da tributa-
ção direta.

Os problemas que o sistema tributário apresenta hoje têm suas
causas principais em poII'ticas que tiveram início em 1967, ano da
implantação da reforma tributária, mas, especialmente, ano em que
assume o Ministério da Fazenda o Ministro Delfim Netto, que utilizou
o arcabouço montado pelos Ministros Roberto Campos e Otávio Gou-
veia de Bulhões.

Os desdobramentos que se observam a partir de 67 - e aí já
aponto a primeira causa das grandes distorções existentes hoje - é que,
à semelhança dos demais instrumentos, o instrumento tributário passa a
ser utilizado como uma poderosa ferramenta do processo de cresci-
mento econômico, passando a orientá-lo. Não era esse o objetivo visado
pelos reformadores do sistema tributário de meados da década de 60.
Isto foi aprofundado na gestão de Delfim Netto e partir de 67. Significa-
va que o Estado, a partir dessa opção por revitalizar a economia e
descartar a sociedade, deveria de alguma forma obter recursos para
estimular os setores considerados importantes para o desenvolvimento
econômico. Para isto, criou todo um elenco de incentivos fiscais.

O setor exportador mereceu a concessão de vários incentivos,
como a isenção do IPI, a concessão de crédito-prêmio, a criação de
linhas especiais de financiamento para os setores exportadores e a
instituição do regime de "draw back" para exportações. Numa estima-
tiva bastante conservadora, os incentivos chegaram a representar, às
vezes, 50% do custo dos produtos.

Mas esta distribuição dos recursos da sociedade para alguns
poucos setores econômicos não se prenderia somente ao setor exporta-
dor. Ao setor financeiro seria destinado também um cipoal significativo
de incentivos. A reformulação ocorrida no sistema financeiro de 64 a
67, embora se tenham criado novas instituições, e novas personagens
tenham surgido no cenário, como o Banco Central e os bancos de inves-
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Em 1968, promoveria uma outra modificação substantiva, que afetaria
significativamente as finanças estaduais e municipais.

Em relação ao imposto sobre lubrificantes e combustíveis, cuja
distribuição prevista era de 40% para a União e 60% para os Estados e
Municípios, o Governo Federal inverteu essa relação, através de um Ato
Complementar: a partir de 1968, a União passou a apropriar-se de 60%,
ficando os Estados e Municípios com os 40% restantes.

Dadas as dificuldades e insuficiências de recursos para levar seus
propósitos à frente, o Governo Federal joga para as esferas inferiores
programas de sua responsabilidade, transferindo-lhes também os respec-
tivos ônus.

Assim, a política tributáriã aplicada a partir de 1967 levaria não
só a uma deterioração das finanças federais - dada a transferência de
significativo volume de recursos para o setor produtivo - como levaria
de roldão os Estados e os Municípios, envolvidos compulsoriamente em
programas de responsabilidade do Governo Federal. Este passaria a se
apropriar, por conseqüência, de recursos necessários aos programas de
responsabilidade daqueles.

Mas apenas isso não explicaria a distorção que, a longo prazo,
viria a ocorrer. A questão do endividamento federal deve ser vista tam-
bém pelo lado da expansão do endividamento externo.

Num primeiro momento a Dívida Pública Interna cresce estimu-
lada pela política do Governo Federal de amparar o processo de desen-
volvimento renunciando a fatias ponderáveis de seus recursos em favor
do sistema produtivo. Com isso a Dívida Pública Interna, espelhada nas
ORTNs, sofre tão somente uma expansão, não muito significativa, por-
que os recursos ainda podiam ser realimentados. Mas, num segundo
momento, a dívida interna tenderia a crescer com a expansão das
ORTNs e LTN; derivadas do crescimento da dívida externa.

A dívida externa se expandiu a partir do final da década de 60,
em conjuntura internacional bastante favorável, quando o mercado de
dólares oferecia taxas de juros convidativas. À medida que os emprés-
timos eram contraídos, eram convertidos em cruzeiros e lançados na
economia, criando um excesso de liquidez no mercado. Para se "enxu-
gar" esse excesso foram criadas, em 1970, as LTNs, operadas através
do open market. Quando havia excesso de meios de pagamentos, eram
retirados através do open; quando havia escassez, compravam-se títulos
e injetavam-se recursos na economia.
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Desta forma, a expansão da dívida externa produzia em contra-
partida uma expansão inevitável da dívida interna, uma expansão da
massa de ORTNs. Este seria um segundo movimento a alimentar o cres-
cimento da dívida interna.

Um terceiro movimento tem origem nas características do Esta-
do pós-64: um Estado autoritário e autocrático na forma como se
desenvolveu e como passou a intervir na economia. Se, por um lado,
amparou o processo de crescimento através da concessão de benesses a
setores produtivos, às camadas de médias e altas rendas, por outro,
quando começou a se sentir forte principiou ase descolar da sociedade.
Isso ocorre principalmente a partir do período do Presidente Médici.
Aí, já no segundo período de elaboração do PND, nota-se que o Estado
se descolou de suas bases, inclusive das classes dominantes.

O Estado se coloca com relação ao PND como sujeito do desen-
volvimento, que decide os destinos da Nação sem consultar os vários
interesses que existem.

O II PND, com seus reclames mirabolantes, é o projeto da cons-
trução do Brasil Potência: a meta de duplicação da capacidade nacional
de produção de aço e do setor energético, os vários programas nuclea-
res, etc., surgem a partir de 1975.

Tucuru( e ltaipu fazem com que as empresas estatais sejam enga-
jadas em projetos para os quais não existiam recursos suficientes. Para
alimentar aqueles sonhos, as empresas estatais iniciam um processo de
endividamento. O li PND foi apurado depois de um ano, dada a impos-
sibilidade de sua continuidade. Até então, as empresas estatais haviam
se engajado nesses programas e comprometido suas finanças. Um ano e
meio depois do II PND há toda uma intranqüilidade econômica e os
recursos escasseiam cada vez mais, num processo já recessivo sem muitas
perspectivas de recuperação. Em 1979 este processo se acentua fazendo
com que o II PND comece a ser abandonado. Mas ai', o país, já endivi-
dado pela aventura do II PND, defronta-se coma necessidade de capta-
ção de recursos para o balanço de pagamento e continua buscando
recursos externos. Aprofunda-se o endividamento.

Fazendo um breve resumo: o sistema tributário nacional padece
hoje de sérias distorções, que podem ser observadas ao longo do tempo.
Elas não estão todas contidas no Código Tributário de 1966. Mas os
desdobramentos promovidos pelos condutores da política econômica,
a partir de 1967, fizeram com que o sistema tributário nacional fosse
progressivamente mutilado. E hoje padece das mesmas distorções, de

162



forma bastante ampliada, de antes da realização da reforma. O sistema
tributário hoje é incapaz de suprir o Governo Federal dos recursos
necessários para cumprir os seus compromissos financeiros. Seria neces-
sário uma reforma de profundidade. Ele também é bastante desfavorá-
vel aos Estados e Munici'pios, na medida em que, além de concentrar
junto ao poder central as decisões principais sobre a política tributária,
faz com que os governos estaduais e municipais se sintam com as mãos
atadas, impotentes para realizar mudanças no sistema e aumentar os
seus recursos. Apresenta o fato de extrema gravidade de distribuir
muito mal o ônus tributário. Apresenta a imperfeição técnica que colo-
camos.

