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DA MESA EDUARDO VIEIRA MOREIRA

MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Quatro meses após tomar posse em Brasília, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, acompanhado de uma comitiva formada pelo
vice-presidente José Alencar, ministros, governadores, prefeitos
de capitais e integrantes do Conselho do Desenvolvimento
Econômico e Social, foi ao Congresso Nacional encaminhar os
projetos de governo para as reformas da Previdência e tributária.
Em seu discurso, do Plenário da Câmara dos Deputados, o
presidente Lula advertia sobre a importância de votar as duas
propostas ainda este ano, mas concordava que o Congresso
Nacional e a sociedade brasileira teriam todo o tempo de que
precisassem para apreciar as reformas.

Esse era o sinal verde para o início da discussão dos dois projetos.
Mas, antes mesmo do start oficial, a sociedade brasileira já
incluíra os dois temas no cardápio de mudanças que devem ser
implementadas pelo presidente e discutia, em fóruns
especializados, sugestões para serem incorporadas às propostas
oficiais. A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, acolhendo a
sociedade em eventos organizados em parceria com entidades
civis, tem participado desse processo e contribuído no sentido
de ampliar o debate para a discussão das duas propostas.

Desde o final dos anos 90, a Assembléia Legislativa vem
promovendo encontros para aprofundar o entendimento dessas
duas questões e ouvir as demandas da sociedade. Em maio de
1999, foi realizado o Fórum Técnico �Reforma da Previdência: o
que muda para o servidor?�, com o objetivo de analisar as
alterações na legislação ocorridas naquele ano. Em abril de 2003,
seguindo orientação da nova Mesa da Casa, presidida pelo
deputado Mauri Torres, novo encontro foi realizado, com a
participação de mais de mil pessoas: o Fórum Técnico �Reforma
da Previdência�.

 A reforma tributária é tema também presente na agenda política
do Legislativo mineiro. Em 2001, durante o Ciclo de Debates �O
regime tributário e as empresas mineiras�, que reuniu cerca de
2,5 mil participantes, foram discutidas várias propostas para
constar de um projeto de reforma tributária. Em junho de 2003,
o tema voltou à pauta do Legislativo estadual, no Seminário �Minas
na Reforma Tributária�. Ao final do encontro, foi aprovado um
documento com 120 propostas, encaminhado ao relator da PEC
41/2003, deputado federal Virgílio Guimarães.

Esta edição da Revista do Legislativo apresenta uma coletânea
de artigos abordando os aspectos mais polêmicos e fundamentais
das duas reformas e que, de certa forma, sintetizam as
discussões já realizadas no Parlamento mineiro, seja nos eventos
citados, nas reuniões de Plenário ou nas audiências públicas
promovidas pelas comissões permanentes da Casa, para debater
as mudanças nos sistemas previdenciário e tributário brasileiros.
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Para garantir a retomada do crescimento

sustentável da economia brasileira, o

governo Lula elegeu como prioridade

enfrentar o grande inimigo público: o

desequilíbrio fiscal provocado pela relação

dívida pública/Produto Interno Bruto

(PIB), que em 2002 chegou a superar os

60%. Para derrotá-lo, apóia-se nas

reformas que irá implementar, iniciando

com as reformas da Previdência e

tributária. Mas os dois projetos ainda

acolhem pontos polêmicos que terão de

ser debatidos para receber a aprovação

do Congresso Nacional e da  sociedade.

reformas

brasil em obras

Fernando Affonseca
Jornalista da Alemg

equilíbrio fiscal
buscam garantir

para o país
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O governo federal elegeu, endossa-

do pela mídia, as reformas tributária e

da Previdência como as medidas mais

importantes para o crescimento eco-

nômico e para a geração de emprego

e renda no País. Essas reformas fa-

zem parte das prioridades do governo

listadas no documento �Política Econô-

mica e Reformas Estruturais�, do Mi-

nistério da Fazenda, que apresenta os

objetivos essenciais do governo Lula.

Entre esses objetivos, está a retoma-

da do crescimento sustentável da eco-

nomia brasileira, que tem a inclusão

social como seu eixo central.

Ambos os projetos foram enviados

pelo presidente Luiz Inácio Lula da Sil-

va ao Congresso Nacional em 30 de

abril de 2003. O governo tem pressa

e alega que, se as reformas não forem

aprovadas neste ano, também não o

serão no próximo, devido à desmo-

bilização dos deputados e senadores em

função das eleições municipais de

2004. Nas justificativas apresentadas

pelo Ministério da Fazenda, o grande

inimigo a ser enfrentado é o dese-

quilíbrio fiscal provocado pela relação

dívida pública/Produto Interno Bruto

(PIB), que em 2002 chegou a superar

os 60%.

De acordo com o documento, �o

Brasil, para que possa retomar o cres-

cimento econômico em bases susten-

táveis, tem que sair da armadilha cons-

tituída pelo alto valor da dívida e por

outros passivos públicos em relação ao

nosso Produto Interno Bruto�. As re-

formas estruturais diminuiriam, então,

a vulnerabilidade da economia brasilei-

ra e abririam caminho para que o País

pudesse, de forma mais eficaz, com-

bater a pobreza e a subnutrição e me-

lhorar a distribuição de renda.

As reformas tributária e da Previ-

dência funcionariam como dois exérci-

tos atacando essa relação dívida/PIB

em frentes distintas, conforme expli-

ca o presidente do Sindicato dos Fis-

cais e Agentes Fiscais de Tributos do

Estado de Minas Gerais (Sindifisco),

Antônio de Pádua. Por um lado, a pro-

posta de mudanças na Previdência

Social é uma iniciativa para reduzir a

despesa do governo. Já a reforma tri-

butária tem o objetivo de, no mínimo,

manter a atual carga de impostos hoje

incidente sobre a sociedade brasileira,

equivalente a cerca de 36% do PIB. De

acordo com Pádua, o sistema atual di-

ficulta a manutenção dessa arrecada-

ção por dois motivos principais: o pri-

meiro é a redução da capacidade

contributiva de boa parte da socieda-

de, que acaba alimentando o segundo,

que é a inadimplência, em alguns ca-

sos, e a sonegação, em outros.

No caso específico das propostas

de mudança no sistema tributário, o

deputado federal Virgílio Guimarães

(PT/MG), relator da Comissão Espe-

cial da Reforma Tributária na Câmara

dos Deputados, afirma que se trata de

uma iniciativa inédita no País no senti-

do de se buscar a justiça tributária. O

deputado estadual Ermano Batista

(PSDB), presidente da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentá-

ria da Assembléia Legislativa de Minas,

prevê um futuro com mais justiça so-

cial, na medida em que a reforma vai

aumentar o cerco contra sonegadores.

Sem saída � Reduzir a relação dívi-

da/PIB, na opinião do presidente do

Sindifisco, Antônio de Pádua, significa

garantir o pagamento dos juros da dí-

vida, sem, no entanto, amortizá-la.

Com o aumento do superávit primário,

afirma, agrada-se ao mercado, cai o

valor do dólar, que traz junto o chama-

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

tégia neoliberal aprimorada�, alerta

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

Fernando Henrique Cardoso.

O problema, alega o sindicalista, é

que se trata de uma estratégia equivo-

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

ção ou até mesmo o aumento na arre-

cadação � especialistas em tributação

suspeitam que a meta do governo fe-

deral é a de fazer a tributação chegar

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

nuição nos vencimentos dos trabalha-

dores, por meio de redução de benefí-

cios, tributação de aposentados e ou-

tras medidas. Com essa fórmula, o

governo vai reduzir a massa salarial,

cujo efeito imediato é a queda no con-

sumo, seguida pela diminuição da pro-

dução, da oferta de emprego e da ren-

da para a população. A análise do pre-

sidente do Sindifisco é contrária à jus-

tificativa apresentada pelo governo.

�Essas iniciativas não vão fazer o País

crescer, nem gerar emprego, nem

renda�, afirma Pádua, que sente uma

pontada de �traição� nas propostas de

reformas em tramitação na Câmara

dos Deputados. �Elas deveriam ser fei-

tas no sentido de fortalecer o merca-

do interno e só depois é que o governo

deveria se preocupar com o ajuste da

dívida pública�.

Opinião semelhante tem o advoga-

do tributarista Juvenil Alves Ferreira

Filho. Ele considera a proposta de re-

forma tributária um �engodo� e a

previdenciária uma �utopia�. Especifica-

mente em relação à reforma da Previ-

dência, o jurista prevê uma enxurrada

de ações na Justiça por parte dos fun-

cionários públicos que tiverem seus

direitos ameaçados. �Será muito difícil

que o projeto seja aprovado da forma

como foi proposto, mas, de qualquer

forma, vamos ter que esperar o

posicionamento do Supremo Tribunal

Federal (STF) sobre o assunto�.

O deputado Virgílio Guimarães dis-

corda da opinião do advogado e do sin-

dicalista e atribui as críticas à

desinformação. Ele alega, por exemplo,

que não é verdade que o governo dese-

je ampliar a carga tributária no País.

De acordo com o deputado, a meta ini-

cial é mesmo manter os atuais níveis

de arrecadação, mas, em médio e lon-

go prazos, os impostos terão menos

peso sobre a população. Isto porque,

segundo ele, as reformas vão criar

condições para o fortalecimento da

economia e o aumento da base de ar-

recadação, possibilitando que quem

ganha mais pague mais e quem ganha

Reformas vão criar condições
para o fortalecimento da

economia e o aumento da
base de arrecadação

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

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

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

menos pague menos. Sob essa lógica,

o setor financeiro, por exemplo, pas-

sará a ser tributado com mais veemên-

cia. E quem não possui renda terá di-

reito ao �imposto negativo�, ou seja, vai

receber ao invés de pagar, afirma o

parlamentar.

Mesmo considerando as reformas

inócuas, Juvenil Alves Filho acredita que

o governo não tem outra saída senão

levá-las adiante. A expectativa criada na

sociedade quanto à necessidade de

mudanças estruturais é enorme, de

forma que, se elas não forem aplicadas,

podem significar um fenomenal prejuí-

zo político para o presidente Lula, o

Partido dos Trabalhadores e toda a es-

querda brasileira. Por outro lado, afir-

ma, as reformas não vão atender a es-

sas expectativas e, daqui a quatro anos,

o presidente será cobrado por isso.

Cobrança polêmica � No caso da re-

forma previdenciária, o sindicalista

Antônio de Pádua defende que o gover-

no deveria procurar incluir no sistema

quem não faz parte dele, número esti-

mado atualmente em 40 milhões de

pessoas. Ações para reduzir a

informalidade do mercado de trabalho

e aumentar o valor das aposentado-

rias também teriam efeitos positivos

para o crescimento do País, garante

Pádua, que considera um �escândalo�

o fato de mais de 50% dos benefícios

pagos pelo governo serem em torno

de um salário mínimo. Mas as medi-

das que o governo pretende adotar,

apresentadas na �Carta de Brasília�,

assinada pelo presidente Lula e pelos

27 governadores, vão em outra dire-

ção, na avaliação de Pádua. Entre es-

sas iniciativas, estão a contribuição

dos servidores inativos; as novas re-

gras em relação à idade mínima e ao

tempo de permanência no cargo para

acesso a aposentadoria e outros be-

nefícios; o estabelecimento de tetos

salariais para o serviço público; e a

criação de planos complementares de

previdência.

A contribuição dos servidores inati-

vos é uma das questões mais polêmi-

cas da proposta governamental. Pelo

projeto, aposentados que recebem até

R$ 1.058 estariam isentos da taxação

de 11%. Eles representam aproxima-

damente 80% dos inativos. Porém, na

própria base de apoio ao governo, há

quem defenda a contribuição apenas

para os que recebem acima de R$ 2,4

mil, o que deixaria 90% dos aposenta-

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

presidente da Comissão do Trabalho,

da Previdência e da Ação Social da As-

sembléia Legislativa mineira, que con-

sidera as reformas absolutamente ne-

cessárias para a saúde financeira dos

Estados. Segundo ele, 73% do orçamen-

to de Minas são utilizados no pagamen-

to da folha de salários, índice que preci-

sa ser reduzido para que o governo te-

nha como investir em outras priorida-

des para a população. Na sua opinião,

outras medidas como as reformas tra-

balhista, política e do Judiciário também

são importantes, mas antes o País pre-

cisa equilibrar suas contas. Por isso,

como medidas complementares, o par-

lamentar defende mais rigor na fiscali-

zação tributária e no combate à sone-

gação. O jornal Folha de S. Paulo, de

18 de abril de 2003, publicou reporta-

gem alegando que tanto o Supremo

Tribunal Federal (STF) quanto o Superi-

or Tribunal de Justiça (STJ) são contra

a cobrança dos inativos.

Déficit forjado � O funcionalismo pú-

blico é apontado como um dos gran-

des responsáveis pelo desequilíbrio do

atual sistema de previdência dos ser-

vidores das três esferas de governo.

O governo alega que o déficit do Regi-

me Próprio de Previdência dos Servi-

dores (RGPS), incluindo União, Estados

e Municípios, subiu de 3% do PIB em

1995 para 4,2% em 2002, índices

que significam, em valores correntes,

R$ 19,2 bilhões e R$ 54,4 bilhões,

respectivamente. �Considerando-se

que o setor público contribuísse com

valor igual ao dobro da contribuição dos

seus servidores � razão máxima per-

mitida por lei �, o déficit continuaria

ainda extremamente elevado, cerca de

R$ 40 bilhões em 2002�, segundo le-

vantamento do Ministério da Fazenda.

Essa argumentação é veemente-

mente rejeitada pelo professor de Di-

reito Financeiro e Tributário Werther

Botelho Spagnol, da UFMG. Em recen-

te artigo publicado no jornal Estado de

Minas, o professor nega a existência

de déficit na Previdência. O especialis-

ta explica que os impostos incidentes

sobre a folha de pagamento, o

faturamento ou a receita das empre-

sas e o seu lucro compõem as contri-

buições sociais, recursos expressa-

mente destinados pela Constituição

Federal ao financiamento de despesas

específicas com a seguridade social.

