
o agravamento da crise econômica atualiza, em países
como o Brasil, o debate em torno da intervenção estatal na
economia. E, dentre os mecanismos com que conta o Estado
para disciplinar a vida econômica, sobressai-se o sistema tribu-
tário. Não é casual, por isso, que o tema da reforma tributá-
ria, outrora confinado ao círculo restrito dos especialistas,
venha ocupando, há bom tempo, lugar de destaque no debate
econômico e político que se trava no Brasil hoje.

O professor Fabrício Augusto de Oliveira, economis-
ta, doutorando em Economia pela UNICAMP, Professor do
Departamento de Economia da PUC-MG e Técnico da
Fundação João Pinheiro, é um dos maiores especialistas brasi-
leiros no assunto e autor de importantíssimo livro sobre o
tema - A Reforma Tributária de 1966 e a Acumulação de
Capital no Brasil (Ed. Brasil Debates, 1981 l. Considerando a
atualidade do tema e a indiscutível competência do autor, o
Conselho de Informação e Pesquisa - CINPE julgou opor-
tuno promover, na Assembléia Legislativa de Minas, uma
mesa-redonda sobre Reforma Tributária, convidando, para
isso, além do Professor Fabrício Augusto de Oliveira, outros
especialistas no assunto.

A entrevista que segue pretende dar aos leitores do
INDICADOR um conhecimento preliminar do pensamento
do Professor Fabrício, além de chamar a atenção, desde já,
para alguns dos pontos mais polêmicos da questão tributária
no Brasil.

Ao Professor Fabrício, nossos agradecimentos pela
entrevista e pelo paciente trabalho de revisão.

CONSIDERAÇOES SOBRE REFORMA TRIBUTÃRIA

INDICADOR: Quais são as distorções e os problemas da atual pol/tica
tributária que têm tornado atual a discussão sobre a Re-
forma Tributária?

FABRICIO: Sem dúvida, o Sistema Tributário padece de algumas dis-
torções sérias. A primeira diz respeito à grande regressividade do siste-
ma; isto é, o grande ônus da carga tributária é lançado sobre os indiví-
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duos que percebem menores rendimentos, dando-se, ao contrario um
tratamento privilegiado aos indivíduos de maior renda. Só para ilustrar:
os indivíduos que recebem um salário mínimo têm uma carga tributária
equivalente a 36% de seus rendimentos, enquanto os que recebem de 15
a 30 salários mínimos ficam com uma carÇJatributária de apenas 22,3%.
Para os indivíduos com mais de 100 salários mínimos, esta carga se situa
em torno de 14%! Só por a í dá para se perceber a grande desigualdade
que existe na distribuição do ônus tributário para a sociedade (Vide
Quadro I).

A segunda grande distorção do sistema tributário refere-se à má
distribuição da receita tributária entre as esferas governamentais (União,
Estados e Municípios). Ocorre grande concentração de recursos em
mãos da União, problema que vem se agravando, especialmente, a partir
de 1967, ano em que foi implantada a última reforma tributária. Em
1967, para se ter uma idéia, a União se apropriava de 36% dos recursos
tributários, os Estados de 46% e os Municípios de 13%. Em 1970 o per-
centual correspondente à União já havia saltado para 45%, enquanto o
dos Estados declinava de 46% para 40% e o dos Municípios de .17% para
14%! Em 1975, a parte da União correspondia a cerca de 50% dos re-
cursos, a dos Estados (que foram os mais penalizados com a concentra-
ção) a somente 36%, ficando a participação dos Municípios reduzida a
13%. Já em 1978 se observa uma pequena melhoria, mas ainda assim é
bastante nítida a grande concentração dos recursos na esfera da União
(vide Quadro 11). .