Dentro de um quadro como este impõe-se uma reforma tributá-
ria, com a redistribuição da arrecadação para as esferas inferiores (esta-
dual e municipal) e uma melhor redistribuição do ônus tributário.
preciso fazer com que os indivíduos que têm maior rendimento paguem
mais imposto.

Se analisarmos a atual situação, teremos que excluir do ônus a
classe trabalhadora, que já está esgotada, não só tributariamente, mas
salarialmente, ao longo do tempo, e foi pouco contemplada pelos
gastos realizados pelos poderes públicos. A expansão da carga tributária
também não pode ser feita sobre a classe média: houve várias expan-
sões dos impostos sobre a classe média, como se não bastasse a política
salarial de 79.

Uma reforma tributária visando a expansão dos impostos teria
que recair sobre os setores que ainda não estão participando do ônus
tributário e, muito menos, do ônus da crise, como o setor financeiro
e o setor latifundiário, por exemplo, que praticamente não pagam
impostos.

A reforma tributária, para resolver o problema dos Estados, dos
Municípios e do próprio Governo, exigiria um novo ordenamento do
quadro político. Até os pequenos ajustes que são propostos hoje, a
nível de Governo Federal, como o grupo de estudos formado na Secre-
taria da Fazenda, encontram bastante resistência. O próprio Presidente
Figueiredo disse que a proposta do grupo de trabalho a ser apresentada

este ano para discussão, não propicia mais do que pequenos ajustes do sis-
tema: uma verdadeira reforma seria postergada para 84 ou 85, dadas as
condições políticas e econômicas atuais. Então, a questão tributária é,
antes de tudo, uma questão política. Embora seja necessária a reforma,
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no quadro político atual, é um pouco difícil. É preciso fazer com que o
processo democrático avance mais, para que se faça essa reforma.

3. EXPOSI ÇÃO DO DR. DIRCEU GUAZZI

Vamos tentar mostrar aos Senhores como se poderia fazer uma
mudança no atual sistema tributário incidente nos impostos indiretos. A
idéia é pegar os impostos indiretos e, a partir de uma simulação, juntar
os indiretos aos diretos para que se tornem progressivos. Querer que os
impostos indiretos sozinhos se tornem progressivos é uma ilusão,
porque eles incidem basicamente sobre serviços e bens. As classes mais
favorecidas aplicam uma pequena parte de sua renda em serviços e bens.
Estes bens são patrimoniais, investimentos onde a incidência de impos-
tos é mínima ou nenhuma.

Não vou falar em todos os impostos indiretos porque isso exigi-
ria uma pesquisa muito grande. Como esta é uma pesquisa de tese, foi
baseada no 1CM, que é o maior imposto estadual (gera mais ou menos
95% de arrecadação do Estado) e no IPI, que é o maior imposto indire-
to do país. Para calcular a carga tributária nós temos uma pesquisa
feita pelo INDEF sobre o consumo de alimentos no país, realizada em
64 e publicada dois anos depois, que é até o momento a maior pesquisa
existente sobre este tipo de consumo. Nós tomamos os dados desta
pesquisa e fizemos o cálculo da carga tributária. O que pudemos cons-
tatar é que o 1CM é um imposto altamente regressivo, pois tributa em
valores fixos, e não em ai (quotas, em 16% todo e qualquer bem consu-
mido. Se uma pessoa ganha 1 ou 10 salários mínimos, pagará 16% de
imposto sobre um quilo de arroz que venha a comprar. Isso é tremen-
damente injusto do ponto de vista social, e altamente regressivo. E
inconcebível que possa existir um imposto como este ainda hoje. Ao
mesmo tempo sabemos que a ali'quota única facilita tremendamente
a fiscalização fazendária. Se transformarmos esse imposto único em
al(quotas diferenciadas, duas ou três alíquotas, o trabalho de arrecada-
ção e fiscalização vai ser muitas vezes maior do que o acréscimo de
valor que se irá obter. Esta dificuldade existe na administração fazen-
dária e me parece que se quisermos fazer alguma coisa para reduzir as
injustiças sociais através do imposto esta é uma saída que tem que ser
levada a sério.

Uma pesquisa realizada pelo INDEF dividiu as classes de renda
em nove itens; de menos de 1 salário-mínimo até mais de 30 salários-
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mínimos. Como determinar a carga tributária? Através da incidência
das al(quotas em cima dos valores monetários da renda (quando fala-
mos em renda monetária, estamos nos referindo apenas àquilo que se
recebe em dinheiro para se comprar algo). Com base nisso, é feita a
incidência do imposto.

Fizemos isto em 1974 com a legislação vigente e fizemos outra
vez para 1982, ano em que se desenvolveu esse trabalho. Em 1974
ti'nhamos uma ali'quota de 15%. Em 1982, a ali'quota era de 16%, mas
houve algumas concessões e o Governo eliminou o 1CM de alguns
produtos básicos.

Então, o que aconteceu? A carga tributária caiu um pouco em
relação a 1974, em valores mínimos. Isto no ajudou muito com rela-
ção ao 1CM. Em 1978, foi eliminado o lPl sobre quatro mil produtos,
os quais tiveram suas ali'quotas reduzidas a zero. A proposta na época
foi para que essas alíquotas fossem reduzidas a zero por se tratar de
produtos de amplo consumo popular, o que favoreceria as classes de
baixa renda, além de incrementar o emprego através da isenção em
algumas áreas de interesse nacional. A realidade mostrou que isto no
aconteceu. Quando se pega o IPI incidente em 1974 e 1982, o que se
verifica é um aumento do IPI porque, enquanto eram isentados quatro
mil produtos que tinham participação irrisória na arrecadação, foi
aumentado o lPl de produtos considerados supérfluos, mas de amplo
consumo popular. Assim, tornou-se mais regressivo ainda o imposto que
deveria ser progressivo.

Como dizem os órgà'os ligados ao Governo, o lPl deveria ter sua
ai (quota definida de acordo com a seletividade do bem. Isto é, um pro-
duto que tem maior grau de sofisticaç5o deveria ter uma ai 

(quota maior
do que um produto de maior consumo popular. Isto só existe em parte.

É dif(cil definir um produto supérfluo. O que é supérfluo para
muita gente, às vezes no é para outros. Só para citar exemplos, a cer-
veja tem aI (quota de 72%; lanchas para recreação, 50%. Isto dá a enten-
der que a cerveja é mais supérflua do que uma lancha de esporte. Mas
talvez represente uma tentativa de incrementar a indústria de navega-
ção. Não sei! A cerveja tem 72% e o champagne 66%. Temos casos
como o da pasta dental, cujo IPI é de 10%, enquanto que o xampu, que
me parece muito mais supérfluo, tem a mesma ali'quota. Óculos de
grau, muito necessários, têm ali'quota igual à dos óculos de sol. Como se
pode ver, os critérios de aplicação das ali'quotas do IPI no são muito
definidos. Creme de barba é de 20%; papel de parede, 15%; obras de
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pedras preciosas têm 5% de incidência, enquanto uma caneta esferográ-
fica tem 20%. É estranho, mas é a realidade. A tabela de impostos está
a( para qualquer um ver.