O INSS, continua Spagnol em seu

artigo, arrecada apenas as contribuições

As reformas trabalhista,
política e do Judiciário são

importantes, mas antes o País
precisa equilibrar suas contas

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

as demais, incidentes sobre receita ou

faturamento e o lucro, são arrecadadas

pela Receita Federal. �Para alardear o

famoso déficit previdenciário, confronta-

se o total das despesas com a

seguridade social apenas com as contri-

buições diretamente arrecadadas pelo

INSS. Para fazer frente à diferença, a

União transfere ao orçamento do INSS

parte do produto arrecadado com as

demais contribuições�. Com essa estra-

tégia, argumenta o professor, parece que

o governo está cobrindo um déficit, mas

não é verdade, já que toda e não apenas

parte do imposto proveniente da receita

ou faturamento e do lucro das empre-

sas pertence ao próprio INSS. �Basta

acessar o site do Ministério do Planeja-

mento (www.planejamento.gov.br) para

verificar que a arrecadação combinada

das contribuições arrecadadas pela Re-

ceita Federal e pelo INSS é mais que su-

ficiente para cobrir as despesas com a

seguridade social�, garante Spagnol,

completando que, �se os contribuintes

acreditarem na existência do déficit, se

conformarão mais facilmente com o

constante aumento das contribuições

sociais e a diminuição dos direitos

previdenciários.�

Helena Leão

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

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

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

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

Legislativo discute reformas com a sociedade
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A proposta de reforma tributária

recebeu do presidente do Sindifisco a

classificação de �superficial�. O presi-

dente da Câmara de Dirigentes Lojis-

tas de Belo Horizonte (CDL/BH),

Roberto Alfeu, também a considera tí-

mida, �a despeito de ser um primeiro

passo no sentido da simplificação do

sistema atual�. Antônio de Pádua ex-

plica que, basicamente, a reforma tra-

ta de alterações nas alíquotas do Im-

posto sobre Circulação de Mercado-

rias e Serviços (ICMS). Essa proposta

pode ter algum efeito sobre a chama-

da �guerra fiscal� travada entre os Es-

tados e até no combate à sonegação

de impostos, mas não atinge a essên-

cia do sistema, que, segundo Pádua,

está equivocado. O sindicalista defen-

de a redução na tributação sobre o tra-

balho e o consumo, que seria compen-

sada pelo aumento de impostos sobre

o patrimônio e o capital. Opinião opos-

ta à manifestada pela Federação das

Indústrias do Estado de São Paulo

(Fiesp) e pela Confederação Nacional

da Indústria (CNI), que pregam a

desoneração da produção e a maior

cobrança sobre o consumo.

A maior inquietação dos empresá-

rios do comércio, de acordo com

Roberto Alfeu, é com a definição, por

lei complementar, das alíquotas de

ICMS. O governo prevê sua regulamen-

tação dois anos após a aprovação da

reforma. �O que preocupa os lojistas é

a possibilidade de que seja fixada uma

alíquota mínima a ser aplicada aos gê-

Falta de consenso

dificulta reforma

tributária

neros de primeira necessidade e ou-

tras quatro alíquotas muito próximas

ao teto, a serem adotadas para os de-

mais produtos�, afirma.

Juvenil Alves Filho argumenta que,

da forma como está proposta, a refor-

ma tributária não vai reduzir a carga

de impostos para a população. Para

piorar, a simplificação da cobrança,

com a federalização do ICMS, poderá

aumentar ainda mais o desequilíbrio en-

tre os Estados mais ricos e os mais

pobres, uma vez que existe a possibili-

dade de o recolhimento ser feito ape-

nas no Estado produtor do bem ou ser-

viço, e não no consumidor. Hoje, par-

te do imposto é recolhida na origem e

parte, no destino. Com a mudança, a

economia informal e os atacadistas

que atualmente compram em um Es-

tado e revendem em outro passariam

a pagar o ICMS integral na origem, o

que pode aumentar seus custos.

�Em países como os Estados Uni-

dos, essa fórmula funciona porque a

economia é mais ou menos homogê-

nea em todo o território. No Brasil, o

Estado não-produtor vai sobreviver

com qual receita?�, questiona o juris-

ta. O deputado Ermano Batista tam-

bém faz questionamentos quanto à dis-

tribuição do bolo fiscal. Ele considera

importante, por exemplo, que municí-

pios onde haja agregação de valor de

um produto qualquer se beneficiem

com isso. O deputado Virgílio Guima-

rães afirma, no entanto, que, por en-

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

e Municípios não mudam.

 Por outro lado, a obrigatoriedade

do recolhimento do imposto no Estado

produtor tende a reduzir a sonegação,

já que a cobrança será feita de uma só

vez. Previsões do governo federal de-

monstram que a arrecadação deverá

crescer em R$ 10 bilhões. Haverá

menos burocracia, facilitando o traba-

lho dos departamentos de contabilida-

de das empresas.

A Federação das Indústrias do Esta-

do de Minas Gerais (Fiemg) prefere que

a cobrança seja feita no Estado de desti-

no da mercadoria ou do serviço �como

forma de evitar que somente os Estados

produtores contassem com os recursos

decorrentes desse imposto� e defende

um período de transição para que todos

possam se adaptar às novas regras,

�principalmente no que diz respeito à per-

da de arrecadação que porventura venha

a ocorrer�, afirma a entidade em docu-

mento intitulado �Reforma Tributária �

pela produção e pelo emprego�.

Quanto à �guerra fiscal�, o governo

terá dificuldade em satisfazer a todas

as correntes de pensamento. O juris-

ta Juvenil Alves Filho avalia que a sua

extinção vai prejudicar as unidades da

Federação distantes dos grandes cen-

tros consumidores. Se os Estados per-

derem a atribuição de legislar sobre o

ICMS, perderão também a capacidade

de atrair empresas, argumenta. Isso

pode gerar, explica, um novo fluxo mi-

gratório dos Estados mais pobres para

os mais ricos. �Acabando com a guer-

ra fiscal, o governo federal terá que

encontrar formas de compensar isso�,

avalia. A Fiemg, porém, prega a elimi-

nação da concorrência entre os Esta-

dos por meio da concessão de incenti-

vos fiscais.

Mudanças na alíquota � Há consen-

so sobre a possibilidade de as refor-

mas tributária e da Previdência esta-

belecerem uma nova relação entre a

dívida pública e o PIB.  No entanto, uma

corrente formada por técnicos e polí-

ticos defende que o governo faça uma

auditoria das dívidas interna e externa

antes de tomar qualquer atitude. O de-

putado Célio Moreira é um dos que con-

cordam com essa posição. Apesar de

considerar as reformas estruturais

importantes, o parlamentar opina que

elas devem ser um passo posterior à

auditoria, porque poderiam ser elabo-

radas sobre bases de informações

mais confiáveis.

Em artigo da publicação �Fórum Bra-

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

dicato Nacional dos Auditores Fiscais

da Receita Federal (Unafisco) e outras

entidades argumentam que é necessá-

rio que a sociedade saiba, por exemplo,

quanto realmente o País deve; como

foram aplicados os recursos; quanto já

foi pago; quem se beneficiou do proces-

so de endividamento; e quem está con-

trolando esse processo.

A auditoria da dívida, no entanto, é

vista com reserva pelo advogado Juve-

nil Alves Filho. �Ela pode implicar que-

bra de contratos, o que provocaria um

grande atraso nos investimentos no

Brasil, além de criar um grave proble-

ma jurídico�, alerta. Um dos argumen-

tos mais usados pelo presidente Lula

durante sua campanha eleitoral para

tranqüilizar os mais temerosos de sua

vitória foi justamente o da manuten-

ção dos contratos em vigor. O deputa-

do Virgílio Guimarães afirma, por sua

vez, que a auditoria é importante, mas

nada tem a ver com a reforma tributá-

ria. Contratos firmados anteriormen-

te terão que ser honrados, reitera o

parlamentar.

Quanto à manutenção, na propos-

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

mo, Antônio de Pádua, do Sindifisco,

não se conforma com o fato de a mai-

or parcela da arrecadação se dar so-

bre esse item. Essa opinião é compar-

tilhada pelo deputado Ermano Batista,

que defende o aumento das alíquotas

sobre a propriedade. De acordo com

dados da Secretaria da Receita Fede-

ral, 71% da receita tributária são pro-

venientes do consumo, enquanto a

renda contribui com 25% e o

patrimônio, com 4%.

Essa estrutura amplia a desvanta-

gem do consumidor pobre. Ao comprar

um pacote de feijão, o empresário rico

paga o mesmo imposto que o traba-

lhador que ganha salário mínimo. Isso

significa que, em termos percentuais,

o pobre está sendo tributado em uma

parcela muito maior de seus vencimen-

tos do que o rico. Estudo da Receita

Federal comprova que, ao comprar

bens de consumo, o trabalhador que

ganha até dois salários mínimos por

mês compromete 13,13% de seu sa-

lário com impostos, enquanto que, para

quem tem renda superior a 30 salá-

rios mínimos, esse índice é de 6,94%.

�Um sistema mais racional de tributa-

ção é a queda do imposto sobre o tra-

balho e o consumo e o aumento nas

alíquotas que incidem sobre o

patrimônio e o capital�, insiste Pádua.

Na cobrança sobre o patrimônio, a pro-

posta governamental apresenta mu-

danças consideradas tímidas pelo sin-

dicalista.

�Pela primeira vez na história, vamos

reduzir o imposto sobre os produtos de

primeira necessidade e ao mesmo tem-

po estabelecer alíquotas progressivas

para o patrimônio e a herança�, rebate

o deputado Virgílio Guimarães. No caso

do imposto sobre herança e doações, o

texto estabelece que a Constituição vai

prever que o tributo, hoje de 4%, terá

alíquotas progressivas conforme o valor

da herança, ou seja, elevando a carga

para as faixas de renda mais altas. Ape-

sar de ser um imposto estadual, sua le-

gislação será única para todo o País.

Quanto ao imposto sobre grandes

fortunas, o projeto retira da Constitui-

ção a  previsão de que ele seja deter-

minado por lei complementar. Com

isso, sua criação seria facilitada, já que,

para ser aprovada, uma lei complemen-

tar exige maioria absoluta (metade

mais um dos congressistas), enquan-

to que a lei ordinária depende apenas

de maioria simples (metade mais um

Os Estados e Municípios
precisam entrar na  divisão

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

Deputado Ermano Batista

dos presentes). Ou seja, por enquanto

nada muda.

Já o Imposto Territorial Rural (ITR)

deixa de ser um imposto federal e pas-

sa a ser da competência dos Estados,

porém com legislação única para to-

dos. Do total arrecadado, 50% deve-

rão ser repassados aos municípios,

conforme já prevê a lei atual. O gover-

no acredita que, ao passar o ITR para

os Estados, o tributo será mais bem

cobrado e fiscalizado.

Quanto à Contribuição Provisória so-

bre Movimentação Financeira (CPMF),

que passará a ser permanente, a União

não abre mão de sua exclusividade. Em

2002, o governo arrecadou R$ 20 bi-

lhões com o tributo, e a atual alíquota de

0,38% deverá cair gradualmente para

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

sa. Não há sequer cronograma previsto

para isso. O deputado Ermano Batista

alega que o deputadoVirgílio Guimarães

afirmou que o índice subirá para 0,5% e

acrescenta que os Municípios e os Esta-

dos precisam entrar nessa divisão, pois

é no município que o imposto é gerado. O

governo garante que não aumentará a

alíquota. Pelo visto, apesar de as propos-

tas já estarem em tramitação, o debate

está apenas começando.

Marcelo Metzker
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Por onde passam as reformas tributária e da Previdência: uma breve abordagem sob a ótica da administração estadual de Minas Gerais.

Ricardo Carneiro
Pesquisador e professor da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro

novo arranjo federativo apontaria novas soluções

reforma tributária
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A concepção da política fiscal brasileira e os instrumentos utilizados em sua

implementação vêm passando por profundas transformações nos anos mais

recentes, especialmente a partir da segunda metade da década de 90. São

mudanças afinadas com as orientações gerais da agenda reformista �introduzida�

no País durante o governo Collor, que pode ser descrita como uma adesão ao

receituário básico do denominado �Consenso de Washington� (Pereira et al.,

1996; Ayerbe, 1998). A visão que se torna politicamente dominante desde

então expressa uma espécie de �nova ortodoxia� liberal, para a qual a tarefa

mais importante do governo consiste em �colocar a casa em ordem�, de forma

a criar um ambiente favorável aos negócios e aos investimentos da iniciativa

privada. Sem o peso de um Estado percebido e tratado como excessivo, incapaz

de atingir objetivos regulatórios e produtivos com eficiência, os processos

alocativos do mercado estariam em melhores condições de gerar crescimento

econômico e, com ele, ganhos de bem-estar para a população.

O impulso decisivo ao movimento reformista será dado pela implantação do

Plano Real, que reduz a inflação de patamar próximo a 50%, observada em

junho de 1994, para taxas anualizadas de, respectivamente, 14,8%, 9,3% e

7,5% no triênio seguinte (Cysne, 1999). A conquista representada pelo contro-

le do processo inflacionário abriu espaço para que o governo federal, sob a ges-

tão de Fernando Henrique Cardoso, levasse adiante a implementação das refor-

mas pró-mercado que começara a ser ensaiada na gestão Collor. O eixo

estruturante da política governamental que passa a ser adotada daí em diante é

por demais conhecido, mas não custa relembrar. Ele combina ações de

privatização e desregulamentação da economia, entrelaçadas com a busca do

denominado equilíbrio fiscal, envolvendo tanto o incremento das receitas quan-

to o corte de gastos � vertente que será particularmente reforçada com a pro-

mulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1Considerações

introdutórias
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Atualmente, é evidente a fragilização da ortodoxia do consenso, refletindo a

�dolorosa� constatação de que os resultados que produziu ficaram, em geral,

muito aquém do prometido. Desregulamentação e liberalização não trouxeram

a retomada do crescimento econômico nem a modernização, em bases susten-

táveis, do sistema produtivo. Privatizações a qualquer custo pouco ou nada con-

tribuíram para o incremento da eficiência e da qualidade na prestação de servi-

ços à população. O mesmo se aplica à reestruturação organizacional e dos me-

canismos de gestão da administração pública, que apresenta saldos modestos

referentes à melhoria no desempenho da atividade governativa, especialmente

no campo social. O relativo fracasso das iniciativas reformistas, contudo, pare-

ce não ter sido suficiente para abalar a �crença� dos governantes brasileiros

em torno da eficácia do receituário neoliberal.