A grande concentração observada a partir de 1967 fez com que
os Estados e os Municípios, diante da insuficiência de recursos, passas-
sem a se utilizar, de forma crescente, de lançamentos de títulos e de
endividamentos junto ao sistema financeiro, o que os levaria, a longo
prazo, a se defrontarem com sérias dificuldades. Só para se ter uma
idéia: em 1973 a relação da Dívida Total/Receita Total dos Estados era
de cerCa de 45%, tendo este percentual se elevado para 61 % já em 1979
(vide Quadro 111).

Uma terceira distorção diz respeito às próprias dificuldades fi-
nanceiras do Governo Federal.

p;.o se observar o Orçamento Fiscal - onde estão lançadas as con-
tas de receitas e despesas do Governo Federal - nota-se a existência de
"superavits" desde 1973 até 1982. Mas isto não quer dizer que a União
não esteja deficitária, pois no Pa ís não existe um, mas três orçamentos: o
orçamento monetário, o orçamento das Estatais e o orçamento fiscal.
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O Orcamento Fiscal é superativário desde 1973, devido, principal-
mente, aos' lançamentos feitos no orçamento monetário, a partir de
1971 de várias contas orçamentárias que deveriam estar lançadas no
orçar:,ento fiscal. Quando se considera o orçamento monetário e ainda
mais quando se inclui o orçamento das estatais, o déficit do poder pú-
blico se apresenta de uma forma bastante significativa. Não é possível
analisar se existe ou não uma insuficiência de recursos fiscais, observan-
do-se somente o orçamento fiscal. É preciso, também, considerar os ou-
tros orçamentos.

Outra distorção foi causada pela criação do FINSOCIAL e~
1982, que, do ponto de vista técni~o, repre~ento.u um retroc~~so no s~~-
tema tributário, na medida que relntroduzlu o Imposto em c~scata,
que foi uma característica do sistema tributár!o até 1960. O .Imposto
em "cascata" caracteriza-se pela cobrança de Imposto sobr~ Imposto,
engendrando distorções nos preços rela:iv~s d.as mercadOrias, tendo
efeitos bastante inflacionários em decorrencla disto. Estas. par~c.em ser
as principais distorções de que hoje padece o ~istem~ trl,b~tarlo: sua
grande regressividade, a má distribuição das receitas trlbut.ar,la~ entre as
esferas governamentais em detrimento dos Estados e MUnlcl~l.os - que
foram levados a um crescente empobrecimento e a grandes dificuldades
financeiras -, as próprias dificuldades enfrentadas pela União e a invo-
lução técnica do sistema tributário.

65



•

QUADRO I

QUADRO 11

RECURSOS EFETIVAMENTE DISPONIVEIS NOS TR~S
NIVEIS DE GOVERNO

1957/1978

PARTICIPAÇÃO (em %)

ÔNUS TRIBUTÁRIO POR CLASSE DE RENDA
1975

FONTE: SERRA, José. "0 Sistema Tributário: diagnóstico e reforma". In: Revista de Econo-
mia Política. São Paulo, 8rasiliense, vol. 3, nP 1, ja,n./fT'ar. de 1983.

NOTA: Os dados se referem a 1975. A renda é "disponfvel". A alfquota corresponde à
mediana de cada classe de renda pessoal. Supôs-se que o Imposto de Renda sobre
a PessoaFfsica não é transferido aos preços, enquanto o Imposto de Renda à Pessoa
Jurfdica e os impostos sobre salários e sobre vendassão transferidos. Revista de Administração Municipal - out/dez 1980. Citado em ':astore, A,ffonso

Celso. "Avaliação crftica da Reform~ Trib,utária dAe 19~;'R~~;~o~~/:;;a,"::~
Públicas. Brasil. Secretaria de EconomIa e Finanças, no , n.
(4-23)

A = Receita Trib. Federal - Transf. a Estados e Municfpios . .
B = Receita Trib. Estadual + Transf. Federal - Transf. a MUnlcfp'oS
C = Receita Trib. Municipal + Transf. Federal + Transf. Estadual

RENDA MENSAL
(em unidades de salário mlnimo)