A idéia é definir exatamente esta seletividade. Isto é importante
porque está onerando as classes pobres. A necessidade de se tirar essas
alíquotas é outro fato que deve ser levado em consideração, pois os
produtos não podem ter al(quotas únicas. Uma televisão a cores, do
modelo mais luxuoso, ou uma televisão preto-e-branco, da pior quali-
dade, têm a mesma incidência. Quer dizer, você tem um lPl igual para
um produto do mais sofisticado ao mais simples, porque na atual
tabela de alíquotas de incidência do IPI não existe diferenciação no
bem. Concordo em que é difícil fazer uma diferenciação muito preci-
sa, mas deveria haver algum critério de diferenciação, que é perfeita-
mente possível. Deveria haver um critério de definição do produto
classe A, B ou C, ou em duas classes, com o que se conseguiria tornar
os impostos não progressivos. claro que, a partir de determinada
faixa de renda, isto se torna impossível, porque a classe mais alta
não consome o seu salário na aquisição de produtos, mas em investi-
mentos, enquanto as classes mais pobres gastam tudo o que ganham
em consumo e bens de serviço para se manter. Para estas classes não
há poupança. Quer dizer, há que haver dois critérios: um em que você
define melhor o que seja essencialidade do bem, em que você define
um bem como supérfluo ou não. Outro critério seria a divisão do mes-
mo bem em duas categorias distintas. Isto me parece possível e conse-
guiria mudar tremendamente os valores.

Uma família que ganha menos de 1 salário-mínimo gasta 50% do
que recebe monetariamente em alimentação. Esse valor vai caindo gra-
dativamente, de tal maneira que quem ganha mais de 30 salários-
mínimos gasta com alimentação apenas 7%. Assim, qualquer mudança
que se queira fazer no sistema tributário atual tem que incidir sobre
alimentação. O segundo grupo de maior peso é habitação. Para a classe
que ganha menos de 1 salário-mínimo, 21% são gastos com habitação,
enquanto que para a classe que ganha mais de 30 salários-mínimos esse
valor é aproximadamente 16%. A diferença é muito pequena se compa-
rada com a da alimentação. Então, qualquer medida a ser adotada terá
que ser em cima da alimentação.

Mas há um problema: se o principal imposto que o Estado tem
é o 1CM sobre o arroz, feijão, produtos de consumo popular, se se
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isentam esses produtos, o que acontece com o Estado? Vejamos,
fazendo uma simulação, como se poderia reverter essa tendência. Para
a classe mais pobre, aque ganha menos de um salário-mínimo, em 19740
1CM mais o lPl representavam 14,82% da sua renda conforme se verifica
na tabela. De cada cem cruzeiros que ganhavam, quase 15 cruzeiros
eram gastos para pagar 1CM e lPl apenas, sem falar dos outros impostos
indiretos. Esses 14,82% para a classe mais pobre iam caindo, à medida
que subíamos na escala de rendas, chegando a 7,32%, menos da metade,
na classe mais favorecida. O que se pode fazer? Eliminar o 1CM de diver-
sos produtos de consumo popular. Em contra-partida, é preciso aumen-
tar as ali'quotas para produtos considerados supérfluos. Isto é possível.

Fizemos um trabalho a respeito. São 88 índices pesquisados pelo
INDEF. Nessa pesquisa consta tudo que uma família gasta durante o
ano. Analisamos item por item; o que é supérfluo, o que não é, o que é
basicamente de consumo da classe pobre. Esses itens seriam isentos de
1CM. Os produtos que são de consumo de classe rica não teriam essa
isenção. A idéia é não aumentar indiscriminadamente. Poderíamos
duplicar os 16% para 32%, dependendo do item, bem como proceder
alterações na alíquota do IPI. Com esta composição a arrecadação
permaneceria praticamente constante.

Se aumentamos o 1CM de um produto ele não deixa de ser con-
sumido. Em 1981, quando se definiu que diversos produtos eram supér-
fluos, nenhum deles teve o seu consumo diminuído apesar da sobretaxa
de 10% que sobre eles recaiu. Ninguém deixou de beber cerveja. Portan-
to, se aumentarmos o 1CM para os produtos considerados supérfluos e
eliminarmos sobre os produtos considerados essenciais, eles não dei-
xarão de ser consumidos.

Isso vale para o IPI e para o 1CM. Então a idéia é fazer transfor-
mar o IPI como se faz com o 1CM. Poderiam ser fixadas duas ou três
al(quotas no máximo, definidas sobre os produtos que são ou não
supérfluos, numa média de 20%, 40%, 60%, de acordo com a essenciali-
dade do produto.

Baseados nisso, fizemos a terceira simulação. Definindo alguns
critérios do que é e do que não é bem essencial, colocamos as alíquotas
para esses itens e calculamos para nove classes de renda. A conclusão
final é que poderíamos, sem alterar a arrecadação do Estado e da
União, passar dos atuais 14,82%, que é o que a classe mais pobre paga,
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mais o 1CM e o IPI, para 8,5%, ou seja uma redução de quase 50%.
(Veja Tabela).

Passaríamos de 8,5% para a classe mais pobre para 9,16% para
a segunda classe mais pobre, 10,47%, 10,91%, 11,29%, 11,38%. Aí
começa a regressividade na faixa de 7 a 10 SM. A partir daí já não é
mais possível com impostos indiretos. Aqui, o imposto de renda pode-
ria contornar o problema, de tal modo que quando se juntassem os
impostos indiretos com os diretos eles se tornassem ao menos unifor-
mes, se não fosse possível -torná-los progressivos. Então, vejam: sem
alterar os dados, os recursos e o consumo, apenas usando a legislação
vigente de 74 e uma simulação feita em cima da atual legislação, redu-
zimos a quase metade a incidência sobre a classe mais pobre e aumen-
tamos em torno de 20%, 30% a carga tributária para a classe mais rica.
E não alteramos a arrecadação, o que é importante.

Este é um modelo que pode ser considerado e aplicado desde
que haja interesse. Talvez haja um momento político que mais defina
isso do que o momento econômico. A justiça social talvez seja impor-
tant(ssima, mas os momentos políticos é que definem mais se isso é
possível ou não.

Vamos voltar à definição do que seja o produto supérfluo ou não.
O critério que adotamos baseia-se em dois extremos: a despesa da classe
mais pobre e a despesa da classe mais rica. Para obter o resultado faço
uma divisão do valor do produto tomado pela classe mais rica, divi-
dindo-o pelo da classe mais pobre. Deste modo obtemos um valor
muito alto ou muito baixo, e este valor é que define por sua vez se um
produto é mais ou menos supérfluo. Se um produto é mais consumido
por uma das classes, ele não é um produto essencial. Fazendo-se a divi-
são da classe mais rica para a mais pobre e obtendo-se um resultado
positivo nessa divisão, o produto é considerado mais supérfluo, porque
é mais consumido pela classe mais rica. Desta maneira, vamos caindo
em termos de valores, até chegar ao índice um. A classe rica, por
exemplo, gasta pouco com feijão, milho e arroz. Já a classe pobre gasta
com os produtos essenciais de sobrevivência na ordem crescente: banha
de porco, farinha, milho, açúcar cristal e refinado, feijão, arroz, café,
macarrão, carne suna, pão, leite, cebola etc. Portanto, a mudança
dessas alíquotas talvez conseguisse transformar o lPl em imposto pro-
gressivo numa boa faixa da população. Muito obrigado.
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COMPARAÇÃO ENTRE AS CARGAS TRIBUTARIAS INDIRETAS