De fato, a transição de poder que se opera com a vitória de Luiz Inácio Lula

da Silva nas eleições de 2002 não implicou, pelo menos até o presente momen-

to, mudanças profundas na formulação e implementação da agenda pública do

País. O novo governo reafirmou não só o compromisso com a prioridade conferida

à estabilidade de preços, mas também com os instrumentos utilizados com tal

finalidade. Em nome desse mesmo compromisso, evidenciado de imediato na

elevação da meta de superávit fiscal do patamar de 3,75% do Produto Interno

Bruto (PIB) � acordada anteriormente com o Fundo Monetário Internacional

(FMI) � para 4,25% do PIB, o governo retoma, com renovado vigor, a disposição

de promover as mudanças consideradas necessárias para �colocar a casa em

ordem�, priorizando a implantação das reformas tributária e da Previdência.

Este artigo tem por objetivo examinar os projetos setoriais de reforma re-

cém-lançados pelo governo, com um enfoque de abordagem que privilegia os

aspectos federativos imbricados nas reformulações propostas. A análise em-

preendida é construída em torno da tentativa de se buscar respostas para duas

indagações principais, suscitadas por qualquer intento reformista de maior en-

vergadura nos campos político e institucional. A primeira questão que precisa

ser respondida é em que direção estão indo as mudanças pretendidas, o que

implica levar em consideração os arranjos e instrumentos anteriormente vi-

gentes, nos quais ganham saliência os custos de transição associados ao

processo. A segunda guarda relação com o alcance efetivo das alterações

propostas, focando-se não apenas o horizonte temporal de longo prazo, mas

também as conseqüências ou efeitos em curto prazo. A discussão dos �ru-

mos� das reformas toma, como ponto de partida, a �moldura� ou �plano� de

governo definido pela Constituição de 1988, enquanto a apreensão dos im-

pactos �federativos� potencializados pelas mesmas tem, como referência, o

Estado de Minas Gerais.
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A promulgação da Constituição de 1988 �resolve�, por assim dizer, o dilema

com o qual se defrontava a sociedade brasileira desde o esgotamento do modelo

desenvolvimentista baseado na substituição de importações e no

intervencionismo estatal na economia. Numa opção até certo ponto natural em

face das profundas desigualdades de oportunidades e de renda e dos níveis ele-

vados de pobreza e degradação humana que tipificam a realidade nacional, o

texto constitucional confere centralidade aos princípios de eqüidade e justiça

social, preconizando a priorização das questões sociais na formulação e

implementação da agenda política do País. Em termos mais específicos, aponta

para a ampliação dos direitos de cidadania � a garantia de direitos sociais bási-

cos e universalizados à população �, conjugada à maior democratização da esfe-

ra pública, tornando o poder do Estado mais suscetível à injunção dos múltiplos

e conflitantes interesses da coletividade. A descentralização surge nesse pro-

cesso de redesenho institucional como instrumento para assegurar não só maior

agilidade e eficiência na gestão pública, aproximando o exercício da atividade

governativa dos governados, mas também para fortalecer o arranjo federativo

sobre o qual se estrutura a própria idéia de nação.

A orientação descentralizante da Constituição de 1988 se expressa objeti-

vamente na disposição de aumentar o grau de autonomia fiscal dos Estados e

Municípios � estes últimos �elevados� à condição de ente federativo � e de ampli-

ar a participação deles no total da arrecadação tributária do País. De um lado,

atribuiu-se às esferas estaduais e municipais de governo competência para fixar

autonomamente as alíquotas de seus respectivos impostos, eliminando-se, si-

multaneamente, o direito de a União conceder isenções incidentes sobre tais

tributos. De outro, alargou-se a transferência compulsória de recursos arrecada-

dos pelo governo federal para as unidades subnacionais da administração pública.

A repartição de receitas, contudo, não se fez acompanhar de concomitante

redefinição de funções e responsabilidades no atendimento às demandas e ne-

cessidades da população. Como observam Fábio Giambiagi e Ana Cláudia Além, �a

Constituição de 1988 (...) não previu os meios, legais e financeiros, para que se

desenvolvesse um processo ordenado de descentralização de encargos. Além

disso, a seguridade social e a educação, áreas de atuação governamental onde há

maior volume de atividades descentralizáveis, foram contempladas com garantia

de disponibilidade de recursos no nível federal� (1999: 194). O processo traz,

como subproduto, um descompasso ou desbalanceamento entre as atribuições e

as capacidades de mobilizar recursos das distintas esferas da administração pú-

blica, �penalizando� a instância central de poder.

São circunstâncias em que a transição para o novo modelo federativo proje-

tado pela Constituição de 1988 dificilmente poderia ter êxito sem o apoio efeti-

2A questão tributária: da

Constituição de 1988 à

proposta de reforma do

atual governo
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vo dos níveis mais abrangentes de governo, especialmente do poder central.

Implicitamente, os constituintes parecem ter imaginado que haveria uma ade-

são automática ou espontânea dos governantes para com os propósitos

descentralizantes pelo mero fato de considerar que as mudanças propostas

eram convergentes com os interesses do conjunto da sociedade brasileira.

Passando ao largo da discussão das �inconsistências� desse tipo de presunção,

interessa ressaltar a inexistência de qualquer garantia de que isso viesse a

ocorrer, como de fato não ocorrerá. As iniciativas que serão adotadas no âmbi-

to da administração federal, a partir da gestão Collor, caracterizam-se por forte

viés financeiro, articulando-se fundamentalmente em torno da rápida recupera-

ção do equilíbrio orçamentário da União, em detrimento do esforço político-

institucional necessário para que se conferisse efetividade ao �plano� ou �moldu-

ra� de governo traçado pelo texto constitucional.

Do lado da receita, o governo federal se empenha em compensar as �per-

das� de arrecadação impostas pela Constituição, recorrendo à criação de tribu-

tos e à elevação de alíquotas de impostos já existentes. Seguindo uma lógica de

maximização de resultados, as escolhas feitas com tal propósito recaem em

tributos não partilhados com as instâncias subnacionais de governo, nas quais

se destacam as denominadas contribuições sociais, como a Contribuição para

o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), que irá experimentar progressi-

vos aumentos de alíquota, e a instituição da Contribuição Provisória sobre Movi-

mentação Financeira (CPMF). Ao lado das despesas, tem início uma política

impregnada pela idéia de limitar as funções do Estado e reduzir seu tamanho,

que persegue a redução de custos sem a devida consideração das conseqüências

perversas incidentes sobre a capacidade de governar. Entre outras iniciativas, as

medidas adotadas envolvem o esvaziamento ou fechamento de órgãos estatais, o

corte de pessoal e o concomitante achatamento salarial e também a terceirização

de atividades vistas como subsidiárias ou de apoio, que conduzem à deterioração

e ao colapso de inúmeros serviços públicos essenciais à população.

A partir da gestão Fernando Henrique Cardoso, as medidas que vinham

sendo adotadas com vistas ao equilíbrio das finanças da União adquirem maior

organicidade e solidez política. Na esteira do Plano Real, a estabilidade

macroeconômica � transformada numa espécie de fim em si mesmo � passou

a se escorar numa política monetária restritiva e numa política fiscal voltada

primordialmente para o financiamento dos encargos da dívida pública. A combi-

nação de juros reais em patamares elevados � justificados como necessários à

manutenção da atratividade do País ao capital estrangeiro e ao esvaziamento de

eventuais pressões inflacionárias �, com a ênfase atribuída ao pagamento das

despesas financeiras do governo � o que exige a obtenção de superávits primá-
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rios na execução orçamentária �, levou não só ao crescimento explosivo do

estoque da dívida, mas também a uma transferência, sem precedentes históri-

cos, de recursos públicos para o setor financeiro. Os gastos com juros da dívida

feitos pela União somaram cerca de R$ 172 bilhões no período de 1995 a

2000, cujo serviço compromete entre 23% e 25% da receita arrecadada pelo

governo federal com impostos e contribuições (Castor, 2001).

Da �necessidade� de obtenção de superávits primários progressivamente

mais elevados resulta o aprofundamento das medidas fiscais que haviam sido

ensaiadas na primeira metade dos anos 90. Em relação à receita, o governo

federal acelera as iniciativas de privatização e estende ao limite sua capacidade

de criação de tributos e de elevação de alíquotas de impostos existentes, promo-

vendo uma espécie de �reforma tributária� sem reforma. Atuando de acordo

com os limites político-institucionais estabelecidos pela Constituição, consegue

elevar a carga tributária brasileira de 29,6% do Produto Interno Bruto (PIB) na

média dos anos 1994 e 1995 para o patamar de 35,9% do PIB em 20021 . Em

relação à despesa, além de iniciativas voltadas à �mercantilização� da prestação

de serviços públicos, põe em movimento um processo �forçado� de

descentralização de atividades ou atribuições, o que se faz sem prévia definição

de �programas adequados e compatíveis com essa decisão� (Arretche, 2000:

89). Na opinião de Fernando Rezende, �ora assumindo uma posição defensiva e

de manutenção da capacidade de intervenção em determinados setores, ora

assumindo uma posição de desmontagem abrupta dos mecanismos de ação

existentes em outros, o fato é que a União não foi, na grande maioria das vezes,

o centro de comando e de articulação de um processo que segue trajetória

muito particular, dependendo do setor que se examine� (1995: 73). Os resulta-

dos revelam-se bastante desiguais, refletindo a �efetividade� do mecanismo de

indução adotado. Em determinados setores, por exemplo, o governo federal sim-

plesmente retirou-se da prestação direta de serviços e políticas públicas anteri-

ormente de sua competência, deixando um vazio institucional a ser preenchido

pelos governos subnacionais, numa delegação, por omissão, de funções e de

responsabilidades no atendimento à população. Entre as �omissões� do governo

federal, cabe salientar a questão da promoção do desenvolvimento econômico,

cuja responsabilidade tende a ser assumida pelas administrações estaduais e,

em determinadas circunstâncias, até mesmo pelas administrações locais, vin-

do a desembocar no acirramento da denominada �guerra fiscal�.

A busca do equilíbrio nas contas públicas e, mais especificamente, de vulto-

sos superávits primários, no entanto, não dependia apenas do esforço feito no

âmbito da União, por maior que este fosse. Era necessário o envolvimento efe-

tivo e abrangente das instâncias subnacionais de governo, o que dificilmente
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ocorreria de forma espontânea. Num reconhecimento tácito desse �problema�,

o governo federal monta uma estratégia com vistas a assegurar o comprometi-

mento das diversas unidades federativas com a austeridade fiscal, que se ba-

seia em dois instrumentos principais: a �negociação� das dívidas das adminis-

trações estaduais e, o mais importante, a promulgação da Lei de Responsabili-

dade Fiscal.

A negociação se inicia formalmente em 1995, com o Programa de Apoio à

Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, voltado ao refinanciamento das

dívidas das administrações estaduais, condicionando-o a compromissos com o

�equilíbrio orçamentário sustentável�, e culmina com a edição da Lei nº 9.496,

de 1997, que autoriza a União a assumir a dívida mobiliária dos Estados e do

Distrito Federal em troca do cumprimento de um rígido cronograma de desem-

bolso com os encargos do refinanciamento e a amortização do principal, defini-

do a partir de metas rigorosas de controle fiscal. A Lei de Responsabilidade

Fiscal, promulgada em 2000, vem reafirmar e aprofundar os constrangimen-

tos que passaram a cercear, desde a celebração do acordo de negociação da

dívida com a União, a atuação das administrações estaduais no campo fiscal,

estabelecendo, por meio de normas e dispositivos institucionais diversos � apli-

cáveis também aos municípios �, o que não pode ser feito e o que deve ser feito

no tocante à arrecadação de tributos e à aplicação das receitas orçamentárias.

Ao mesmo tempo que implicam o comprometimento de expressiva parcela dos

orçamentos dos Estados com o serviço da dívida, tais instrumentos impõem um

alinhamento compulsório dessas instâncias de governo, bem como das admi-

nistrações municipais, com as prioridades estabelecidas pelo governo federal,

isto é, com a política de estabilização baseada no controle das despesas não-

financeiras do setor público. Submetidos a uma �verticalização� da política fiscal

definida pela União, que implode, na prática, o federalismo projetado pela Cons-

tituição de 1988, os governos estaduais e municipais acabam ficando expostos

às conseqüências advindas da condução da política macroeconômica em senti-

do amplo, especialmente no que se refere à política monetária, que onera sobre-

modo o pagamento de juros e eleva o estoque das dívidas. O resultado agregado

do processo é o estrangulamento financeiro dos governos subnacionais, com o

�esvaziamento� de sua autonomia decisória e do próprio exercício da atividade

governativa.