Até 1 salário mínimo
De 1 a 2 salários mínimo
De 2 a 5 salários mínimo
De 5 a 10 salários mínimo
De 10 a 15 salários mínimo
De 15 a 20 salários mínimo
De 20 a 30 salários mlnimo
De 30 a 40 salários mlnimo
De 40 a 50 salários mlnimo
De 50 a 75 salários mlnimo
De 75 a 100 salários mínimo
+ de 100 salários mlnimo
Total

CARGA TRIBUTÁRIA
(%)

35,9
31,9
24,3
23,3
22,4
22,3
21,9
21,8
20,9
19,8
17,6
14,1
25,4

ANO

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

FONTE:

08S.:

UNIÃO(A)

42,9
45,6
43,3
43,1
42,0
39,6
42,0
39,6
39,0
40,6
36,0
40,2
45,4
45,0
46,8
48,8
49,4
50,5
50,5
50,4
47,6
44,0

ESTADOS (B)

46,1
44,7
47,8
48,3
49,5
48,9
46,0
48,5
48,1
46,3
46,4
42,9
40,1
40,7
39,4
37,5
36,9
36,0
36,3
35,5
37,4
40,0

MUNICIPIOS (C)

11,0
9,7
8,9
8,6
8,5
11,5
12,0
11,9
12,9
13,1
17,6
16,9
14,5
14,3
13,8
13,7
13,7
13,5
13,2
14,3
14,9
16,0
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QUADRO 111

INDICADORES FINANCEIROS DOS ESTADOS BRASilEIROS
1973-79

INDICADOR: Faça, para os leitores do INDICADOR, um resumo dos
principais tributos que compõem a atual política tribu-
tária brasileira.

FABRICIO: O sistema tributário brasileiro se compõe, hoje, de 14 im-
postos, além das taxas e contribuições de melhoria de competência das
3 esferas, que são também tributos. Os 14 impostos são distribuídos da
seguinte maneira: 10 são de competência da União, 2 dos Estados e 2
dos Municípios. Embora sejam de competência da União, isso não signi-
fica que .ela se aproprie de todos esses recursos. Parcelas desses recursos
são repassadas para os Estados e Municípios. Por exemplo, os impostos
especiais (Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes; Imposto
Único sobre Minerais, Imposto Único sobre Energia Elétrica) e algumas
parcelas de outros impostos são repassados para órgãos estaduais e inter-
municipais e também para os Estados e Municípios. O Imposto sobre
Propriedade Territorial e Rural, de competência da União é quase
integralmente transferido para os municípios, embora tenha hoje pouca
importância na estrutura de receitas municipais. De competência dos
Estados são os impostos sobre Circulação de Mercadorias e sobre Trans-
missão de Bens e Imóveis. O ICM incide sobre a comercialização das
mercadorias, mas não sobre os serviços. 1: um imposto bastante produti-
vo, o principal na estrutura das receitas estaduais. O Imposto sobre

FONTE: ...

ANOS

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Olvida total/Receita total

%

45.6
29,2
56.8
45.3
49.2
53,3
61,0

Transmissão de Bens e Imóveis não tem um peso muito importante,
dada a sua baixa alíquota sobre as transações imobiliárias. '

Os impostos municipais são os de mais difícil arrecadação e talvez
os mais desgastantes politicamente, como é o caso do Ir:nposto sobre a
Propriedade Territorial Urbana. ,O Imposto sobre Serviços, que t~mbém
é municipal, incide sobre uma área bastante restrita da atividade econô-
mica.

Ainda quanto à transferência dos impostos federais para as outras
esferas, existe o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, com-
posto por parcelas da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industria-
lizados e do Imposto sobre a Renda. Da soma dessas parcelas, 23% 'são
repassados para os Estados e Municípios, em proporções semelhantes,
sendo 2% destinados à formação de um Fundo Especial, geralmente
para aplicação nos Estados mais pobres.