CLASSE DE DESPESA MONETÁRIA CORRENTE DA FAMÍLIA (CRUZEIROS)
INCIDËNCIATRIBuTARIA

TODAS <1w,	112w, 213,5.rn 3,515w, 5/um	7110	10115w 15130w, >30w,

(1CM + 1P011974	 10,19

(1CM + 1P011982	 9,85

1CM + IPI)/19 SIMULAÇÃO	10,80

((CM Ipi/za SIMULAÇÃO	1076

(1CM * IP013a SIMULAÇÃO	10,54
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4. DEBATE

DEP. DELFIM RIBEIRO - Sentimos hoje que estamos mergu-
lhados numa conjuntura altamente adversa, onde setores significativos
da vida nacional, a classe política, a classe empresarial, a classe sindical,
lutam por um novo modelo econômico, por substanciais mudanças no
atual modelo econômico brasileiro. Dentro deste contexto se afigura
com grande importância a Reforma Tributária. Hoje aqui ouvimos dos
dois palestristas fatos sobre a distorção do atual Sistema Tributário
como também comentários sobre a possibilidade de se desonerar os
segmentos de menor renda da sociedade, através de uma tributação
maior dos chamados produtos supérfluos.

Nas distorções enumeras aqui, como a progressividade ou
imputação maior de um percentual de incidência do 1CM sobre uma
pessoa assalariada, ela pagaria, hoje, de tributos globais 36%, ao passo
que quem ganha mais de 100 salários é tributado em apenas 14%.

Examinou-se aqui também o problema de relacionamento das
esferas governamentais, da injustiça na redistribuição da renda pública
no tocante aos Estados e aos Municípios, pois sabemos que os Estados,
que participavam do bolo financeiro nacional numa porcentagem de
37%, passaram a participar com apenas 24,5%. Os municípios, que
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participavam com 11%, tiveram suas aI(quotas reduzidas para 2,5%.
São injustiças que precisam ser reparadas.

Vimos o problema da distorção dos orçamentos fiscais, pois
temos 3 tipos de orçamentos no país: o fiscal, o monetário e o das esta-
tais. Nosso orçamento apresenta superavit desde algum tempo,
porque muitos de seus itens ao invés de incidirem sobre o orçamento
fiscal, incidem sobre o monetário. E vimos algo a respeito do sobre-
imposto que gerou o FINSOCIAL, que é um desalinhamento técnico
do procedimento tributário nacional.

Sentimos que essa contextura precisa ser reparada, e esses reparos
têm que ser estruturais, porque sentimos também que as pessoas de
baixa renda estão sendo mais penalizadas e os Municípios e os Estados
estão sendo despojados de suas rendas.

Como promover uma reforma exeqüível, palpável, simples, capaz
de sensibilizar o governo Federal que ainda não experimentou no cam-
po financeiro a abertura que experimenta no campo político? Qual a
maneira prática e objetiva de alcançar esses objetivos reformistas? Se
majoramos as taxas de tributo nacional, do 1CM e outros, automati-
camente promovemos uma penalização grave às pessoas de baixa renda.
Como, se tivemos na história da República um Ministro da Fazenda, o
Rischbieter, que foi exonerado porque tentou fazer incidir sobre a
herança um tributo? Gostaria de saber o modus operandi. Como, numa
reforma tributária, tratar as distorções sociais que temos hoje? O que
seria mais viável? Quais segmentos sociais poderiam dar um tributo
maior?

preciso que haja, acima de tudo, uma consciência nacional
em torno do problema, e a classe política deveria exercer um papel
importante de consciência dos demais segmentos, para que não haja
rejeição a certas reformas estruturais.

SR. FABRÍCIO DE OLIVEIRA - Acho que a questão foi
muito bem levantada sobre as possibilidades de solução das distorções
do sistema tributário, de se encontrar fontes para se aumentar a arreca-
dação e resolver os problemas dos Estados e Municípios, bem como de
distribuir melhor o ônus tributário. Entendo que existem várias fontes
que poderiam ser exploradas.

Poder-e-Ia dar uma melhor direção para o caso do lPl, já que
esta é, no mínimo, caótica e multidirecional. Esse imposto não foi
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elaborado com objetivo de justiça social, mas visou onerar mais aqueles
bens que fazem mal ou fazem bem à saúde.

Para a cerveja e o cigarro, por exemplo, existem aI (quotas bastan-
te elevadas. A alíquota do cigarro é de 365%, ou seja, 85% do que os
indivíduos pagam pelo cigarro é imposto; sendo que 70% vai para o
Governo Federal e uma parcela menor fica para os Estados. As al(quo-
tas das bebidas também são bastante elevadas. Isso precisaria ser repen-
sado. O cigarro é um bem essencial para o trabalhador que vive num
mundo agitado, sendo expropriado de tudo. Sendo um mecanismo de
fuga torna-se um bem essencial, não supérfluo.

No caso da tributação indireta deveria ser redefinido o que é
bem inferior e bem superior. Não se deve impor uma mesma alíquota
para produtos que são consumidos por pessoas de níveis diferentes,
como o caso citado pelo prof. Dirceu, da chita e da seda.

No caso do 1CM, deveriam ter ali'quotas maiores os produtos
tidos como supérfluos, consumidos por classes mais altas, e menores
al(quotas os produtos de consumo das classes de renda mais baixa.
Haveria melhor distribuição do ônus tributário sem queda na arreca-
dação, que poderia até ser elevada, desde que houvesse melhor orien-
tação sobre a tributação indireta.

Quanto ao Imposto Sobre Serviços haveria ali'quotas, uma de 5%
para serviços gerais e outra de 10% para diversões e serviços consumi-
dos por pessoas de níveis de renda mais elevados. Seria outro caminho
a ser explorado e que implicaria em expansão na arrecadação tributária
sem onerar os indivíduos de menor renda e sim os de maior renda.

Fora da tributação indireta existem outras fórmulas de se
expandir a arrecadação sem onerar os indivíduos de menor renda. Exis-
tem setores que não participam ou participam com peso muito pequeno
no ônus tributário. O setor financeiro tem uma carga tributária inciden-
te sobre transações financeiras de 10%, enquanto o indivíduo que ganha
até um salário mínimo tem uma carga tributária de até 40%. Percebe-se
claramente a grande injustiça social aí existente.

O sistema financeiro é o grande beneficiário do sistema em
períodos tanto de expansão como de crise, não existindo imposição
tributária que aumente sua contribuição em recursos para o Estado, o
Governo Federal e os Municípios. Ter-se-(a que estabelecer um
imposto sobre ganhos de capital nas aplicações financeiras. E preciso
que o setor financeiro se obrigue, inclusive, a uma sobretaxa de imposto
sobre os títulos públicos. As ORTNs com cláusula de correção cambial
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tiveram, nos dois últimos meses, uma valorização de 250%. Isto geraria
muitos recursos para o Estado. Seria uma penalização para o sistema
financeiro, mas está na hora de ele dar a sua contribuição.

Outro setor onde a carga tributária é mínima é o do latifundiário,
pois a carga tributária só existe de fato para os pequenos proprietários
que precisam obter crédito junto ao sistema financeiro, enquanto
os grandes produtores sonegam imposto. Este seria outro setor a ser
explorado.