Uma breve observação da situação atual das finanças da administração pú-

blica de Minas Gerais não deixa maiores dúvidas acerca da gravidade dos cons-

trangimentos orçamentários enfrentados, quase que sem exceção, pelas diver-

sas unidades da Federação. Primeiro, os Estados não se beneficiam da substan-

cial elevação da carga tributária ocorrida no País ao longo dos anos mais recen-
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tes. A receita tributária própria de Minas Gerais � que se apóia fundamental-

mente na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

(ICMS) � pouco se altera quando comparada à média dos anos 1997 e 1998 e

a dos anos 1999 e 2001, com uma variação de apenas 5,8% no período (qua-

dro 1). A explicação, óbvia, é o desempenho medíocre apresentado pela econo-

mia brasileira em seu conjunto e pela economia mineira em particular, já que o

valor arrecadado com o tributo depende do nível de atividade produtiva. Resulta-

do ainda mais adverso ocorre com a receita advinda de transferências da União,

que apresenta variação negativa de 3,2% no mesmo período. Evidencia-se aqui,

com nitidez, o �sucesso� da estratégia adotada pela União de aumentar sua

arrecadação por meio de impostos ou contribuições não-partilhadas constitucio-

nalmente com as esferas subnacionais de governo: não há qualquer �vazamen-

to� do incremento da receita tributária para as administrações estaduais. Se-

gundo, os Estados passam a enfrentar severas restrições para a contratação

de empréstimos e financiamentos, cuja participação na composição das recei-

tas orçamentárias de Minas Gerais declina de forma abrupta na comparação

entre a média dos anos 1999 e 2001 e a média dos anos 1997 e 1998. O

ponto a ser destacado é que o �encolhimento� das receitas de capital não reflete

Quadro 1

Receitas e despesas orçamentárias da administração pública estadual

Minas Gerais

Valores médios de períodos selecionados - (R$ milhões de dez/2001)

Média 1997/1998 Média 1999/2001 Variação
Discriminação

Valor % Valor % %
Receita total 23.328,3 100,0 15.982,4 100,0 (31,5)

Receita corrente 14.038,6 60,2 14.484,6 92,9 5,8
Tributária 9.008,5 38,6 9.639,7 60,3 7,1
Transf. da União 2.942,6 12,6 2.847,5 17,8 (3,2)
Outras 2.087,5 9,1 2.361,4 14,8 13,1

Receita de capital 9.289,7 39,8 1.133,8 7,1 87,8
Oper. de crédito 6.780,9 29,7 116,8 0,7 98,3
Outras 2.508,8 10,1 1.017,0 6,4 59,5

Despesa total 24.368,4 100,0 16.737,0 100,0 (31,3)

Despesa corrente 15.040,4 61,7 14.848,6 88,7 (1,3)
Encargos da dívida 497,1 3,2 1.073,2 6,4 35,1
Outras 14.246,3 58,5 13.775,4 82,3 (3,3)

Despesa de capital 9.328,0 38,3 1.888,4 11,3 (79,8)
Amortizações 3.886,3 15,9 718,5 4,3 (81,5)
Outras 5.441,7 22,4 1.169,9 7,0 (78,6)

Resultado (1.040,1) (754,6)

Fonte: dados básicos: SCCG/Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) � MG, 2002
Deflator: IGP-ID / Base: dezembro/2001 = 100
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uma deliberação autônoma, mas uma imposição institucional, advinda inicial-

mente dos compromissos assumidos quando da negociação da dívida com a

União e reafirmada, com muito mais rigor, pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Terceiro, as despesas com o serviço da dívida � encargos e amortizações �

�consomem� compulsoriamente, desde a citada negociação da dívida com a União,

parcela expressiva da receita orçamentária, representando cerca de 13,5% do

total dos gastos realizados pelo governo mineiro no período contemporâneo. O

mais grave do processo é que os pagamentos realizados com tal finalidade não

implicam nenhuma amortização efetiva da dívida estadual. Ao contrário, seu

estoque cresce de forma acelerada nos anos recentes � salta de R$ 8.651,1

milhões em 1998 para R$ 28.756,6 milhões em 20012 .

A esse quadro de forte dependência orçamentária para com a arrecadação

tributária própria vêm-se somar os efeitos perversos da denominada guerra fis-

cal. Num resultado não antecipado nem pretendido, a autonomia decisória conferida

pela Constituição aos Estados e Municípios no que se refere à operacionalização

dos impostos de sua competência acabou provocando conseqüências negativas

sobre a receita arrecadada. Mais especificamente, o uso generalizado e

indiscriminado de incentivos e subsídios fiscais pelas administrações estaduais,

na expectativa de atrair para os respectivos territórios projetos de investimento

da iniciativa privada ou no atendimento de pressões políticas de grupos de interes-

se da sociedade, redundou em significativas �renúncias� de receita tributária. O

valor da renúncia fiscal decorrente da prodigalidade na concessão de �benefícios�

fiscais pelo governo mineiro, seguindo procedimentos similares das demais uni-

dades da Federação, atingiu, segundo estimativas oficiais para 2002, o patamar

nada desprezível de 27% da receita tributária própria do Estado3 .

Isto posto, o que muda com a aprovação do projeto de reforma tributária

proposto pelo governo federal? Do ponto de vista das administrações estaduais

e, especificamente, do governo mineiro, pouco ou quase nada se altera. É que o

projeto encaminhado ao Congresso Nacional preserva, em linhas gerais, a es-

trutura tributária vigente, passando ao largo de qualquer propósito de promover

uma redistribuição de receita que viesse a aliviar minimamente o estrangula-

mento financeiro a que estão submetidos os níveis subnacionais de governo.

Limita-se, a rigor, a aperfeiçoamentos tópicos na sistemática de arrecadação

de determinados tributos, como a simplificação do ICMS, com a maior padroni-

zação das alíquotas cobradas pelas diferentes unidades da Federação, e a redu-

ção da cumulatividade na cobrança da Cofins. Pode-se afirmar que não se trata

propriamente de uma reforma, mas da �legitimação� e consolidação das mudan-

ças introduzidas ao longo do tempo � a reforma sem reforma �, que distorceram

e reverteram os propósitos descentralizantes da Constituição de 1988.
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O esforço desenvolvimentista empreendido pelo País a partir dos anos 50

convergiu gradativamente para a montagem de uma estrutura administrativa

de conformação dual. Na prática, congelou-se, de certa forma, o aparato buro-

crático construído a partir da Revolução de 30 � a �velha� burocracia vista como

morosa e ineficiente �, relegando-a a plano secundário, e criou-se uma estrutu-

ra paralela, focada �teoricamente� na competência e eficiência técnica, por meio

da implantação de novas empresas e organismos formalmente constituídos ou

de arranjos ad hoc, de natureza circunstancial ou transitória. Esse tipo de pro-

cedimento, já bastante discutido pela literatura política, na qual é tratado

como �insulamento burocrático�, atinge o ápice a partir da instauração do regi-

me militar de 1964. O substancial incremento do intervencionismo estatal na

economia que será patrocinado pelos governos militares intensifica a ampliação

da vertente �moderna� do aparato da administração pública. A edição do Decre-

to-Lei nº 200, de 1967, é emblemático do processo, constituindo-se no instru-

mento que irá respaldar o crescimento da máquina governamental, facilitando

a criação de empresas estatais e órgãos independentes � a denominada admi-

nistração indireta �, bem como o recrutamento de quadros técnicos

especializados de uma tecnocracia que se pretendia vocacionada e capacitada

para lidar com as questões do desenvolvimento. No final dos anos 70, o poder

público brasileiro se defronta com a �anomalia� da justaposição de um Estado

tecnocrático e �moderno� e de um Estado burocrático, formal e defasado, sem

vínculos orgânicos mais sólidos entre os mesmos, sem cooperação e sinergia.

Essa �anomalia� será discutida e �equacionada� pela Constituição de 1988.

O redesenho do aparato estatal então proposto privilegia o modelo burocrático,

ainda que numa roupagem moderna, enfatizando princípios como o recruta-

mento por meio de concurso público, a profissionalização e a estruturação de

corpos permanentes. A Constituição determinou, na prática, a fusão dos dois

modelos de organização estatal existentes, fazendo uma opção pela administra-

ção �tradicional� em detrimento da administração �moderna�, com a segunda

tendo que se moldar à primeira. Isso não deixou de causar uma certa perplexida-

de no debate em torno da reforma do Estado, que toma forma nos anos 90.

Expressando a visão que irá se tornar dominante, Pereira afirma que �os consti-

tuintes e, mais amplamente, a sociedade brasileira revelaram uma incrível falta

de capacidade de ver o novo. Perceberam apenas que a administração burocráti-

ca clássica, que começara a ser implantada no País nos anos 30, não havia sido

plenamente instaurada. E decidiram completar a revolução burocrática antes de

pensar nos princípios da moderna administração pública� (1996: 14/15).

Retrocesso ou não � a discussão do assunto escapa aos propósitos deste

artigo �, o que interessa ressaltar é que, a partir de 1988, os servidores públi-

3O passivo da

Previdência pública e a

reforma setorial do

governo
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cos foram enquadrados no Regime Jurídico Único e vinculados a um sistema de

aposentadoria fundamentado em regras gerais também estabelecidas no texto

constitucional. A transição para o novo modelo, contudo, não leva em conside-

ração os custos potencializados pela mudança, o que se explicita, com nitidez,

na forma de tratamento dado à questão previdenciária. Resumidamente, fun-

dos previdenciários existentes foram contabilmente extintos, sem a concomitante

proposição de mecanismos ou arranjos alternativos para custear, em bases

sustentáveis, o pagamento das aposentadorias dos servidores. Do processo

resulta a criação de um �passivo� previdenciário, que está na base daquilo que

vem sendo equivocadamente chamado de �déficit� da Previdência pública. A

contraface desse �passivo� é a �drenagem� de recursos orçamentários para a

cobertura das despesas incorridas com os servidores inativos, já que não há

uma adequada contabilização e utilização das contribuições dos servidores em

atividade com tal finalidade.

O gerenciamento do passivo previdenciário tem-se revelado um problema de

crescente complexidade para os governos dos Estados, refletindo os efeitos

combinados de dois fatores principais. O primeiro tem a ver com o incremento

da participação dos servidores inativos no conjunto do funcionalismo, com o

conseqüente aumento da pressão dos gastos com aposentadoria sobre uma

base de recursos orçamentários caracterizada, como visto no exemplo de Mi-

nas Gerais (quadro 1), por baixa elasticidade. O segundo tem relação com os

constrangimentos institucionais que limitam a autonomia decisória dos

governantes no que se refere à realização de despesas com pagamento de pes-

soal em sentido amplo, especialmente a partir da promulgação da Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal. Essa questão assume particular relevância para as admi-

nistrações estaduais, às quais compete, por determinação constitucional, a

responsabilidade, integral ou partilhada com outras esferas de governo, pela

prestação de serviços que são, por natureza, intensivas de trabalho, como as

atividades de segurança pública e os serviços de saúde e educação.

Em qualquer instância de governo, a eficiência e eficácia na implementação

de qualquer política pública dependem não apenas da disponibilidade de recur-

sos financeiros, mas também da existência de uma burocracia profissionalizada

e comprometida com o interesse público. Como prescrito na Constituição,

profissionalizar o aparato da burocracia governamental envolve a consolidação

de mecanismos como concurso público e meritocracia, aplicação de planos de

carreiras e tabelas salariais consistentes e atualizadas, renovação de quadros e

realização de investimentos na qualificação e valorização dos servidores. Aten-

der a esses requisitos seguindo os limites impostos pela Lei de Responsabilida-

de Fiscal aos gastos com pessoal passa, de certa forma, por soluções minima-
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mente satisfatórias para o financiamento dos pagamentos aos inativos. É o que

se apreende com o exame dos dados relativos à composição das despesas com

o funcionalismo por parte do governo de Minas Gerais (quadro 2).

As duas principais atividades de competência das administrações estaduais

� educação e segurança pública � representaram 86,9% do número total de

pagamentos com funcionários ativos efetuados pelo governo mineiro em abril

de 2002 e 82,2% do total de pagamentos com inativos no mesmo período

(quadro 2). Quando se incorporam as atividades relacionadas com os serviços

de saúde e administração fazendária, as participações sobem para, respectiva-

mente, 91,6% e 88,8% do total. Em relação às despesas efetuadas com tais

pagamentos, a situação pouco se altera: em abril de 2002, os serviços de edu-

cação, segurança, saúde e fazenda representaram 89,1% do total de gastos

com pessoal ativo e 88,1% do total de gastos com pessoal inativo. Como se não

bastasse a forte concentração das despesas com pagamento de pessoal, num

conjunto restrito e indispensável de atividades de difícil compressão, a participa-

ção dos servidores inativos no funcionalismo estadual ainda se encontra em

fase ascendente, sem perspectivas de reversão de tendência em curto e médio

prazos. A próposito, cabe registrar que, em abril de 2002, o número de servido-

res inativos somava 32,4% do total, contra uma participação de 29,5% do total

em dezembro de 1998; no que se refere ao dispêndio financeiro, os inativos

representavam parcela da ordem de 41% do total das despesas com pessoal

efetuadas pelo governo estadual em abril de 2002, contra 40% do total em

dezembro de 19984 .

Promover o enquadramento da administração estadual nos limites de gas-

tos com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal revela-se ta-

refa à qual se associa, considerando o marco político-institucional vigente, um

leque muito estreito de opções ao alcance dos governantes. A primeira alterna-

tiva elencada pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal é a realização de cortes

nos gastos orçamentários com pessoal � o ajuste pelo lado da despesa �, por

meio da demissão e redução da jornada de trabalho ou de salários. No entanto,

Quadro 2

Estrutura dos pagamentos efetuados com pessoal ativo e
 inativo da administração pública de Minas Gerais � abril/2002

PAGAMENTOS VALOR

Ativos Inativos Total Ativos Inativos TotalCATEGORIA

Nº % Nº % Nº % % % %

Educação (1) 213.204 70,0 96.108 65,8 309.312 68,6 49,5 40,7 45,9

Segurança (2) 51.651 16,9 23.924 16,4 75.575 16,8 31,0 35,2 30,7

Saúde 9.939 3,3 4.539 3,1 14.478 3,2 2,6 2,2 2,3

Fazenda 4.398 1,4 5.071 3,5 9.469 2,1 6,0 16,0 9,2

Outros 25.585 8,4 16.472 11,2 42.057 9,3 10,9 5,9 11,9

Total 304.777 100,0 146.168 100,0 450.891 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: dados básicos: SCP/Secretarias de Estado da Fazenda e de Recursos Humanos e Administração/2002
Obs.: (1) inclui convocados

 (2) inclui a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros
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qualquer medida de impacto nessa vertente envolve necessariamente as ativi-
dades de educação, segurança e fazenda. Qualquer que seja a opção adotada �
redução de pessoal, de jornada ou de salários � dificilmente se escapa de perdas
na qualidade do serviço prestado. A segunda alternativa consiste na criação de
um fundo específico para financiar o pagamento dos servidores aposentados,
com a venda de ativos do governo. A esse respeito, observa-se que os recursos
arrecadados com as privatizações já realizadas foram canalizados para amorti-
zação de dívidas, não restando, na atualidade, ativos privatizáveis compatíveis
com os requisitos de capitalização de um fundo com características de
sustentabilidade.

Das considerações anteriores advém a constatação óbvia de que, na ausên-
cia de soluções adequadas para o financiamento das despesas com inativos,
não há como se alcançar o pretendido equilíbrio econômico-financeiro da admi-
nistração pública do Estado sem a imposição de perdas aos servidores e, mais
importante, sem incorrer em prejuízos para a sociedade, com a precarização e
o progressivo sucateamento dos serviços prestados pelo governo, como vem
ocorrendo ao longo dos últimos anos. O projeto de reforma da Previdência pro-
posto pelo governo federal, no entanto, sequer tangencia o problema. Tratando
�passivo� como �déficit�, limita-se a penalizar o servidor público �
simplificadamente visto como detentor de privilégios � com medidas como a
�taxação� dos inativos, num �confisco� disfarçado de parte do valor da aposenta-
doria, e o alongamento compulsório do prazo de permanência na ativa de um
funcionalismo que se encontra, em sua ampla maioria, desmotivado e desgastado
por fatores como achatamento salarial, reduzidas perspectivas de progressão

profissional e precárias condições de trabalho.