Esses 14 impostos podem ser classificados em diretos e indiretos.
Teoricamente são chamados impostos diretos aqueles que não po-

dem ser repassados a terceiros (através dos preços de venda, p.e.) e que
incidem sobre a riqueza ou sobre a renda auferida. Os impostos diretos
são chamados progressillos, na medida que incidem sobre o volume da
riqueza dos indivíduos ou da renda ganha~'Os impostos diretos na estru-
tura tributária brasileira são quatro: o Imposto de Renda, o Imposto
sobre Transmissão de Bens e Imóveis e os impostos sobre a propriedade
territorial (urbana e rural).

Os impostos indiretos são teoricamente considerados regressivos,
na medida em que eles podem ser repassados para terceiros através dos
preços das mercadorias, não se levando em conta, nestes repasses, os
níveis diferenciados de renda existentes entre os indivíduos.

Os impostos indiretos na estrutura tributária brasileira são os que
incidem sobre a pr:odução e circulação de mercadorias, sobre o comér-
cio exterior (impostos de importação e exportação) e os impostos es-
peciais.

INDICADOR: Qual a relação desta estrutura tributária com a distri.
buição de renda?

FABRICIO: A questão da distribuição de renda se relaciona, a nível
mais global, com o peso da tributação direta e o peso da tributação indi-
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reta na carga tributária. O sistema tributário onde o peso da tributação
indireta é maior que o da tributação direta tende a ser concentrador, a
distribuir o ônus tributário para a sociedade de forma bastante desigual.
Nos países desenvolvidos, a carga tributária direta tende, geralmente, a
ter um peso bem mais acentuado. No caso do Brasil, em virtude do mo-
delo econôm"ico adotado a partir de 1964, concentrador e excludente, o
peso da tributação indireta é dos mais acentuados do mundo. A tributa-
ção indireta no Brasil está em torno de 75%. É uma grande iniqüidade
do sistema tributário, na medida em que lança o ônus principal sobre os
trabalhadores assalariados, dando um tratamento privilegiado aos deten-
tores das maiores rendas e das riquezas da sociedade.

INDICADOR: A Reforma Tributária de 1966 foi uma reforma moder-
nizante e visavaresolver as distorções hoje ainda existen-
tes. Por que não resolveu esta situação?

FABRICIO: A reforma tributária de 1966 procurou, pelo menos ao ní-
vel do discurso, corrigir esses mesmos problemas que hoje se apresentam
numa escala ainda mais acentuada. A exposição de motivos do Minis-
tro Otávio Gouveia de Bulhões sobre a reforma tributária, em 1966,
aponta na direção desses mesmos problemas. Colocava Bulhões que o
sistema tributário deveria cumprir o papel de reduzir as desigualdades
sociais, diminuindo a concentração de rendas. Deveria servir também de
instrumento para reduzir as desigualdades regionais de renda, ou seja,
distribuir de forma mais equânime os recursos do bolo tributário entre
as distintas esferas da federação, privilegiando aquelas mais pobres. A
exposição de motivos ainda colocava o aprimoramento técnico do
sistema tributário. Analisando-se a reforma de 1966, nota-se que esta
foi, talvez, uma das medidas com a qual se obteve maior êxito. Do pon-
to de vista técniéo, uma grande melhoria alcançada foi a eliminação do
imposto em cascata que havia sido uma constante no aparelho tributá-
rio durante toda a sua existência. Exemplo disto foi a transformação do
Imposto sobre Vendas e Consignações no Imposto sobre Circulação de
Mercadorias(*). Entretanto, com a criação do FINSOCIAL em 1982,
foi reintroduzida essa distorção técnica no sistema tributário.

(*) O IVC, por se tratar de um imposto cumulativo, à medida que incidia sobre o
valor das transações e não sobre o valor agregado das mercadorias, apresentava
sérias distorções para o aparelho produtivo uma vez que alterava artificialmente
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Um outro objetivo - e esse o principal colocado na reforma - foi
que o sistema deveria ser alterado para aumentar a captação de recursos
do Estado de forma não inflacionária. Esse objetivo, sim, pode-se dizer,
foi razoavelmente alcançado.