Poderíamos pensar ainda no imposto sobre herança, que foi uma
bandeira levantada há algum tempo, mas que culminou com a queda de
Karios Rischbieter, sem sequer ser levado à discussão.

Através da elevação da al(quota do ITBI, na verdade estar-se-ia
criando um imposto sobre herança. Este imposto tem uma ali'quota de
4% que é muito baixa e poderia ser majorada com seu produto desti-
nado aos Municípios e Estados em quantidades iguais. Com isto estar-
se-ia criando imposto sobre a herança.

As várias fontes que podem ser exploradas para aumentar a arre-
cadação e redistribuir o ônus entre os segmentos da sociedade, aí estão
colocadas. As soluções técnicas existem, mas dependem, na verdade, de
condições políticas para sua viabilização.

SR. CARLOS VIRGÍLIOS ALVES (Chefe de Gabinete da Pre-
feitura de Espera Feliz).

Meus caros professores. O que se passa num Município conside-
rado rico na sua região de aproximadamente 300 quilômetros quadra-
dos, com uma população oscilante de 18 a 20 mil habitantes, e que
segundo o censo de 1980, considerado a vergonha nacional, é da ordem
de 13 mil e poucos habitantes. Esse Município que produz café em
larga escala (entre 100 e 120 mil sacas previstas para este ano), produz
leite (há três latic(nios), milho, feijão, arroz em abundância, é o maior
produtor de cebola do Estado, tem caolim, exportado diretamente pelo
grupo Klabin, tem quartzo que é exportado até para Itaipu, tem manga-
nês, que é mandado para o povo de Ubu, tem mica e outros minerais,
imaginem os senhores que este Município recolheu para os cofres do
Estado, no mês de agosto, apenas pelo 1CM sobre o café, 71 milhões
865 mil cruzeiros e alguns quebrados. E vai receber, daqui a dois anos e
um mês, a sua devolução de 20%. Vejam os senhores o que passam os
Municípios aqui representados, quando o Governo absorve os seus
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tributos para devolver 20% daqui a dois anos e um mês, sem juros e
sem correção monetária. Em nossa terra temos recursos, temos como
fazer as nossas obras, mas não nos dão aquilo que nos pertence, aquilo
a que temos direito.

O que notamos é que, quando se fala em reforma tributária, não
se cogita em voltar ao sistema antigo, que dava ao Município aquilo que
lhe pertencia. Por que não devolver aos municípios o que é produto de
sua terra? Por que esperar dois anos e um mês para receber os 20%,
sem correção monetária e sem juros? Isto, em outras palavras, é um
roubo, uma apropriação indébita de bem público e de dinheiro.

Nós, que pertencemos ao PDS, ao partido do Governo Federal,
estamos com ele naquilo em que ele está certo, mas combatemos o que
está errado.

Fazemos questão de ir a Brasília, no dia 27, para entregar
nossa Carta dos Municípios ao Presidente da República.

Queremos estar presentes para mostrar nossa repulsa. O País
faliu, estão falindo os Estados e querem falir os municípios. Não pode-
mos concordar com isso, nem ficar de braços cruzados num momento
tão crucia I.

Quanto ao 1CM, verificamos que ao entrar no Estado, vem com
o crédito de 11%, e ao sair, com um débito de 16,0%. Por que não
se nivela isso? Também não concordamos quando falou-se em taxar
diferentemente os produtos. Em contabilidade isto é impraticável.
Imagine-se um grande supermercado, com caixas registradoras para
emitir várias notas fiscais, calculando 1CM sobre cada produto. Seria
praticamente impossível. Ainda existe um outro tipo de imposto, o
chamado substituição tributária, aplicado diretamente sobre o açúcar
e bebidas e que é um imposto sobre imposto. São coisas que os amigos
aqui presentes talvez não saibam, mas que existem neste País.

Para encerrar, o Senador Afonso Camargos enviou há pouco, soli-
citação aos Municípios pedindo que cada um exigisse de seus Parla-
mentares na área Federal a ampliação de 20 para 30% e de 10,5 para
20% do Fundo de Participação dos Municípios. Gostaria que os amigos
aqui presentes acatassem esta solicitação. E ainda, exigissem a entrega
imediata do 1CM. Dois anos e um mês é muito tempo para se devolver
aquilo que nos pertence.

SR. DIRCEU MOREIRA GUAZZI - Concordo plenamente com
o Senhor no que diz respeito à centralização dos recursos arrecadados
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no País. Esta centralização está matando os municípios e os Estados.
Desde 1966, a participação dos Municípios vem caindo gradativamente.
Lembro-me de um Prefeito do interior do Estado do Paraná que pediu
à população para cada um adotar um buraco na cidade, porque a Pre-
feitura não tinha recursos para fazer os consertos. Realmente, um
prefeito recebe uma prefeitura falida, não por culpa da administração
anterior, mas por causa do sistema que ai' está. Na verdade, existe um
empréstimo compulsório, onde o Governo Federal leva o dinheiro hoje
e daqui a dois anos e um mês devolve uma parcela. Obviamente um
sistema to centralizador não pode funcionar.

Com relação à diferenciação da ali'quota do 1CM, a idéia é fazer
diferenciação sobre produtos grandes. Por exemplo uma lancha, que
não é normalmente vendida em supermercados e que poderia ser feita
uma nota tical em separado. Quando falo em colocar alíquota múltipla
é impor duas ou três alíquotas para o 1CM e refiro-me aos produtos que
não são consumidos por todos os segmentos da sociedade, como um
relógio de ouro que paga 16% de 1CM, a mesma quantia de um relógio
simples.

SR. PAULO ROBERTO ALCÂNTARA - O relógio de ouro
pode custar cem mil cruzeiros e o relógio simples 5 mil. O 1CM é 16%.
Logicamente quem compra o relógio mais caro paga um 1CM maior.

SR. DIRCEU MOREIRA GUAZZI - Uma pessoa pobre que
ganha salário mínimo e compra porque tem necessidade de comprar,
gastando tudo o que ganha em bens para a sua sobrevivência, não gasta
com supérfluos.

SR. PAULO ROBERTO ALCÂNTARA - O valor é de acordo
com o nível de vida.

SR. DIRCEU MOREIRA GUAZZI - Exatamente. Pagam 16
sobre cem ou 16 sobre dez, os valores são diferentes, mas o ônus é
maior para os que ganham menos.

SR. VIRGÍLIO ALVES - Mas ele já está pagando mais. Ele paga
16 mil, enquanto outro paga 1.600. Eu continuo vendo dentro do cam-
po da contabilidade.
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SR. FABRICIO A. OLIVEIRA - Para complementar uma ques-
tão que foi levantada eu diria que os Prefeitos e seus representantes
deveriam pressionar o Governo Federal para liberar recursos de vários
impostos destinados aos Municípios e aos Estados. A escassez de recur-
sos é muito grande e vale aqui a teoria da seleção, onde o mais forte
tenta devorar o outro para sobreviver. Esse é o mecanismo que o Esta-
do cria, atrasando pagamentos e dificultando financeiramente a vida dos
Municípios. Tem que haver uma pressão a nível do Governo Estadual
sobre o Governo Federal para eliminar os entraves de redistribuição
e as apropriações indébitas desses recursos. Já há um movimento
grande por parte das Prefeituras, através de cartas de municípios, con-
gressos e encontros. Esses movimentos devem continuar, porque signi-
ficam uma pressão da sociedade.