É evidente a necessidade de recuperação da capacidade financeira e operacional

das administrações estaduais, fortemente afetadas pelos rumos impostos pelo

governo às políticas fiscal e monetária, sobretudo a partir da segunda metade dos

anos 90. Isso pressupõe uma profunda revisão dos mecanismos de financiamen-

to do setor e de suas atribuições e também da correspondente repartição de

receitas e despesas, recuperando a orientação descentralizante da Constituição

de 1988. É necessário, portanto, um novo (re)arranjo federativo, efetivamente

pactuado e não �autoritariamente� imposto, capaz de romper com a fragilização a

que foram submetidas as instâncias subnacionais de governo, emblematizada

pelo Estado de Minas Gerais. A negociação desse novo arranjo federativo cons-

titui, ou deveria constituir, o fulcro de qualquer discussão que se pretenda

séria e responsável acerca da reforma do Estado no País, onde se incluem as

temáticas das reformas tributária e da Previdência.

4Conclusões
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Não é, contudo, o que se apreende do exame dos projetos setoriais do gover-

no. O conteúdo objetivo da proposta de reforma tributária expressa, na prática,

a cristalização, com aprimoramentos epidérmicos, das alterações anteriores

introduzidas pelo governo Fernando Henrique Cardoso no sistema tributário

definido pela Constituição de 1988, que proporcionaram substancial aumento

da receita arrecadada com a cobrança de impostos e contribuições, quase que

integralmente canalizado para os cofres da União. A reforma da Previdência,

por sua vez, passa ao largo da discussão de mecanismos efetivos para lidar com

o verdadeiro �nó� da Previdência pública � o financiamento do passivo

previdenciário herdado pelos governos estaduais �, a fim de concentrar esfor-

ços na promoção de uma espécie de �cruzada moralista� contra os �privilégios�

do funcionalismo, tratando aquilo que é periférico como se fosse o problema

central a ser equacionado. A reforma proposta deixa transparecer a persistên-

cia de uma concepção de Estado e de administração pública na qual a preocupa-

ção em aumentar receitas e reduzir despesas se sobrepõe à preocupação em

dar conteúdo substantivo à noção de cidadania, o que requer o adequado apare-

lhamento técnico-operacional da burocracia, e não o seu desmonte.
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ção de Minas Gerais, 2002.
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Congresso Nacional, o autor defende que outras mudanças ocorram, com o objetivo de garantir ao PaísCongresso Nacional, o autor defende que outras mudanças ocorram, com o objetivo de garantir ao País

um sistema tributário mais justo, como a regulamentação de preceitos contidos na Constituição de 1988;um sistema tributário mais justo, como a regulamentação de preceitos contidos na Constituição de 1988;
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 ou mesmo medidas provisórias, visando ao combate sem tréguas à sonegação, evasão e elisão fiscais.
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De nada adianta falar em reforma tributária simplesmente com exposição de
teses acadêmicas, profusão de textos na mídia impressa, comentários no rádio e
na televisão se não houver a exata dimensão de que o sistema tributário nacional
somente pode ser verdadeiramente alterado com mudanças no texto da Constitui-
ção Federal.

Logo, o rigor ortodoxo da forma é preponderante nessa discussão. Transplantar
para  a técnica legislativa as teses da reforma e, com precisão cirúrgica, inseri-las
no tecido orgânico do texto da Lei Maior, mudando onde deve ser mudado, em
ordenamento sistêmico. Eis a estratégia adequada para se alcançar resultados po-
sitivos, sob o risco inevitável das teses esposadas, por mais defensáveis e
sedutoras, caírem num grande vazio ou de tudo se resumir em discussões bizantinas
como nos tempos dos sábios de Constantinopla e não se alcançar nenhum resulta-
do consistente, lógico e prático visando mudar para melhor o dia-a-dia da vida das
pessoas.

Não raro, teóricos da reforma tributária mergulham em vôos rasantes, propon-
do fórmulas miríficas que vão desde o miraculoso imposto único até o purismo do
IVA europeu, como se em nossa esgarçada federação, no caso  do ICMS, por exem-
plo, possa ser levado a ferro e fogo o princípio do destino pura e simplesmente, em
cotejo com Estados rigorosamente produtores como o Amazonas (Zona Franca de
Manaus) e outros eminentemente consumidores, como os do Sudeste, embora
também produtores.  Admitir o IVA puro, o princípio do destino quanto ao ICMS tão
caro para a política dos governadores, sobretudo a hegemônica política dos Estados
do Sudeste � modelo de gestão herdado do café-com-leite da Velha República � seria
condenar a reforma tributária ao funeral do arquivamento.

Em estratégia correta de apresentação (talvez aí o dedo do mago do marketing,
Duda Mendonça), ao som dos clarins de 27 governadores, o presidente da Repúbli-
ca entregou a proposta da reforma tributária em sessão solene no Congresso Nacio-
nal, dando o kick off  na tramitação da reforma no Parlamento, em panorama alta-
mente favorável ao diálogo permanente sem transigência de princípios,  ao
exaurimento das discussões entre parlamentares dos mais variados matizes parti-
dários, especialistas, classes empresariais e outros segmentos da sociedade civil
organizada. O clima não poderia ser mais propício para acontecer aquilo que apa-
rentemente parecia impossível diante das representações díspares do Congresso
Nacional: a tão sonhada reforma tributária.

Fazer previsão sobre o tempo de sua discussão, votação e, ao final, de sua pro-
mulgação, seria temerário. Mas é prudente que segmentos da sociedade civil orga-
nizada, aí incluídas as cada vez mais engajadas organizações não-governamentais
(Ongs), bem como os estamentos hegemônicos das elites empresariais, econômi-
cas, sindicais e políticas se unam numa mesma corrente. Vale dizer: empresários,
contribuintes e consumidores vão logo cuidando de se organizarem para lotar per-
manentemente as galerias da Câmara dos Deputados e do Senado caso desejem
que a reforma seja promulgada ainda este ano, com um texto basicamente
consensual.
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Não há parlamentar que não seja sensível a uma
galeria lotada. Esse é um instrumento poderoso de
pressão, que às vezes vale muito mais do que os
lobbies dos bastidores dos salões aveludados das
duas Casas Congressuais, edificadas com os tra-
ços geniosos de Niemeyer. E os empresários brasi-
leiros, os prefeitos e outros mais diretamente inte-
ressados há muito tempo estão sumidos das gale-
rias do Congresso Nacional.

É óbvio que não é crível  imaginar uma reforma
tributária perfeita e acabada apenas e tão-somen-
te  com a promulgação de uma emenda constitucio-
nal. Como o texto da Constituição não pode ser tão
adjetivado, pela própria técnica legislativa, é preci-
so aguardar a edição de leis complementares e de-
zenas de leis ordinárias para regulamentar a refor-
ma. Leis que não raro � é preciso deixar a hipocri-
sia de lado � ficam para as calendas gregas, não
são elaboradas ou editadas, criando as chamadas
normas constitucionais em branco, que não podem
ser efetivamente aplicadas à falta de lei
infraconstitucional regulamentar.

Ao que parece, nós, brasileiros, herdamos do
Império ultramarino a visão atávica de inserir tudo
na Constituição, como se fosse um grande terre-
no baldio onde sempre tem lugar para depositar
alguma coisa. Isso levou, por exemplo, o texto da
Constituição de 1988 a ter nada menos do
que quase três centenas de artigos e outras cen-
tenas de disposições transitórias e nada menos
do que 49 emendas constitucionais já em vigor.
Há uma regrinha do anedotário popular: �uma
Constituição, para ser cumprida, não pode ser
comprida�.

Não é à toa que esse furor legiferante tem sido
de certa forma responsável por abarrotar o Poder
Judiciário de processos judiciais envolvendo litígios
surgidos a partir do simples deslize do legislador
constitucional ou mesmo da interpretação de te-

mas constitucionais polêmicos, sobretudo em rela-
ção ao sistema tributário. Os escaninhos das va-
ras federais e das varas da Fazenda Pública, bem
como os dos tribunais estaduais e tribunais supe-
riores, vão ficando superlotados, com estatísticas
de números torrenciais de montanhas de proces-
sos para cada juiz, desembargador ou ministro muito
acima de qualquer média mundial. É o grande
contencioso judicial tributário, que movimenta os
grandes escritórios de advogados tributaristas do
País e arrebenta as engrenagens da paquidérmica
máquina do Judiciário. Quanto mais obscura a nor-
ma legal, melhor para o advogado que tem nos lití-
gios o seu ganha-pão. Mas o Judiciário está agoni-
zante e algo precisa ser feito.

A cada reforma constitucional tributária, a cada
medida provisória, lei complementar ou lei ordiná-
ria de natureza tributária, seja para criar ou majorar
imposto ou contribuição, entram em cena os ato-
res da conhecida guerra de liminares:

a) a União exigindo o recolhimento do tributo,
mesmo diante de inconstitucionalidade aparente,
naquela conhecida manobra tática: �vou cobrando
o tributo e aumentando o meu caixa enquanto o
Judiciário não declare sua inconstitucionalidade�. 
�Se declarar com efeitos inter partes (só para o
contribuinte que ajuizou a medida judicial), conti-
nuo cobrando dos demais e,  até que venha o efeito
erga omnes (genéricos para todos), já enchi as
burras, com recordes na arrecadação�, proclamam
burocratas do Fisco;

b) determinado grupo de contribuintes,
notadamente os mais poderosos e tendo na reta-
guarda uma eficiente assessoria tributária, às ve-
zes até se convencendo da constitucionalidade da
exação tributária, mas preferindo os caminhos tor-
tuosos do contencioso judicial e até aplicando no
mercado financeiro o dinheiro relativo ao montan-
te do tributo a ser pago, enquanto aguarda o desen-
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A União e as Fazendas Públicas estaduais e
municipais são as grandes litigantes do País,
contribuindo para o atual �manicômio judiciário�
lace da discussão judicial que se prolonga indefini-
damente, no tempo e no espaço;

c) outro grupo de contribuintes que submetem
a matéria ao Judiciário porque verdadeiramente
estão convencidos da inconstitucionalidade e que-
rem pagar o que é legal, legítimo e moral. Esses,
quando vitoriosos na demanda judicial, ainda têm
que aturar os prazos privilegiados da Fazenda Públi-
ca, assegurados na atual lei processual, e o calvário
penoso do precatório para receber de volta o que
pagaram indevidamente.

Daí, pode-se afirmar que a União é a grande liti-
gante neste país, juntamente com as Fazendas
Públicas estaduais e municipais, as que mais con-
tribuem para o verdadeiro �manicômio judiciário�
dos dias atuais. Tribunais em Brasília estão lotados
de processos cuja maioria apresenta questões
repetitivas relacionadas com a matéria tributária e
a Previdência Social.

Cabe ao Supremo Tribunal Federal, como o
guardião-maior da Constituição, a palavra final em
casos concretos a ele submetidos sobre a
constitucionalidade ou não da atual proposta de re-
forma tributária. Não terei, pois, a ousadia, neste
modesto artigo, de aventurar-me na discussão acer-
ca de inconstitucionalidades ou não dos dispositi-
vos legais da reforma. Tangencialmente, porém, ao
lidador das questões do Direito Tributário é permi-
tido tecer comentários, mas sempre de natureza
opinativa, sobre pretensas inconstitucionalidades
que podem estar presentes no texto, até mesmo
como modesta contribuição. É aquela sensação
irresistível dos hermeneutas de plantão: tomar às
mãos a lamparina de Diógenes e mergulhar na arte
de espiolhar inconstitucionalidade em tudo que tem
a ver com a reforma tributária.

Examinaremos uma a uma as quatro grandes
vertentes da atual proposta de reforma tributária, 
numa rápida análise desnudada de cada proposta

de mudança. Isso porque é do contraditório, da dis-
cussão, que se chegará a um texto que melhor se
aproxime da perfeição � porque atingi-la é tarefa
apenas para o Grande Arquiteto do Universo.

De todo modo, impossível avançar sem um tex-
to preconcebido e formatado, com inserção
seqüencial de seus dispositivos, de acordo com o
ordenamento constitucional. Na esteira do modelo
do deputado federal Mussa Demes (relator da Co-
missão Especial da Reforma Tributária no governo
FHC), a atual proposta de reforma tributária se apre-
senta em forma de proposta de emenda constituci-
onal, contendo alterações aos artigos da Constitui-
ção Federal a ela pertinentes, principalmente os
artigos 150, 155  a 159 e 195. Não poderia ser
diferente. A reforma do sistema tributário nacional
somente é factível se forem alterados, substituídos,
modificados ou revogados textos de dispositivos
constitucionais a ele pertinentes.

É quase unanimidade entre tributaristas, estu-
diosos das finanças públicas e mesmo entre parla-
mentares mais versados no campo das questões
tributárias, financeiras e orçamentárias que a PEC
nº 175-A, de 1995, da relatoria do deputado Mussa
Demes, produziu um bom texto. Por isso muitos
dispositivos dessa PEC foram aproveitados no mo-
delo preconizado pela proposta de reforma tributá-
ria do atual governo, evidentemente sem aquele vezo
de quem somente olha para trás, correndo o risco
de virar estátua de sal, tal como na verdade bíblica
da mulher de Lot.

Qual o modelo tributário ideal? É viável conti-
nuar tributando fundamentalmente renda, pro-
dução e consumo? E as grandes fortunas e o
capital especulativo? Por que os tentáculos da
máquina tributária não alcançam o grande
patrimônio? Essas são reflexões que passam pela
implantação de um sistema tributário moderno
e mais justo, que possa equacionar capacidade
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contributiva com retorno imediato do montante
arrecadado na melhoria das condições de vida
do contribuinte e do consumidor. É possível man-
ter um sistema perverso em que a classe assa-
lariada paga muito mais, o consumidor  suporta
a carga tributária na ponta, pois tudo o que com-
pra no dia-a-dia tem embutido no preço impostos
e contribuições de toda ordem? É possível que a
atual proposta de reforma aumente ainda mais a
carga tributária, que hoje ocupa o primeiro lugar
do ranking mundial, cravando 36,5% do nosso
Produto Interno Bruto (PIB)?