Mas, se os objetivos econômicos colocados foram alcançados, os
objetivos sociais anunciados foram, na prática, descartados. Isso ocor-
reu como resultado da opção que se fez, a partir da instalação do
Governo militar al:Jtocrático, de privilegiar o econômico em detrimento
do social. Esta opção, exacerbada, estava de acordo com o processo mo-
dernizante implementado a partir de 1964 na economia brasileira. O sis-
tema tributário foi, dessa forma, transformado numa importante ferra-
menta do processo de crescimento. Aí residiria um dos principais mo-
tivos que teriam engendrado essas distorções no atual sistema tributário.
Não que o sistema tributário não deva ser utilizado como instrumento
de promoção do desenvolvimento econômico. Mas, principalmente a
partir da entrada de Delfim Neto à frente do Ministério da Fazenda
em 1967, ele foi acionado de forma a transferir uma grande parcela do
excedente tributário para alguns poucos segmentos da sociedade, prin-
cipalmente os setores de exportação e o sistema financeiro, no interesse
de incentivá-los no processo de acumulação. Essa drenagem de recursos,
através desses incentivos, levou, a longo prazo, o Estado a se defrontar
com uma grande insuficiência de recursos. O volume de incentivos cana-
lizados para esses setores tidos como prioritários no processo de
acumulação, atingiu tais níveis que uma estimativa para 1977/78 atri-
buía, só aos incentivos fiscais mais visíveis, cerca de 20% da receita total
do Tesouro. Ao abrir mão desse volume considerável de recurso, o Esta-
do se defrontaria, inevitavelmente, com insuficiência financeira para
cumprir satisfatoriamente suas funções. Daí, obviamente, teria de lançar
mão de outros expedientes para suprir suas necessidades de caixa. Isso
já passou a ocorrer em 1967, quando, em virtude dos primeiros proble-
mas de caixa, o Governo Federal reduz o Fundo de Participação dos Es-

os preços relativos da economia, tanto mais quanto as etapas de comercializa-
ção do produto fossem diferenciadas. Neste sentido, por tratar-se de um "im-
posto em cascata", assim chamado porque cobrava-se imposto sobre imposto,
de forma cumulativa, ele tinha um efeito negativo sobre os modernos parques
industriais, baseados na especialização e complementação das relações inter-in-
dustriais. O ICM, um imposto incidente sobre o valor agregado, corrigiria essa
distorção e era mais compatível com a estrutura econômica existente.
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tados e Municípios de 20 para 14%, reduzindo-o ainda mais em 1968
para 12%. O Fundo de Participação representava uma importante parce-
la na Receita Tributária tanto dos Estados como dos Municípios, tendo
a sua redução prejudicado aqueles mais pobres e mais dependentes
das transferências federais.

Por outro lado, o Governo Federal passou também a envolver as
esferas inferiores nos programas de sua responsabilidade. Foi assim nos
programas de exportação, onde a União passou a conceder isenção de
ICM e crédito-prêmio para exportações de manufaturas sem assumir a
responsabil idade destes encargos. Estes reca íram sobre os Estados e,
indiretamente, sobre os Municípios, pois os Municípios recebem trans-
ferência do ICM correspondente a 20% de sua arrecadação. O envolvi-
mento crescente dos Estados e dos Municípios em programas de respon-
sabilidade do Governo Federal, que não assumia seus encargos, e a pró-
pria redução do Fundo de Participação dos Municípios, fariam com que
essas esferas começassem a se defrontar com sérias dificuldades financei-
ras. A longo prazo foram levados a um crescente endividamento e à ne-
cessidade de lançamento de títulos no sistema financeiro.

Essa transformação do instrumento tributário num instrumento
de amparo ao processo de crescimento seria um dos principais motivos
que faria com que tanto o Governo Federal como os Estados e Municí-
pios viessem a se defrontar a longo prazo com uma séria crise fiscal.