Quanto ao sistema tributário, coloco a questão dos 16%. Por
que não se exporta e se cobra a al(quota de 16%? Indiretamente os
municípios são prejudicados porque têm participação de 20%. Na ver-
dade essa diferenciação na alíquota ocorreu para favorecer os Estados
mais pobres. O sistema tributário para ser mais justo deve possuir meca-
nismos de redistribuição que diminuam as bases tributárias nas regiões.
A redução das ai (quotas permite que uma parcela do produto tributado
seja arrecadada para os cofres do nordeste que importa a nossa mer-
cadoria.

Uma das propostas que existem é pior do que o que está ocor-
rendo hoje. A proposta do grupo que estuda a reforma é de reduzir a
zero ou próximo de zero a alíquota para as exportações. Com isto, a
situação vai se agravar ainda mais. Temos que pensar que os Estados
mais pobres não produzem; consomem somente. E ao consumir não
teriam geração de recursos tributários o que importaria em o Estado
no ter condições de atender às necessidades mínimas da população.

Pensar em termos de justiça na distribuição de al(quota nas
regiões mais pobres é válido. Não é válido serem drenados recursos
de origem das regiões produtoras. Para as regiões mais pobres, as dife-
renciações das aI (quotas são válidas. Deve-se também pensar nisto, pelo
menos numa sociedade onde se pensa na justiça social.

PREFEITO DO ALTO RIO DOCE (Sr. Ulisses Couto) - Ouvi
os debates mas como Prefeito estou sentindo certas dificuldades na
reforma tributária. Esta reforma tributária está sendo debatida em reu-

175



niões como esta no Congresso Nacional, mas só virá, a meu ver, a
longo prazo. Não temos condições, pelo que vejo, de ter uma reforma
tributária a curto prazo e as prefeituras não têm recursos para aguar-
dar uma reforma tributária a longo prazo. Dou o exemplo: na minha
Prefeitura recebi a quota do Fundo de Participação no mês passado de
6 milhões e 200 mil cruzeiros, para pagar uma folha reduzida, de cerca
de 8 milhões de cruzeiros. Como é que uma Prefeitura vai pagar 8
milhões com 6 milhões? Essa matemática não consigo entender. Esta-
mos numa situação terrivelmente penosa. Temos que encontrar uma so-
lução dentro desse sistema, até que venha esta reforma tributária. Deve-
rá ser feita uma distribuição melhor de renda, de forma a atender às
necessidades dos Munici'pios, porque se assumimos o nosso mandato
este ano, vamos ficar na penúria durante 6 anos, com recursos inferiores
às nossas despesas, e vamos terminar falidos.

Acho que se deveria levar o assunto ao conhecimento do Governo
Federal ou dos órgãos competentes, no sentido de se encontrar uma
solução de emergência para o problema.

DEPUTADO DALTON CANABRAVA - Esta foi uma colocação
feita pelo Secretário de Governo anterior, Dr. Paulo Haddad. Ele tam-
bém manifestou opinião semelhante à sua, ou seja, que houvesse uma
reforma tributária emergencial e outra a longo prazo. Mas a providência
de urgência deveria ser tomada imediatamente, de acordo com a opinião
do Secretário Paulo Haddad, que é um homem de reconhecida capaci-
dade técnica e política.

SR. ULISSES DO COUTO - Não sou um "expert" mas a minha
opinião coincide com a do Prof. Paulo Haddad, pois estou sentindo na
carne o problema. Acho que os debates vão ficar um pouco aleatórios
e quando esta reforma tributária vier, talvez não adiante mais.

a terceira vez que assumo a Prefeitura e sempre lutando com as
maiores dificuldades. Já representei a minha região nesta Casa, mas hoje
convocado pelo meu município voltei à Prefeitura. Porém, estou lá em

palpos de aranha", lutando, pedindo a misericórdia do Governo Fede-
ral, requerendo uma verba pequena daqui outra dali, para fazer face às
dificuldades do município.

Acredito numa reforma tributária para resolver em definitivo a
situação do município e do Estado, mas penso, antes de tudo, numa
reforma de emergência, diante da atual conjuntura.
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DEPUTADO DELFIM RIBEIRO - O Prefeito Ulisses do Couto
colocou o problema como um problema do momento, uma dificuldade
imediata. Sentimos esta dificuldade. Mas por outro lado, estamos den-
tro de um quadro difícil. Apesar da nefasta concentração de renda
pública em mãos do poder central, essa renda hoje mal dá para pagar
parcela dos juros da dívida externa brasileira. A meu ver, dentro desse
plano de se dar tratamento imediato ao problema, temos que defender a
tese da renegociação ampla da dívida externa. Uma carência de 4 anos
de suspensão de todos os pagamentos de quaisquer natureza, para que,
com a suspensão dessa dívida, por 4 anos, possamos, a começar de
agora, redistribuir a renda pública. Os municípios que detinham a renda
global de 11%, apropriam-se agora de apenas 2,5%. O Estado, da mesma
forma, antes detinha 37% e agora 24,5%. Se for aliviada a situação do
Governo Federal e se houver sensibilidade para renegociar em prazo
amplo a dívida externa, o imediato a ser feito será voltarmos nossa aten-
ção para nosso País, para nosso mercado interno sofrido, fazendo-se
imediatamente a redistribuição da renda pública. Teríamos 4 anos para
arrumar a Casa e nesta arrumação seria prioritário o atendimento aos
Municípios.

SR. ULISSES DO COUTO - O Governo Federal ainda tem o que
se chama verba do fundo perdido. Confesso que não entendo bem o ter-
mo, mas penso que se trata de verba sem destino. Perguntaria: por que
não se faz a distribuição desta verba para as Prefeituras?

DEPUTADO DALTON CANABRAVA - O prefeito de Espinosa
está lembrando uma providência que poderia ser tomada de imediato. O
1CM, que atualmente só é devolvido dois anos depois, completamente
defasado, poderia ser pago em dia. Atualmente, esta demora representa
a devolução de apenas um quarto do valor real arrecadado. É uma me-
dida conjuntural, mas oportuna, que poderia ser tomada de imediato.
Se recolheu no mês de agosto, o pagamento seria em setembro. Em um
mês isto representaria apenas 10 ou 15% de desvalorização e não 75%
como é a defasagem atual com o atraso de dois anos e um mês.

SR. CARLOS VIRGÍLIO ALVES - A nossa reivindicação é esta
também, pois quando da criação do 1CM, ele era pago na mesma quinze-
na, no dia 15 ou 17 no máximo. Mas, hoje, são dois anos e um mês.
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Esta é a reivindicação de Espera Feliz e, acredito, de todos os Muni-
cípios do Brasil.

DEPUTADO DALTON CANABRAVA - Por isso, naquela época
todo prefeito ficou famoso. Agora, ninguém faz milagres.

Os Senhores podem contar conosco nesta Assembléia, mas tudo
que podemos fazer é "lobby" porque a tomada de decisão é da esfera
federal. Vamos nos unir para que, juntos, possamos alcançar nosso
objetivo.