Essa é a anatomia da reforma tributária a ser
feita, não certamente como no célebre quadro
do pintor Rembrandt, que retrata médicos e ci-
entistas do século passado dissecando um cadá-
ver. No momento em que esse tema galvaniza a
opinião pública e foros de discussão se desenca-
deiam  no Congresso e em todo o País, por meio
de seminários,  encontros e debates na mídia
televisiva, é preciso que todos, manejando seus
afiados bisturis, engajem-se na tarefa de disse-
car profundamente o sistema tributário nacional,
abrindo suas chagas, revolvendo suas feridas e
procurando extirpar as neoplasias que corroem
as entranhas do tecido produtivo, econômico e
social do País.

Atualmente, os principais tributos dos municí-
pios são o IPTU e o ISS, além da taxa de iluminação
pública (denominada CIP a partir de janeiro de 2003
� artigo 149-A, CF). O Estado tem como principal
tributo o ICMS, responsável por quase toda sua
arrecadação, seguido do IPVA. A União domina o
bolo tributário com o Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI), o Imposto de Renda, a CPMF e
outras 14 contribuições (Cofins, PIS/Pasep, con-
tribuição previdenciária, etc.).

Em síntese, a atual proposta de reforma tribu-
tária, consoante texto apresentado pelo governo

federal ao Congresso, pode ser dividida em quatro
vertentes:

(I) o novo ICMS;
(II) o novo ITR;
(III) a nova CPMF e o perfil das novas contribui-

ções;
(IV)  o novo Imposto sobre fortunas, heranças

e doações.

O novo ICMS

A grande vedete da reforma tributária é o novo
sistema do ICMS, imposto de responsabilidade de
arrecadação estadual que é a �menina dos olhos�
dos governadores. Basta dizer que, em 2002, a
arrecadação do ICMS no País foi de R$ 103 bi-
lhões. Somente no Estado de Minas Gerais a re-
ceita do ICMS atinge cerca de R$ 700 milhões
mensais. É o principal tributo que financia a má-
quina estatal.

A proposta da reforma é que a arrecadação
continue a ser feita pelos Estados, mas haverá
uma legislação federal uniforme (lei de
territorialidade nacional) para as 27 legislações
diferenciadas existentes atualmente. A existência
dessas legislações diferenciadas resulta também
em 27 regulamentos de ICMS, o que produz hoje
uma algaravia  ininteligível de 3 mil artigos de re-
gulamento em cada Estado e um total, portanto,
de nada menos que 81 mil artigos, uma catadupa
que nenhuma assessoria tributária ou contador
de empresa de grande porte consegue deglutir,
sem falar das micro e pequenas empresas.

O avanço positivo que a reforma contempla em
relação ao novo ICMS é a uniformidade da legisla-
ção, com previsão de apenas cinco alíquotas in-
ternas, seletivas de acordo com mercadorias e
serviços, a serem definidas pelo Senado Federal e
disciplinadas por um órgão administrativo
colegiado com regulamento único e lei complemen-
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É necessário promover outras mudanças visando
a um sistema tributário mais justo, que retorne o
tributo à sociedade em forma de políticas públicas
tar federal, já constando expressamente do texto
constitucional que a menor alíquota será destinada
aos produtos da cesta básica.

Porém, a maior parte do novo desenho do ICMS
ficará por conta de lei complementar e do chama-
do órgão colegiado. Aí pode estar o grande erro da
reforma, ao não deixar antecipadamente definido
no próximo texto constitucional pelo menos as prin-
cipais normas substantivas, utilizando-se para tan-
to o capítulo pertinente ao sistema tributário, bem
como as disposições transitórias.

A desoneração das exportações, ou seja, a não-
incidência do ICMS nas operações tributáveis com
fins específicos de exportação, ganha status cons-
titucional, sendo que hoje é prevista na chamada
Lei Kandir (Lei Complementar nº 87, de 1996). A
garantia direta prevista na Constituição de que
mercadoria exportada não está sujeita ao ICMS  é
também um avanço positivo. Por outro lado, prevê
incidência do ICMS sobre importação.

Tradicionalmente, o ICMS é não-cumulativo, as-
pecto que o texto da reforma mantém. Rege-se
basicamente pelo sistema débito e crédito, no qual
há compensação do valor que é devido em cada
operação com o montante cobrado nas prestações
anteriores. A exceção está no próprio artigo 179
da Constituição Federal (cuja redação o texto da
reforma mantém), que trata de regime especial
para microempresas e empresas de pequeno por-
te, aí incluídas cooperativas e produtores rurais
que podem optar pelo recolhimento do ICMS em
base fixa. De acordo com a reforma, caberá à lei
complementar definir outros regimes simplifica-
dos de tributação.

Mantém-se genericamente a cobrança do ICMS
na origem. Mas a reforma, nesse aspecto, man-
tém o atual sistema misto, que também contempla
o destino nas operações interestaduais, o que pos-
sibilita repartição da receita entre Estado produtor

(origem) e consumidor (destino), com previsão de
compensações em caso de perdas em regiões me-
nos desenvolvidas, a ser definida pelo órgão
colegiado. A reforma prevê também, no capítulo da
repartição das receitas, a criação de um fundo
constituído por 2% correspondente ao aumento do
percentual da repartição do bolo tributário da União
(parcelas do Imposto de Renda e IPI) dos atuais
47% para 49%, transferindo esse montante adi-
cional para  Estados e Municípios a título de com-
pensação, ficando para a lei  (ordinária) definir esse
fundo de compensação para regiões menos desen-
volvidas.

O sistema misto atual vigente mantido na refor-
ma, que felizmente não cedeu ao canto fácil da se-
reia do princípio do destino, é o mais adequado para
a realidade brasileira.

Quanto ao ICMS, imposto mais polêmico da re-
forma, algumas ponderações críticas devem ser
feitas:

a) procura-se eliminar a guerra fiscal, acaban-
do com todos os incentivos e benefícios fiscais até
2007, mas deixa-se uma porta escancarada para
que continue sendo praticada a guerra fiscal, con-
forme redação do parágrafo 6º do artigo 150. Em-
bora mais restritiva do que a redação atual, ainda
permite que lei ordinária estadual específica con-
ceda todo o tipo de incentivo ou benefício. A reda-
ção do texto que veda os benefícios fiscais sequer
menciona proibição expressa quanto à redução de
alíquota (principal massa de manobra e cabeças-
de-ponte da guerra fiscal), conforme se lê da reda-
ção do inciso VI do artigo 155 e artigo 92, ADCT/CF.
Seria proposital para deixar a �porta aberta� ou
�cochilo�? Ao que parece, a última assertiva se
impõe, porque também no texto do artigo 155,
inciso V, alínea �c�, há uma grande clareira aber-
ta para a guerra fiscal, ao se estabelecer que a
alíquota interna poderá ser igualada à maior
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alíquota interestadual. Basta a resolução do Se-
nado fixar alíquota interestadual menor do que a
interna para desencadear o teatro de operações
da guerra fiscal;

b) a reforma retira competência dos Estados
para legislar sobre o ICMS, irrompendo a chamada
�guerra federativa� e acaba não resolvendo o pro-
blema, porque mantém o famigerado Confaz, ainda
que sob outra roupagem ou com o nome de órgão
colegiado, sob regulamento único, vedada edição de
norma estadual para regulamentá-lo. É uma autên-
tica atribuição de legislar sem o Parlamento (que-
bra do princípio constitucional da tripartição dos
Poderes, com possibilidade de se estar abolindo de
alguma forma a Federação, o que o legislador cons-
titucional derivado não pode fazer, sob pena de ser
argüida a inconstitucionalidade do Emendão da re-
forma tributária). Além disso, mantém-se intocável
a redação da atual alínea �g� do inciso XII do artigo
155, CF, um grande umbral para incentivos e be-
nefícios fiscais continuarem sendo concedidos por
decisões administrativas de órgão colegiado
convoladas em verdadeiras leis, à margem das ca-
sas legislativas;

c) cria um sistema muito confuso: órgão admi-
nistrativo e regulamento definindo mercadorias,
bens e serviços para incidência das cinco alíquotas;
e o Senado Federal definindo as alíquotas internas
e interestaduais,  por meio de projeto de resolução
de iniciativa do presidente da República, um terço
dos senadores e um terço dos governadores. O que
se prevê é guerra fiscal travada no Senado, com
alíquotas podendo ser modificadas a torto e a direi-
to, sem a estabilidade das regras do jogo tributário
necessária para o funcionamento das empresas.
Ou seja: diretamente o texto limita a existência de
cinco alíquotas internas, mas deixa ilimitado o nú-
mero de alíquotas interestaduais. O artigo 91 do
ADCT, na redação dada pela reforma, mantém as

atuais alíquotas interestaduais fixadas pelo Senado
na Resolução nº 22, de 1989, sendo 7% para as
operações destinadas ao Norte, Nordeste, Centro-
Oeste e Espírito Santo e 12% para as Regiões Sul e
Sudeste. Se o Senado não equalizar as alíquotas inte-
restaduais, o efeito continua sendo nefasto, esti-
mulando o chamado �passeio das notas fiscais nas
regiões de fronteira�  e �simulações de abertura
de filiais em Estados que operam com alíquota in-
terestadual de 7%�. Persistiria, então, a paranóia
do sistema atual dos chamados diferenciais de
alíquota, que sufocam e martirizam sobretudo as
microempresas que precisam adquirir matérias-
primas em outros Estados e são obrigadas a reco-
lher a diferença entre a alíquota interestadual e a
interna;

d) é claro que é impossível inserir tudo da refor-
ma tributária na Constituição. Mas deixar matéria
para lei complementar e para órgão administrativo
não é recomendável. Nem tanto ao mar nem tanto
à terra. Muita definição substantiva já deveria cons-
tar diretamente do texto da reforma, com status

constitucional. Por exemplo, quanto às regras de
transição e a compensação no sistema misto (divi-
são do ICMS entre os Estados produtores da ori-
gem e os consumidores do destino), que ficam para
a lei complementar, de acordo com a proposta ori-
ginal da reforma;

e) ao passo que a lei estadual definirá apenas a
exigência do ICMS, a lei complementar definirá fa-
tos geradores, contribuintes, substituição tributá-
ria, critérios da base de cálculo presumida, manu-
tenção de crédito, e o órgão administrativo colegiado
definirá as sanções para os Estados que pratica-
rem a guerra fiscal, regimes simplificados de tribu-
tação. Uma questão é uniformizar a legislação, ou-
tra é praticamente engessar a competência resi-
dual dos Estados, que têm a responsabilidade de
arrecadar o ICMS, o que é muito preocupante;
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Se o objetivo da União é compensar os entes
federativos, a arrecadação do ITR deveria ser
transferida para a competência do Município

f) da forma como está o texto, é de endoidar
qualquer um a operacionalidade da tributação de ope-
rações com combustíveis e lubrificantes. Segundo
o texto da reforma, nas operações interestaduais o
imposto será (norma cogente) repartido entre Es-
tado de origem e destino (artigo 155, parágrafo
4º, inciso II). Por outro lado, em flagrante contradi-
ção e ambigüidade, o que dá margem para impug-
nar o texto, a lei complementar (artigo 155, inciso
VI, alíneas �c�, �d� e �e�) definirá as situações em
que  se aplicará alíquota interna e o ICMS será devi-
do ao Estado do contribuinte destinatário. Lei com-
plementar pode restringir a repartição pelo siste-
ma misto assegurado diretamente no próprio texto
constitucional?;

g) pelo texto da reforma, quem pode o mais
não pode o menos. Lei complementar (votada pelo
Congresso) definirá gêneros alimentícios para fins
de incidência da alíquota mínima do ICMS. Mas o
órgão administrativo colegiado, por meio de regu-
lamento (com força de lei, em substituição ao Par-
lamento), tem atribuição para definir outras mer-
cadorias, bens e serviços sobre os quais incidirá
alíquota mínima e definir também todas as demais
mercadorias, bens e serviços sobre os quais
incidirão as cinco alíquotas internas. É assusta-
dor o �poder legiferante� conferido ao órgão
colegiado.

O novo ITR

O Imposto Territorial Rural (ITR), incidente so-
bre  as propriedades rurais e atualmente um fra-
casso em termos de arrecadação pelo governo fe-
deral, com enorme sonegação consentida pelo Fis-
co e leniência quanto ao rigor em sua exigência,
passa a ser de competência do Estado, que dividi-
rá 50% da receita com os municípios. O novo ITR
será definido em lei complementar, vedada sua re-
gulamentação por lei estadual autônoma. Será pro-

gressivo (quem tem grandes áreas de terra paga
mais) e não incidirá sobre pequenas glebas rurais,
normalmente exploradas pela chamada agricultu-
ra familiar, o que é altamente positivo do ponto de
vista social.

Aqui se impõe uma visão crítica: se o objetivo da
União é compensar outros entes federativos, me-
lhor seria então que o ITR fosse deslocado para a
competência do Município, ente federativo onde se
situa verdadeiramente a propriedade rural. Atual-
mente, sob o rótulo de �terreno definido como ru-
ral�, condomínios de luxo e chácaras luxuosas não
recolhem o IPTU para os cofres municipais, prefe-
rindo a taxação pelo irrisório ITR, que também aca-
ba ficando para a �bacia das almas� (o exemplo mais
típico ocorre em grandes condomínios de luxo, chá-
caras e sítios de municípios situados na região da
Grande BH). Isso não ocorreria se os municípios
pudessem cobrar o ITR, como acontece atualmen-
te  em relação ao IPTU, não se podendo mais partir
para a falsa premissa de que o município não mobi-
liza sua máquina tributária para cobrar o imposto,
uma vez que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº
101, de 2000) não permite mais a renúncia de
receita tributária e exige que todos os municípios
executem suas dívidas ativas, sob pena de graves
sanções.

A nova CPMF e outras contribuições

A Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira (CPMF) vai assumindo roupagem de per-
manente no texto da reforma, com alíquota máxi-
ma de 0,38%. Pelo modelo então vigente, a CPMF
deveria ter sua alíquota reduzida para 0,08% em
2004, mas o texto da reforma � com apetite fiscal
pantagruélico � cuidou de preservar a receita de
cerca de R$ 20 bilhões anuais para os cofres da
União, ao manter a alíquota de 0,38%, como facul-
dade da União de mantê-la ou restabelecê-la nesse
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patamar até que seja editada a lei regulamentar (lei
ordinária simples, que exige maioria dos presentes,
e não lei complementar). Logo, não se vislumbra
no horizonte diminuição de carga tributária.