Uma outra razão muito importante para explicar as distorções no
sistema tributário refere-se ao maior engajamento do Estado no proces-
so econômico, a partir de 1973/74, e que se consolidou com a tentativa
de construção do Brasil-potência, consubstanciado no I1 PN D. O Estado
passava praticamente a ser o sujeito do processo de desenvolvimento e
se propunha a liderar o processo de crescimento com a construção de
grandes obras com projetos os mais mirabolantes possíveis. Pensava-se
numa produção de aço de 20 milhões de toneladas ao ano, em se abrir
várias frentes de construção como Itaipu e Tucuru í, por exemplo.

As grandes obras fizeram com que o Estado tivesse de contar com
volumes significativos de recursos, passando a utilizar tanto a política
monetária como a fiscal, aumentando a captação de recursos através
de títulos públicos como as ORTNs e LTNs.

Uma terceira razão que se pode apontar para explicar essas defi-
ciências do sistema tributário diz respeito à própria expansão da dívida
externa brasileira que fez com que a dívida interna tivesse que expandir-
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se violentamente para enxugar os excessos de liquidez contínuos, re-
sultantes da expansão da dívida externa.

INDICADOR: Diante das distorções decorrentes da reforma Campos/
Bulhões e da crise econômica atual, quais seriam os prin-
cipais tópicos de uma Reforma Tributária?

FABRICIO: Quando se fala hoje em reforma tributária, é preciso ter
bastante claro que, por afetar interesses distintos da sociedade, por con-
vocar determinados segmentos da sociedade para participar do ônus da
crise, uma reforma do sistema tributário sempre encontrará resistências
do ponto de vista político. As soluções não são soluções simplesmente
técnicas: exigem certas alianças políticas e certa predisposição, a partir
dessas alianças, de determinados segmentos participarem dos ônus que
lhes serão impostos.

Em 1966, por exemplo, foi possível a realização de uma reforma,
que, embora já viesse sendo preconizada desde os anos 50, vinha sendo
impossibilitada pelo pacto populista, pelo quadro político existente. A
partir de 64, ela se tornou possível, em virtude da redefinição das alian-
ças políticas. •

Hoje, uma reforma tributária exigiria, inevitavelmente, um novo
ordenamento do quadro político. A possibilidade do Estado de resolver
seus problemas financeiros passaria, em primeiro lugar, por um aumento
da tributação. Ora, o aumento da tributação já não pode ser feito hoje
em cima da classe trabalhadora, reconhecidamente uma fonte esgotada
de renda, devido à política salarial de arrocho que vigorou por longo
tempo e que foi reimplantada agora de forma bem mais drástica.

Dada a própria estrutura de gastos que sempre tendeu a despri-
vilegiar a classe trabalhadora, e dada a política tributária, que é bastante
regressiva, a classe trabalhadora, hoje, não pode arcar com mais recursos
para resolver o problema financeiro com que o Estado se defronta.

Também a classe média, a partir de 1978/1979, foi bastante pe-
nalizada. Ela, que teria sido uma das grandes beneficiadas no período
do milagre econômico, também foi convocada, de forma bastante
drástica, para participar do ônus da crise. Hoje ela se encontra bastante
pauperizada, não só através da maior arrecadação tributária, que foi
lançada sobre seus ombros, a partir de 78/79, mas também porque sua
própria cesta de consumo teve seus preços elevados bem acima das ele-
vações da taxa de inflação. Então também a classe média se encontra
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hoje bastante empobrecida para poder participar do ônus da crise, de
forma a resolver os problemas financeiros do Governo Federal.

Numa situação dessa, a expansão da carga tributária teria de in-
corporar novos segmentos que até hoje não partilharam do seu ônus.
São segmentos politicamente fortes como o setor latifundiário, como o
sistema financeiro, que ainda não deram sua contribuição para resolver
os problemas da crise. O setor latifundiário, por exemplo, praticamente
não paga imposto. O Imposto sobre Propriedade Territorial é um impos-
to que praticamente não existe, não tem expressão nenhuma na estrutu-
ra de receita. O sistema financeiro, por sua vez, recebe uma carga tribu-
tária que não ultrapassa 10%, enquanto a carga tributária que incide
sobre os trabalhadores aproxima-se, algumas vezes, dos 40% de suas
rendas.