SR. PAULO ROBERTO ALCANTARA PINTO -Os Municípios
so os geradores de toda a riqueza do País. Ainda existem alguns Muni-
cípios em razoável situação. Mas, se não houver uma mudança imediata,
até estes não poderão mais ajudar o País a sair das atuais dificuldades.
Por isso, acho que essa providência deve ser a mais imediata possível
para que esses Municípios não se tornem também insolventes.

DEPUTADO DELFIM RIBEIRO - Quando digo "suspender" a
administração da nossa di'vida externa, ou seja, os pagamentos de juros
e amortizações do principal, teremos condições imediatas de repassar
tudo isso que os municípios têm direito. Hoje, o Governo Federal diz
a todo mundo que não pode abrir mão da renda que está concentrada
em seu poder, porque tem outros compromissos. Se se suspender o
pagamento da dívida externa, teríamos oportunidade de arrumarmos a
casa e a primeira medida seria redistribuir aos Municípios e Estados
aquela parcela que já tiveram e que lhes foi tirada de maneira injusta.

SR. PAULO ROBERTO ALCANTARA PINTO - Acontece que
isso pode demorar muito e quando chegar a hora, o município estará
numa situação em que não poderá ajudar o Estado e o País. Acho que
deve-se tomar providência imediata. Ë a única maneira de os Municípios
continuarem produzindo e sobrevivendo.

SR. JOSÉ MARIA FONSECA (Prefeitura de Nova Serrana) -
Gostaria simplesmente de manifestar minha palavra de apoio aos ilustres
companheiros prefeitos, que reclamam do problema da distribuição de
tributos para os Municípios. Posso citar um exemplo simples que é o da
minha cidade, Nova Serrana. Nós estimamos a produção de calçados em
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seis milhões de pares para 1983, o que representa uma carga de produ-
ção muito grande no País e que é, inclusive, exportada. O problema, fri-
sado por outro prefeito, é que recebemos o menor índice do Fundo
de Participação. Em Nova Serrana, temos cerca de 13 mil habitantes
e recebemos, na última parcela, seis milhões de cruzeiros, quando nossa
folha de pagamento está entre 10 e 12 milhões. De 1CM recebemos
apenas 2 milhões de cruzeiros mensais. Considero que isto é uma ver-
gonha e quero apoiar a idéia dos que aqui reclamaram desse sistema
tributário.

Discordo dos professores quando dizem que o País está falido
e que o Estado está falido. Acho que tanto o Brasil quanto este Estado
são ricos. Os Municípios, sim, é que estão falidos.

SR. VANDER LÍSTER SÃ (diretor do Centro de Assistência
Tecnica do IMAM) - O tema é apaixonante, inquestionável e super-
necessário. Há, no entanto, a necessidade de se fazerem algumas consi-
derações. Quando nós estudamos o projeto a nível de atendimento
especificamente ao homem, está tudo muito bem. Quando se dirige
a coisa para o lado do Estado e dos Municípios, tudo se complica,
porque a fala do técnico, do professor e, especificamente, da classe
política, é direcionada e leva o povo a ser direcionado, a culpar única e
exclusivamente o sistema tributário nacional ou, basicamente, o Gover-
no Federal. Não é intenção de quem fala, do técnico e talvez não seja
intenção do mundo político, e não faço ai' distinção partidária, mas,
acredito que o povo é direcionado a ter este entendimento. O ideal
seria abordar paralelamente a situação tributária do Estado e do
Município.

Alguns prefeitos falaram a respeito de seus municípios e talvez
eles se encontrem numa situação privilegiada, pois 20% dos Municípios
brasileiros estão em fase pré-falimentar e 80% estão completamente
falidos. A culpa, no entanto, não é decorrente tão-somente da redistri-
buição e do retorno do 1CM ao Fundo de Participação. Essa culpa é
acumulada ao longo dos anos. Fizemos uma pesquisa em três ou quatro
municípios e chegamos a conclusões sobre as necessidades dos Municí-
pios, como água, luz, esgoto, etc., etc... Em alguns casos a culpa é única
e exclusivamente do Município, porque, apesar de não serem privile-
giados como municípios produtores, seus administradores arcam com
responsabilidades que não são da sua esfera. As prefeituras não deve-
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riam ser responsáveis pelas galerias de água pluvial, pela luz, pelo esgoto
e pelo calçamento, mas, ao longo dos anos, vêm assumindo esse ônus.
Chegamos agora ao acúmulo das dificuldades nos três níveis: federal,
estadual e municipal. A nossa proposta é no sentido de paralelamente
a essa grande reforma tributária, necessária e inquestionável, se faça
também uma reforma administrativa que dê aos Municípios condições
de sobrevivência. Se se fizer uma pesquisa verificar-se-á que 80% deles
não sabem sequer qual o universo de contribuintes de que dispõem; não
sabem onde conseguir recursos a nível de impostos territoriais, prediais,
etc. A matéria é complexa e sugerimos que nos debates, principalmente
a nível de classe política, fosse levada também uma reivindicação, de
caráter imediato, objetivando um reforço da capacidade técnico-admi-
nistrativa dos Municípios. Acreditamos ainda que os recursos atuais
nada significam diante daquilo que os Municípios têm direito.
inquestionável o retorno imediato do 1CM. Se paralelamente nos condu-
zirmos rumo a essa reforma administrativa, teremos reduzido um pouco
as grandes dificuldades da área municipal. Faço essa sugestão aos pro-
fessores e às classes políticas, principalmente ao Deputado Delfim
Ribeiro para que também inclua esse aspecto de se aumentar a capaci-
dade técnica dos municípios. Evidentemente, 20% dos municípios são
privilegiados porque são centros produtores como foi dito aqui. Mas
80%, já estão realmente falidos.

SR. FAB RÍCIO DE OLIVEIRA -Como o Prefeito de Nova Ser-
rana colocou o problema, ficou parecendo que somos inimigos dos
Municípios. Tenho dúvidas quanto ao fato de se dizer que o 1CM é
pago após dois anos. Há pouco tempo estive em contato com pessoas
da Secretaria da Fazenda que me informaram que o 1CM é creditado
imediatamente, no mesmo mês. O coordenador de assuntos munici-
pais da Secretaria da Fazenda me informou que, embora as transfe-
rências federais se façam com muito atraso, o 1CM é creditado religio-
samente.

Por outro lado, estou plenamente de acordo com a reforma
emergencial. Talvez essa reforma não se faça nos limites que se preten-
da porque o Governo Federal não está querendo. Neste momento ele
não se dispõe a abrir mão de receitas suas para os Municípios, ainda
que eles entrem em insolvência. Uma coisa que se poderia fazer seria,
pelo menos, seguir as regras do sistema adotado em 1966. Quantos e
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quantos recursos estão sendo hoje apropriados indevidamente pelo
Governo Federal e que pertencem aos Municípios?

O ITR tem como competência financeira o Município e, no
entanto, o Governo Federal andou se apropriando do percentual de
20% durante muito tempo.

SR.VIRGILIO ALVES - Nosso amigo falou de ITR. Trabalho
junto ao INCRA na Prefeitura e gostaria que aqueles que também tives-
sem qualquer atividade ligada a Prefeitura prestassem atenção no Certi-
ficado de Cadastro, pois onde está escrito ITR há uma redução lançada
pela Prefeitura, mas os Municípios não têm um centavo sequer para
pagar seus tributos.