Muitos defensores da manutenção da CPMF
exaltam o seu lado horizontal: incide igualmente com
a mesma alíquota, qualquer que seja o valor da mo-
vimentação financeira, inserindo na mesma vala co-
mum o funcionário barnabé que mantém conta em
banco somente para receber seu salário mensal e
os próprios bancos privados que movimentam for-
tunas. Mas isso faz com que a CPMF assuma fei-
ções de tributo cumulativo, que incide em toda a
cadeia de movimentação financeira, seja ela oriun-
da do setor produtivo, do comércio, da indústria,
dos prestadores de serviços, seja de funcionários
públicos e autônomos. E ainda de tributo regressi-
vo, que não prevê alíquotas diferenciadas.

Nesse diapasão, a crítica que se faz  é que, ao
ser cumulativa, onera mais a produção e, ao ser 
regressiva, não encampa o princípio da capacidade
contributiva, vetor dos vetores na tradição clássica
do Direito Tributário.

Quanto a outras contribuições, o texto da refor-
ma apresenta as seguintes inovações:

a) a Contribuição para Fins de Seguridade Soci-
al (Cofins) será não-cumulativa para alguns produ-
tos de maior valor agregado, não mais alcançando
todas as etapas do processo produtivo. A indústria
de calçados, por exemplo, tem diversas etapas de
produção. A lei definirá quais os setores a serem
beneficiados com a desoneração, o que tende a
incrementar as exportações, bem como aliviar o
custo dos produtos, uma vez que a taxação da Cofins,
atualmente cumulativa, alcança cada uma das eta-
pas do processo produtivo. Nesse aspecto, o avan-
ço é altamente positivo;

b) a contribuição previdenciária patronal  (INSS),
que atualmente é cumulativa e incide encargos que

acabam onerando muito a folha de salários e inibin-
do a competitividade das empresas, será substituí-
da por contribuição não-cumulativa, que já deveria
estar prevista diretamente no texto constitucional
e não ser remetida para lei ordinária (de edição
imprevisível no tempo e no espaço);

c) quanto à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), a reforma  contém reserva legal
visando taxar em maior escala os bancos, ao es-
tabelecer em seu texto que a alíquota cobrada
dos bancos não será inferior à maior alíquota que
incide sobre outros setores. A regra é muito tí-
mida, mas pelo menos avança um pouco no sen-
tido de resgatar-se o princípio da capacidade
contributiva, uma vez que hoje os bancos não têm
sido taxados de forma progressiva, apesar de
apresentarem balanços financeiros com vultosos
lucros líquidos.

Imposto sobre fortunas, heranças e doações

O texto inova positivamente ao dispor sobre a
criação do Imposto sobre Grandes Fortunas por
meio de lei ordinária simples, de tramitação mais
rápida e quórum de maioria simples em vez de exi-
gir-se lei complementar, que exige prazos regimen-
tais contados em dobro e quórum de maioria abso-
luta, metade mais um de todos os membros do Con-
gresso e não apenas dos eventuais presentes à
sessão de votação, como ocorre em projeto de lei
que exige maioria simples.

Com isso, busca-se avançar no Brasil em nú-
cleo até então imune à incidência tributária: o gran-
de patrimônio, ao passo que em outros países do
mundo a alíquota sobre grandes fortunas chega ao
patamar de mais de 50%.

A criação do imposto sobre grandes fortunas
pode ser o início de mudança da cultura tributária
em nosso país, buscando taxar mais o patrimônio,
aqui entendido como a grande fortuna, em vez de



REVISTA DO LEGISLATIVO 37

A criação do imposto sobre grandes fortunas
pode ser o início de mudança da cultura tributária
em nosso país, buscando taxar mais o patrimônio
taxar simplesmente a renda, como ocorre atual-
mente, tributando em maior escala apenas os as-
salariados e profissionais liberais.

Por outro lado, a reforma traz também signifi-
cativas mudanças no ITBI (inter vivos), de compe-
tência dos Municípios, e no ITCD (o chamado cau-

sa mortis), de competência estadual, que hoje pre-
vê incidência regressiva, taxando quaisquer heran-
ças e doações a uma alíquota que chega a 4%. A
reforma estabelece que haverá legislação única,
com modelo federal a ser obrigatoriamente obede-
cido pelos Estados, aplicando-se alíquotas progres-
sivas para taxar com alíquotas maiores as grandes
heranças e doações e, também com alíquotas pro-
gressivas, taxar as transações imobiliárias no âm-
bito do ITBI. Quanto ao ITBI, a preocupação é de
aumento na carga tributária se for mantida a com-
petência legislativa municipal plena para fixá-lo. Essa
crítica é procedente, devendo a discussão ser pro-
pícia para alterar e aprimorar o texto.

Necessidade de outras mudanças

Paralelamente ao texto constitucional sobre a
reforma tributária, é necessário que outras mudan-
ças ocorram em situações que, por via oblíqua ou
reflexa, têm a ver com a busca de um sistema tri-
butário mais justo que possibilite o almejado retor-
no do tributo à sociedade em forma de execução de
políticas públicas que atendam às demandas essen-
ciais do cidadão (educação, saúde, estradas, segu-
rança). A seguir, algumas sugestões, sem embar-
go de que outras sejam apresentadas em momen-
to oportuno:

a) o Congresso Nacional precisa regulamentar
preceitos contidos na Constituição de 1988 que
até hoje não foram regulamentados, como o artigo
165, parágrafo 9º, CF, que estabelece a edição de
lei complementar federal � de territorialidade nacio-
nal � para regular as finanças públicas. Essa lei

deverá substituir a vetusta Lei nº 4.320, de 1964,
da época do regime militar, que impõe o chamado
sistema de caixa único (unidade de tesouraria). Com
isso, os tributos cobrados por União, Estados e
Municípios para determinada finalidade seriam di-
retamente aplicados para custear obras e serviços
a ela relacionados. O dinheiro arrecadado com o
IPVA, por exemplo, poderia ser reinvestido direta-
mente em obras de conservação de estradas;

b) no âmbito da  reforma do  Judiciário, devem
ser realizadas urgentes alterações na legislação pro-
cessual para acabar com privilégios da Fazenda
Pública Nacional, Estadual e Municipal quanto à
concessão de prazos em dobro, isenção de custas
para recorrer, além de ser imprescindível a implan-
tação da súmula impeditiva de recursos � modalida-
de mais factível do que a súmula vinculante �, para
não lotar os tribunais com processos que apresen-
tam matérias repetitivas;

c) em complementação à reforma tributária, é
preciso criar mecanismos, por meio de leis ordi-
nárias ou mesmo medidas provisórias, visando ao
combate sem tréguas à sonegação, evasão e elisão
fiscais, com sistema integrado de dados entre as
Receitas das três unidades federativas (Receita Fe-
deral, Estadual e Municipal), o que inibiria mano-
bras artificiais criadas por algumas empresas a
partir dos dribles em normas legais para não re-
colher tributo. Isso vem  ocorrendo principalmen-
te em relação ao ICMS/Exportação, que tem o
benefício da não-incidência, sendo muito freqüen-
te nas remessas de mercadorias destinadas às
exportações, em que a empresa adquirente da
mercadoria apenas simula a exportação para be-
neficiar-se com o não-recolhimento do ICMS, mas
posteriormente não exporta a mercadoria, locu-
pletando-se ilicitamente às custas do Fisco e do
pobre contribuinte do ICMS que realizou a remes-
sa da mercadoria.
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reforma tributária

O Brasil tem uma carga tributária já bastante elevada, girando em torno de

36% do Produto Interno Bruto (PIB) do País. Esse percentual é, na avaliação

dos empresários mineiros, o mais grave dos componentes do Custo Brasil,

afetando diretamente a competitividade da produção nacional. Neste artigo,

estão relacionados os pré-requisitos básicos e fundamentais de um sistema

tributário que, acreditam, é economicamente viável e socialmente aceitável

e adequado à nova ordem internacional.

o país precisa arrecadar mais?
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Já  se perderam no tempo as pri-

meiras palavras que ecoaram quanto

à necessidade de revisão do capítulo

da Constituição Federal que trata do

sistema tributário nacional. Nesse es-

paço, o País assiste a vários remen-

dos que resultam em majoração da

carga tributária já excessiva, regressi-

va e de péssima qualidade. Vive-se em

um país que onera seus contribuintes

com uma tributação de Primeiro Mun-

do e lhes oferece retorno social com-

parável àquele dos povos africanos.

A prioridade da reforma tributária

toma as ruas. Tornou-se, portanto,

mais claro para a sociedade brasileira

que a postergação de uma reforma tri-

butária ampla maximiza os efeitos da

crise gerando menos produção e em-

pregos e impede a inserção da econo-

mia brasi leira em mercados

globalizados.

O atual sistema tributário brasileiro

dificulta o incremento da exportação e

chega a  impedir que a produção possa

se modernizar. Deve-se pensar com a

amplitude que o assunto demanda e se

desprender das amarras que levam o

brasileiro a assistir ao aumento da car-

ga tributária a níveis insuportáveis.

A reforma tributária, na verdade,

não pode, neste momento, nem mes-

mo ser taxada de urgente, pois trans-

cende a qualquer urgência imaginável.

As regras hoje existentes não permi-

tem o acompanhamento das transfor-

mações que vêm ocorrendo na econo-

mia brasileira, tampouco na mundial,

que resultam na adoção de um novo

paradigma produtivo, baseado na flexi-

bilidade e em intensa competição. A

estrutura tributária brasileira, carac-

terizada por um sistema que penaliza

a atividade produtiva, é incompatível

com esse modelo universal.

O sistema tributário do País é, sem

dúvida, o mais grave dos componentes

do Custo Brasil, afetando diretamente

a competitividade da produção nacional,

pois é composto de uma carga de im-

postos concentrados e mal distribuídos

que sobretaxa o setor produtivo e im-

põe uma inaceitável tributação sobre as

exportações e os investimentos.

Tributos cumulativos incidem em

cascata onerando o processo produti-

vo e apenas uma vez sobre os produ-

tos importados, o que implica terrível

desvantagem para o produtor nacional

e leva as empresas a uma situação de-

sigual de competição. Não é preciso

aumentar impostos, pois eles já exis-

tem em demasia, resultando em uma

carga tributária superior a 36% do PIB,

que pode ser taxada, sem receio de se

cometer injustiça, de elevadíssima.

É imprescindível, ainda, a adoção

de uma austeridade fiscal na qual se-

jam fixados critérios mínimos de res-

ponsabilidade por parte dos adminis-

tradores públicos. O atual sistema tri-

butário brasileiro é falho ao permitir

verdadeiras �guerras fiscais� entre os

entes federativos, que disputam inves-

timentos mediante renúncias fiscais,

prejudiciais tanto para o Estado como

para as empresas, pois não se tradu-

zem em segurança de perpetuidade.

Exatamente por isso, a reforma tri-

butária interessa a toda a sociedade,

pois é vital para o crescimento da pro-

dução, do  número de empregos, in-

vestimentos e exportações. A geração

de empregos somente ocorrerá se hou-

ver competit iv idade. E essa

competitividade se dará com uma es-

trutura tributária moderna e justa, que

a Nação tanto reclama.

Nesse contexto, assiste-se à

alardeada entrega oficial pelo presiden-
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te da República das propostas de re-

forma tributária e da Previdência aos

presidentes das duas Casas

Legislativas, responsáveis pela aprecia-

ção e votação delas.

Embora haja grande movimento po-

lítico em torno das propostas, no que

se refere à reforma do sistema tribu-

tário nacional, verifica-se que ela não

teve a amplitude desejada e tampouco

atingiu os anseios que permeavam as

discussões em torno do tema, condu-

zindo ao revés a um aumento

exorbitante da carga tributária.

Nesse prisma, são apresentados os

princípios básicos que deveriam supor-

tar o novo sistema tributário e, infeliz-

mente, a maioria não está contempla-

da na proposta citada.

Verificamos inicialmente que a com-

plexidade do atual sistema só pode ser

eliminada com uma revisão geral do ca-

pítulo tributário da Constituição Federal.

No entanto, a proposta apresentada ca-

minha timidamente nesse sentido.

A reforma deveria buscar a impres-

cindível harmonização entre os siste-

mas de tributação do Brasil e os dos

países com os quais competimos e

com os quais nos integramos

crescentemente.

Uma estrutura tributária adequada

é aquela em que a arrecadação está

concentrada em três fatores gerado-

res básicos � a renda, o consumo e a

propriedade � e em que não há nenhu-

ma incidência em cascata distorcendo

as decisões econômicas e os arranjos

produtivos.

n Completa desoneração das exportações

A fim de assegurar maior competitividade externa às
empresas nacionais, é imprescindível a desoneração total
das exportações em um sistema que pretenda promo-
ver a harmonização com o resto do mundo.

Pode-se perceber que houve na proposta uma preocupa-
ção nessa área, talvez até mesmo em virtude de seu
impacto na balança comercial. Nesse diapasão, verifica-
se a constitucionalização da regra contida na Lei Com-
plementar nº 87, de 1996, conhecida como Lei Kandir,
que trata da desoneração do ICMS para as exportações.

n Desoneração dos investimentos e da produção

Seguindo a premissa máxima de que o País não deve
exportar tributos, é preciso criar um sistema em que
tanto os investimentos como a produção não sejam one-
rados, de forma a comprometer a concorrência e a
competitividade das empresas. Assim, a possibilidade de
geração de empregos é conseqüência lógica e a promo-
ção do desenvolvimento regional ocorrerá com maior
capacidade de avanço tecnológico.

A implementação dessa medida não pode ser vista em
quaisquer dos dispositivos presentes na proposta do Po-
der Executivo.

n Eliminação da cumulatividade dos impostos

A cumulatividade é um mal que aflige a economia brasi-
leira, uma vez que hoje o ônus tributário atinge todas as
etapas do processo produtivo, penalizando toda a popu-
lação, que é obrigada a pagar mais por produtos e servi-
ços que consome. O custo tributário real embutido no
valor dos serviços e mercadorias consumidos não é co-
nhecido.

A chamada tributação em cascata onera o setor produ-
tivo e penaliza a produção nacional comparativamente
aos nossos concorrentes.