Conseqüentemente, qualquer aumento da tributação teria que
recair principalmente sobre esses segmentos: segmentos financeiros,
segmento latifundiário e de uma ou de outra forma teria de haver uma
aliança política ou um pacto social, que desse base e sustentação ao Es-
tado para se poder fazer com que os mesmos participassem do ônus tri-
butário.

Portanto, uma tentativa de resolver esses problemas não poderia
levar em conta apenas o esforço por uma reforma tributária; teria de
supor também um novo ordenamento pol ítico, para que esses setores
fossem convocados a participar desse ônus, pois os segmentos menos
favorecidos da população estão penalizados demais. E sem se resolver
isto, dificilmente se resolverá também os problemas das demais esferas
da Federação - Estados e Municípios.

INDICADOR: Aceitando a hipótese de um novo quadro po/ftico, que
aspectos, que sugestões mais concretas você daria, no
sentido de uma reforma tributária?

FABRICIO: A respeito desta pergunta, eu poderia talvez discutir rapi-
damente a proposta que vem sendo elaborada por uma Comissão In-
terministerial formada em 1983. Teria de apresentar um primeiro esbo-
ço de uma eventual ReformaTributária, que a gente vê mais como um
pequeno ajuste do sistema tributário em 1983, mas que, conforme já
foi colocado este ano pelo Presidente João Batista Figueiredo, dificil-
mente poderá ser implementada a curto prazo, em virtude das dificul-
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dades financeiras e econômicas que o País enfrenta. A proposta dessa
comissão interministerial, que é vinculada ao Ministério da Fazenda, fi-
cou para ser apresentada em 1984, para debate, para ser implementada
possivelmente em 1985. Na primeira proposta oriu nda dessa com issão
interministerial, em agosto do ano passado, quando da realização do Fó-
rum das Américas sobre pol ítica tributária, mostrava-se a existência de
um ponto nuclear, que seria uma tentativa de solucionar a questiio dos
estados mais pobres; mais especificamente, a questão dos estados do
norte e do nordeste. Obviamente, só esta proposta já nos abriria vários
conflitos, a começar pela reação dos estados mais desenvolvidos que se-
riam desfavorecidos com a implementação de tal reforma. Mas ela não
colocava um ponto, também central, da necessidade de se corrigir uma
grande distorção do sistema tributário, que é sua grande regressividade.
Eu acredito que esse esboço de reforma apresentado pelo Conselho Mi-
nisterial esteja longe de atingir o ideal. Contudo, o Governo Federal já
se posicionou pelo adiamento dessa reforma, porque ele teria de abrir
mão de recursos significativos, coisa que atualmente não há como re-
solver.

O fato é que, para se fazer uma reforma de coragem em torno de
todas essas distorções, seria preciso atacar realmente alguns segmentos,
que ainda não estão participando do ônus tributário.