O Governo Federal está dando isenção total, mas o Município
não tem verba para pagar. Num pequeno recibo de Cr$ 37.000,00, a
participação da Prefeitura é de Cr$ 3.800,00. O restante vai para a
área Federal. Eles vão para Televisão dizer que o ITR é do Município.
Mas não é.

Vamos receber em Espera Feliz 4 milhões e pouco de ITR.

FABRICIO DE OLIVEIRA - Ainda nesse assunto, não se justi-
fica nem a competência tributária do ITR. Ele foi um instrumento
considerado importante para promover a transformação no campo. O
Estatuto da Terra entrou em vigor e o ITR é o imposto menos expres-
sivo da reforma tributária. Se estivesse sob a competência tributária dos
Municípios seria uma boa fonte de rendas e haveriam condições de fis-
calização dos impostos da competência do INCRA, O INCRA não
possui uma estrutura administrativa adequada e o ITR não é um instru-
mento de transformação do campo, porque o Estatuto não entrou
em vigor.

Quanto à questão do Prefeito de Nova Serrana, segundo informa-
ções, eles produzem bastante calçados, mas boa parte é exportável.

REPRESENTANTE DE NOVA SERRANA - Somente uma pe-
quena parte está sendo exportada.

SR. FABRICIO DE OLIVEIRA - Outra questão importante é
que os Municípios têm sido afetados na isenção dos impostos para
importação de produtos manufaturados, que deveria ser encargo do
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Governo Federal. Os Estados e os Municípios também estão perdendo
sua cota na exportação.

Se o Código Tributário fosse seguido, isto já se constituiria uma
reforma emergencial. Mas, sem a proteção do Governo Federal esta pro-
videncia torna-se dif(cil. E preciso fazer-se cumprir a Constituição, pois
os Atos Complementares e os Decretos a ela se subordinam.

SR. CARLOS VIRGÍLIO ALVES - Foi colocado pelo Deputado
Dalton Canabrava que a transferência do 1CM é de competência do
Estado e isto poderia ser feito de imediato via pressão dos Deputados.

SR. FABRÍCIO DE OLIVEIRA - A transferência do 1CM
depende do Estado e apenas a fixação da al(quota compete à União.

PRESIDENTE 'DEPUTADO MANOEL CONEGUNDES) - Mas
existe uma regulamentaçF' Federal sobre o assunto, que foi estabeleci-
da depois do governo Castelo Branco, através de uma reforma feita no
sistema tributário.

SR. AIRTON - Sou membro de uma entidade de classe a nível
municipal, que trata do problema de fiscalização. Fizemos uma asso-
ciação a nível estadual que deveria congregar todas as pessoas que
trabalham na área de fiscalização do Estado. Chegamos à conclusão de
que são poucos os Municípios mineiros que têm uma estrutura adminis-
trativa para arrecadar tributos e fiscalizar os repasses dos valores que a
União arrecada. O Município ainda não consegue arrecadar aquilo que
poderia. A meu ver, deveria ser criada nos Municípios uma estrutura
administrativa para isto.

PRESIDENTE - Estão aí representantes da SUPAM que poderão
falar a respeito. Aliás, já foi feita a colocação que a SUPAM deveria dar
assistência técnica aos Municípios que não possuem esta estrutura admi-
nistrativa. Vemos que os cadastros municipais estão defasados e preci-
sem ser atualizados. Dever-se-ia dar a esses Municípios, não só assistên-
cia técnica, como também recursos financeiros para isso.

SR. AIRTON - Está havendo uma defasagem de tempo de mais
de um ano ou de quase dois anos para a transferência do 1CM para os
Municípios. Deveria haver maior fiscalização sobre essa devolução.

182



SR. ARMANDO (SUPAM) - Considerando as distorções no siste-
ma tributário e a necessidade de corrigi-Ias, gostaria de chamar atenção
para o seguinte: com relação ao 1CM há uma centralização da sua arre-
cadação e distribuição. O órgão encarregado de fixar os valores das
quotas dos municípios é o setor de Assuntos Municipais da Secretaria
da Fazenda, que o faz através da somatória dos valores econômicos
geradores do 1CM nos dois anos anteriores àquele em que está sendo
fixado o índice de participação. Então, o índice de participação perti-
nente ao exercício de 84 foi fixado este ano, através do levantamento
dos índices do exercício 80/81. Talvez ai' é que se dá a defasagem de
tempo entre a arrecadação e a distribuição. O órgão centralizador da
arrecadação é o BEMGE. O Banco repassa esses recursos nos dias 10
e 25 de cada mês. Ele define o valor relativo às arrecadações centrali-
zadas no mês anterior, e no dia 30 do mês ele paga o valor efetivamente
recolhido. Como ele vai distribuir e repassar aos municípios o valor a
que cada um tem direito? Se ele arrecadou 1.000, 200 serão distribuí-
dos aos municípios, ou seja, 20% do arrecadado. Esses 20% serão distri-
buídos conforme os coeficientes de participação de cada município, de
acordo com o valor gerador daquele imposto. Então o imposto é, em
parte participativo e, em parte não. Um município exclusivamente agrí-
cola e que sofreu uma enchente que dizimou toda a safra, não ficará
sem participação no 1CM. Este é o sentido participativo do 1CM, pois
ele tem participação na distribuição independente de ter gerado recur-
sos. Por outro lado tem-se um índice baseado no movimento fiscal, ou
seja, na atividade econômica municipal.

No caso da Prefeitura de Nova Serrana, que está dinamizando sua
produção de calçados, seu índice de participação aumentará após 2 anos.
Há, portanto, uma distorção do mecanismo utilizado devido ao atraso
entre a produção efetiva do 1CM e o recebimento por parte do Municí
pio. O contribuinte do 1CM tem o prazo de até o 17o dia do mês
subseqüente para recolher o resultado do mês anterior. Ai' já há uma
defasagem pois o Banco arrecadador usa esse dinheiro até o final do
mês. Findo o mês, o BEMGE recebe e aplica o índice para fazer a dis-
tribuição.

Esta a contribuição que eu queria fazer.

DEPUTADO DELFIM RIBEIRO - Então há uma defasagem
entre a previsão e a produção.
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PRESIDENTE - Efetivamente, há nesta Nação uma concentra-
ção de rendas, uma concentração de poder tributário por parte da
União. O Município e o Estado, na realidade, recebem um percentual
insignificante. Há na consciência de todos os homens públicos a pre-
sença desta reforma, porque não é possível que um Município com a
pujança de Espera Feliz, que dá uma grande contribuição à economia
de Minas, tenha uma situação aflitiva no que diz respeito às rendas
municipais. Mas, como disse o Deputado Delfim Ribeiro, esta reforma
está ligada a outras reformas, sendo necessária a decretação de uma
moratória com carência de 4 anos para voltarmos nossas vistas para o
desenvolvimento da economia nacional e dos nossos municípios.

Na Assembléia já temos exercido, na medida do possível, um
"lobby" junto ao Poder Federal sobre a necessidade urgente dessa
reforma. Mas julgamos que todos os administradores municipais devam
levar esses anseios ao Congresso Nacional para fazer sentir aos responsá-
veis pela nossa política econômico-financeira, que é urgente a reforma
no sistema tributário nacional.

Tem que ser modificado este modelo imposto ao longo desses
dezoito anos, a fim de que possamos libertar nossos Municípios e nossos
Estados da penúria em que se encontram.

MIM
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