
A EMENDA DO 1CM

Em dezembro de 1983 foi aprovada a Emenda Passos Porto, que
elevou, a partir de janeiro deste ano, a alíquota do 1CM de 16 para
17%. Isso proporcionará, em 1984, uma receita adicional de Cr$ .....
577,5 bilhões aos Estados brasileiros.

Três senadores votaram contra a Emenda (Itamar Franco e Mu-
rilo Badaró, de Minas, e Benedito Ferreira, de Goiás): acreditam que
a elevação da carga tributária incidirá sobre os preços das mercadorias,
gerando efeitos inversos aos esperados. Neste raciocínio, o aumento
do imposto reforça a política adotada desde 1974 de transferir para
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o setor privado os ônus dos ajustes econômicos. Assim, o Estado,
contando com mais recursos, não apenas amplia sua presença na eco-
nomia, como faz crescer o déficit público. Além disso, dada a atual
política salarial e a queda progressiva da renda per capita, a base sobre
a qual incidem os impostos contrai-se cada vez mais, o que torna pro-
blemático qualquer aumento da receita tributária resultante do au-
mento dos impostos.

No lado oposto, os defensores do aumento da carga tributária
alegam que a crise econômica, ao estimular a demanda por serviços
públicos essenciais (saúde, educação, segurança, trnsportes, etc.),
pressiona as finanças dos Estados e Municípios. Pressionam, também,
os funcionários públicos, que vêm sofrendo sucessivas perdas salariais
e que representam, especialmente nos orçamentos estaduais, item dos
mais significativos.

A arrecadação real do 1CM nos Estados dificilmente ultrapassa
o nível de crescimento nominal. Em Minas, registrou-se em 1983 uma
queda real de 17,5% em relação a 1982. Foram arrecadados Cr$464
bilhões, com um déficit de Cr$155 bilhões. Em valores constantes,
o volume arrecadado é igual ao de 1976. Grande responsável por esse
desempenho foi o aumento das exportações minerais que em 83 colo-
caram o Estado na posição de segundo maior exportador do país,
responsável por 12% das vendas externas brasileiras. Isto porque as
operações de exportação são isentas do recolhimento do 1CM. Assim,
se de um lado as exportações neutralizaram a queda de 1,4% no PIB
mineiro, por outro contribuiram para que a receita de 1CM caisse
17,3% em termos reais.

Com o aumento da alíquota do 1CM e as demais resoluções
contidas na Emenda Passos Porto, Minas arrecadará mais Cr$84 bi-
lhões este ano: Cr$23 bilhões com 1CM de operações internas, Cr$32
bilhões nas operações interestaduais, Cr$14,2 bilhões através da parti-
cipação no 1CM do cigarro e Cr$8,8 bilhões com o Fundo de Parti-
cipação dos Estados e Municípios.

As alterações em vigor a partir de janeiro são:

- aumento da alíquota para 17% nas operações internas e para
12°i nas interestaduais, mantendo-se os 13% para as exporta-
ções e 9% para operações com o Espírito Santo e regiões
Norte, Nordeste e Centro-oeste;
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- na tributação dos cigarros, incorporou-se a parcela do IPI
para cálculo do 1CM;

- passaram a ser tributados os insumos para ração animal e a
carne de porco vendida no varejo (eram isentos), assim como o
leite C (taxado em metade da al(quota), o leite B e o "longa
vida" (taxados integralmente);

- prorrogou-se por mais um ano a atual sistemática tributária
para as aves, um dos poucos setores beneficiados pelas novas
resoluções da Secretaria da Fazenda.

Houve ainda mudanças na forma de tributação de sumos, algo-
do em caroço, matérias-primas para exportação e fornecimentos
feitos a empreendimentos de interesse nacional.