Eu vou colocar alguns exemplos e obviamente podem ser ou não
pensados. Vamos tomar o Imposto Territorial Rural, que é o imposto
que incide sobre a propriedade territorial rural. Inicialmente pensado
como instrumento que deveria conduzir a transformações estruturais no
campo, ele jamais cumpriu esse papel, dada a força pol ítica dos grandes
proprietários rurais, por sinal, uma das forças que ajudaram a realizar o
movimento de 1964. Mas, se se pensar que o imposto Territorial
poderia ser um instrumento não só de transformação das estruturas
agrárias, mas de aumento de captação de recursos tributários, era só tal-
vez modificá-lo da seguinte forma: taxar as propriedades não somente
pelo seu tamanho, mas pelo seu potencial de produção. Então, estabele-
cer-se uma renda potencial presumida que uma determinada proprieda-
de agrícola poderia produzir. Sobre essa renda presumida poder-se-ia es-
tabelecer uma alíquota que seria progressiva de acordo com o tamanho
da propriedade. A partir dessa renda presumida, no caso das proprieda-
des que produzissem realmente aquilo que era esperado, obviamente
elas estariam pagando o tributo justo, vamos dizer; e para aquelas que
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não produzissem, o imposto seria crescente, e eles terminariam por vir
a produzir, contribuindo assim para uma melhor exploração agrícola
do campo. Do contrário, o imposto se tornaria tão oneroso que elas aca-
bariam por serem vendidas para alguém que estivesse disposto a explorá-
las. Nesse sentido, o Imposto Territorial Rural, além de ser revolucionário,
uma vez que poderia ser utilizado como instrumento para transformar
realmente o campo, seria também um instrumento de aumento de
recursos tributários. Certamente, para se fazer isso ter-se-ia que recorrer
às transformações políticas que nós mencionamos anteriormente, para
poder, quem sabe, minar a resistência pol ítica dos grandes proprietários
rurais e reintroduzir a esperança no campo que já está há muito tempo
também perdida.

Uma outra medida que poderia talvez ser adotada, para se
resolver esses problemas, seria encarar corajosamente a questão do sis-
tema financeiro. Como é notório, o próprio governo se envolveu hoje na
questão financeira e talvez seja ele o principal sancionador da especula-
ção, mas teria que se optar por, de uma ou de outra forma, colocar tam-
bém o sistema financeiro participando da solução dessa cr.ise, e não jo-
gar essa solução somente em cima da classe trabalhadora, como vem
ocorrendo. Poder-se-ia, por exemplo, estabelecer uma alíquota que in-
cidisse sobre os rendimentos, todos os rendimentos financeiros, todas as
transações financeiras, incluindo, aí, a própria correção monetária, os
títulos públicos e privados. Se nós pensarmos que as transações finan-
ceiras no Brasil montam a aproximadamente 40 trilhões de cruzeiros,
conforme o ano passado, e, se pensarmos numa aplicação de um im-
posto sobre as transações financeiras, de cerca de 20%, teríamos aí uma
captação de recursos de 8 trilhões de cruzeiros, valor correspondente ao
déficit do setor público do ano passado. Essa seria uma forma de tam-
bém se aumentar a captação de recursos, mas, para se fazer isto, teria de
se ter também, mais uma vez, base de sustentação pai ítica.

O próprio estoque de riqueza acumulada no país não é taxado
também, não existe imposto sobre heranças. O imposto de herança que
se pensou criar em 1979, terminou sendo a gota d'água para a queda de
Karlos Rischbieter, que foi quem mais empunhou a bandeira para a cria-
ção desse imposto.

Na exploração destas três linhas, que por certo têm nuances di-
ferentes, vemos que todas remetem para o mesmo ponto, que é o ponto
de .se resolver isto - a questão pai ítica. A partir do momento em que o
Governo Federal resolva os problemas do seu déficit; a partir do mo-
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menta em que seja normalizada a vida democrática do País, a partir daí
será possível haver uma descentralização do poder, uma descentraliza-
ção econômica. Nas demais esferas - e isto é típico em regimes autori-
tários - o que ocorre é que o poder central concentra em suas mãos
todas as decisões sobre as matérias de política econômica, tributária,
etc., e não permite aos Estados e Municípios, que ele quer ter sob seu
jugo, todas as ações decorrentes disso. Então, antes de se pensar, talvez,
na descentralização do poder, na restauração da autonomia dos Estados
e dos Municípios, simplesmente, é preciso pensar que a descentralização
do poder historicamente só ocorre em países democráticos, só tende a
vigorar em países democráticos. Assim, as reivindicações têm que ser
realizadas de forma conjunta: ao mesmo tempo em que se luta pelo
aprofundamento do processo democrático, deve-se, também, lutar por
uma melhoria das finanças estaduais e municipais.
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