Uma característica extremamente perversa do sistema
tributário brasileiro é o fato de ele encerrar tributos em

A reforma tributária
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cascata, que incidem cumulativamente em todas as eta-
pas da atividade econômica, como é o caso das contribui-
ções Cofins e CPMF. Essas contribuições tributárias, en-
tre outros defeitos, acabam por onerar as exportações e
os investimentos, gerando incentivos perversos sobre o
sistema econômico.

O grave é que tributos dessa natureza praticamente não
encontram paralelo na legislação tributária dos princi-
pais países competidores do Brasil, o que reduz a
competitividade dos produtos brasileiros no mercado in-
ternacional, prejudicando as exportações e criando um
viés a favor dos produtos importados. Embora o gover-
no tenha promovido importante iniciativa com o objetivo
de eliminar a carga desses tributos indiretos sobre as
exportações brasileiras, essa desoneração é muito me-
nor que a necessária nos setores que apresentam uma
longa cadeia produtiva e, na maioria das vezes, maior
valor agregado.

Por terem alíquotas baixas, os impostos em cascata
parecem muitas vezes inofensivos, mas seu efeito cu-
mulativo prejudica significativamente a competi-
tividade.

Em uma das medidas, que pode ser chamada de �remen-
do tributário�, criou-se um ensaio à  não-cumulatividade
das contribuições com o PIS. Vê-se claramente, pelo au-
mento na arrecadação desse tributo, que a alíquota de
1,65% foi superestimada. Os dados divulgados pela Se-
cretaria da Receita Federal para março mostram um au-
mento muito maior da arrecadação com o PIS do que
com a Cofins. Entre janeiro e março de 2003, se compa-
rado ao mesmo período de 2002, a arrecadação do PIS
cresceu 50,6%, enquanto a da Cofins cresceu 24,7%,
na mesma base de comparação.

n  Redução do número de tributos e da carga

tributária

Não se justifica a existência de mais de 50 tributos dife-
rentes como forma de prover o Estado dos recursos
necessários para gerir sua �máquina administrativa�.

Não é o número elevado de tributos existentes em um
sistema tributário que irá assegurar a arrecadação de-
sejável, mas, sim, um número racional, reduzido e su-
portável de impostos, taxas e contribuições.

Ademais, como se já não bastasse o elevado número de
tributos, o atual sistema abre a possibilidade de utiliza-
ção de outros, como a Contribuição de Melhoria e Em-
préstimos Compulsórios e as Contribuições de Interven-
ção no Domínio Econômico. Portanto, um novo sistema
precisaria levar em consideração a extinção da compe-
tência da União para instituir novos tributos, além dos
já expressos na Constituição.

A proposta prevê a perpetuidade da CPMF com o nome
de Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos e de Direito de Natureza Finan-
ceira, cuja alíquota máxima será de 0,38% e a mínima,
de 0,08%. Conclui-se que os tributos criados no País,
ainda que se pretenda a sua transitoriedade, são incor-
porados ao sistema.

n Legislação federalizada disciplinando o ICMS

para se evitar a guerra fiscal

As regras tributárias atuais pertinentes ao ICMS têm
dado margem a inúmeras discussões entre os Estados
da Federação, tendo em vista a ausência de uma legisla-
ção uniforme para todos esses entes. Em face disso,
verifica-se que cada Estado tem adotado regras próprias
e particulares, concedendo benefícios e incentivos fis-
cais ao segmento industrial no intuito de atraí-los para
seus territórios.

Embora a proposta não avance muito na criação de um
outro tributo, no mínimo preocupou-se com a
reestruturação do ICMS, já tão esperada.

No entanto, é de suma importância atentar para a in-
clusão da palavra �bens� em todos os dispositivos cons-
titucionais relativos ao tema. Hoje o ICMS incide sobre
operações relativas à circulação de mercadorias. Note-
se que a palavra �bem� tem uma amplitude ainda maior.

Os pré-requisitos básicos e fundamentais de um sistema tributário economicamente viável
e profícuo, socialmente aceitável e adequado à nova ordem internacional devem ser:

deve contemplar 13 pontos
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Há também uma flagrante limitação ao princípio da não-
cumulatividade quando o texto da proposta procura
cerceá-lo ao determinar sua regulamentação por lei com-
plementar.

Na tentativa de obstruir a guerra fiscal, a proposta esta-
beleceu que o ICMS terá um regulamento único e no
máximo cinco classes de alíquotas, sendo que os gêne-
ros alimentícios de primeira necessidade estarão sujei-
tos a alíquota menor. As alíquotas internas serão uni-
formes em todo o território nacional e não poderão ser
inferiores à maior alíquota estabelecida para as opera-
ções interestaduais.

Nas operações interestaduais � que agora serão ape-
nas aquelas em que houver a efetiva saída para outro
Estado �, o Estado de origem ficará com o imposto co-
brado à alíquota interestadual, não compreendendo em
sua base de cálculo o IPI. O Estado de destino ficará com
a diferença entre o montante que seria devido se a ope-
ração fosse interna, incluídos o IPI e a operação interes-
tadual. Com relação a isso, está previsto que a lei com-
plementar poderá estabelecer, por mercadoria, bem ou
serviço,  a implantação gradual dessa exigência no pra-
zo de dois anos.

Nas operações com combustíveis, petróleo e energia
elétrica, será aplicada a alíquota interna e o imposto
caberá integralmente ao Estado destinatário. Aí tam-
bém é importante destacar a brecha deixada no texto
da proposta para se condicionar o aproveitamento de
crédito relativo a esses produtos ao efetivo pagamen-
to do imposto.

Ainda quanto ao ICMS, são vedados pelo texto da propos-
ta benefícios de isenção, redução de base de cálculo, cré-
dito presumido ou qualquer outro benefício fiscal. A lei
complementar deverá fixar prazos máximos de vigência
de incentivos fiscais, definindo também as regras vigen-
tes à época da concessão que permanecerão aplicáveis.

É assegurada a imunidade às operações de exportação
com a manutenção do crédito pelas entradas dos pro-
dutos.

Até que nova resolução seja editada, serão mantidas as
alíquotas interestaduais vigentes.

n  Simplificação e transparência do sistema

A atual complexidade do sistema vigente exige a redu-
ção de normas e criação de dispositivos claros e preci-
sos,  revelando o porquê, quanto, para que e quem real-
mente paga cada tributo.

São diversas as obrigações acessórias e freqüentes os
questionamentos judiciais no âmbito tributário. O siste-
ma tributário brasileiro é caracterizado por número ele-
vado de tributos, diversas alíquotas, isenções, deduções
e reduções de bases de cálculo que acabam refletindo
em uma extensa e complexa legislação tributária. Essa
complexidade requer a montagem de grandes estrutu-
ras voltadas ao cumprimento dessas obrigações com o
Fisco e até mesmo propicia o planejamento tributário. É
ela que dá margem � e mesmo estimula � à sonegação
de tributos, criando para as empresas que pagam seus
impostos uma situação de concorrência desleal.

Pesquisas realizadas mostram que, nas empresas de
médio porte, cerca de 2% a 3% do faturamento são
gastos com a administração de tributos.

É notório ainda o fato de que, por infindáveis vezes, o
contribuinte se vê compelido a prestar a mesma infor-
mação várias vezes, em formulários distintos, para di-
versos entes tributantes, quando não, para o mesmo
ente.

n Ampliação da base de arrecadação

Em vez de concentrar a tributação em determinados
setores, sobretudo o produtivo, é preciso instituir um
sistema com melhor distribuição da carga tributária e
conseqüente minimização de alíquotas, abrangendo um
maior número de contribuintes.

n Tributação do consumo

Como principal base de um sistema tributário justo, o
consumo há de servir de objeto de tributação mediante
imposto a ser regulado em legislação federal, arrecada-
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do e fiscalizado pelos Estados. Isso onera a cadeia pro-
dutiva, ficando a tributação concentrada no varejo, sem
acumular o ônus da organização e do recolhimento por
toda a corrente econômica, mas transferindo-o para uma
única fase � o consumo final.

n Baixo custo de administração

Uma nova ordem tributária deve assegurar maior facili-
dade de recolhimento e controle dos tributos por parte
de quem paga, reduzindo-se ao máximo as obrigações
acessórias.

n Certeza, segurança e estabilidade jurídicas

Como pressupostos de um sistema tributário, desta-
cam-se:

� necessidade da conformidade entre a conduta e
a regra geral;

� uniformidade e efetividade de normas dotadas de
segurança jurídica que assegurem a aplicação in-
distinta da lei;

� instabilidade jurídica como um dos principais mo-
tivos da evasão fiscal, o que exige que haja no sis-
tema tributário uma razoável durabilidade das nor-
mas tributárias.

n Garantia de arrecadação

É o sistema dotado de mecanismos que permitam afe-
rir quem não paga em detrimento daqueles que pagam.

n Austeridade fiscal

As receitas auferidas com a arrecadação de tributos
devem estar de acordo com a legitimidade de toda a
ação estatal. Isso se visualiza na limitação do Estado
aos seus deveres e objetivos escolhidos pelo povo e na
correspondente limitação das receitas ao atendimento
desses fins eleitos.

Assim sendo, a autenticidade das receitas auferidas está
intimamente ligada à legitimidade dos fins do Estado.
Quando o Estado se desvirtua, quer na sua dimensão
indevida, quer na sua finalidade predefinida, a tributação
perde para o contribuinte a legitimidade dos excessos.

Assim:

� autenticidade das receitas tributárias = legitimida-
de dos fins do Estado

� estabelecimento do Estado mínimo desejado (pelo
qual os cidadãos estão dispostos a pagar) = condi-
ção básica do sucesso da reforma

Atingindo esses objetivos, a economia brasileira estará
mais bem preparada para gerar empregos e crescer.

Evidentemente, no decorrer das análises da reforma tri-
butária, além dos princípios citados, muitos outros de-
verão ser submetidos a exame e obter solução, desde a
avaliação e fixação de alíquotas até a partilha das recei-
tas tributárias.

Da mesma forma, é aconselhável que em matéria tão
relevante, com complexas definições e detalhamentos,
o poder público e o setor privado possam trabalhar jun-
tos para uma troca de experiências.

n Compensação da CPMF

Havendo manutenção da CPMF como tributo permanen-
te no sistema tributário brasileiro, faz-se necessária a
instituição de regras de compensação para essa contri-
buição perante os demais tributos federais. Tal fato re-
duziria o ônus que a CPMF representa para o segmento
empresarial que atua no mercado formal, prestando-se
a tributar exatamente os setores e contribuintes que,
por não pertencerem ao mercado formal, estão à mar-
gem da tributação dos demais tributos.

A CPMF onera tanto o mercado formal quanto o infor-
mal. Contudo, somente em relação ao primeiro há o
recolhimento dos demais tributos. Assim sendo, a com-
pensação mencionada anteriormente respeita o princí-
pio da capacidade contributiva dos que atuam na forma-
lidade e, em contrapartida, representaria estímulo à for-
malidade para os que atuam no mercado informal, o que,
conseqüentemente, geraria aumento de arrecadação em
face da incidência dos demais tributos que antes não
eram recolhidos.
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Introdução aos pressupostos da PEC 41

O sistema tributário nacional atualmente vigen-
te foi modelado, em suas linhas estruturais, pela
Emenda Constitucional nº 18, de 1965, que o
modernizou, incorporando na Constituição a não-
cumulatividade dos principais tributos plurifásicos,
que oneravam o consumo, a saber: o Imposto so-
bre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto so-
bre Operações de Circulação de Mercadorias
(ICM). O novo sistema adotou tributos aparenta-
dos ao Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) euro-
peu, na vanguarda dos modelos latino-americanos,
embora modificando e deformando a não-
cumulatividade por restringi-la a um regime de
compensação de créditos �físicos�, restritos aos
insumos e produtos intermediários.

De longa data, as críticas mais relevantes àque-
le sistema centraram-se em dois pontos: primei-
ro, na concentração dos recursos na União, com
flagrante enfraquecimento da autonomia política
e financeira dos Estados federados e Municípios,
o que era explicável em face da ditadura militar
então vigente no País; segundo, na regressividade
do sistema, fortemente assentado em tributos
incidentes sobre o consumo, enquanto a renda e
o patrimônio dos contribuintes economicamente
mais fortes eram aliviados ou desonerados.

Mesmo antes do advento da Constituição de

1988, lentamente o processo de redemocra-
tização já trazia uma desconcentração da recei-
ta da União, por meio de fundos de participação
mais generosos para Estados e Municípios. A
nova Constituição somente consagrou o
coroamento desse processo. Erigiu-se assim um
novo sistema tributário sob a égide do federalis-
mo (dotados que foram os entes políticos de com-
petência mais ampla e recursos mais significa-
t ivos) e a busca da justiça tributária
(progressividade dos impostos em geral e sobre
a renda em especial; criação de imposto sobre
grandes fortunas e sobre heranças e doações
de quaisquer bens móveis ou imóveis; fundo es-
pecial para atender os Estados mais pobres do
Norte, Nordeste e semi-árido, etc.).

Aos poucos, não obstante, a União, por meio
de alterações constitucionais (criação do Fundo
Social de Emergência ou de Estabilidade Fiscal)
ou infraconstitucionais, obteve a reconcentração
da receita e afastou o sistema tributário vigente
cada vez mais dos ideais democráticos de forta-
lecimento do federalismo, de justiça e
redistribuição da renda. Denunciando os vícios
do sistema, especialmente no que se refere ao
ICMS (a saber, guerra fiscal entre os Estados,
alimentada pela injusta distribuição do imposto
nas operações interestaduais entre Estados
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consumidores líquidos e Estados produtores lí-
quidos; disparidade da legislação de cada um dos
Estados federados; desuniformidade de alíquotas,
provocadoras de cumulação de créditos estru-
turais nas operações interestaduais em especi-
al; perda de neutralidade do tributo e de amplitu-
de da matéria tributável, em razão do crescente
número de isenções e benefícios fiscais), a União
apresentou vários projetos de reforma. Invaria-
velmente, a partir da administração Collor, em
todos eles, embora partindo de motivos reais,
como aqueles já apontados, o governo federal
empenhou-se, sobretudo, em apoderar-se do
mais eficiente e produtivo imposto sobre o con-
sumo � o ICMS �, de competência dos Estados.

Sem êxito nas propostas mais amplas, lesi-
vas aos interesses dos Estados, a União reali-
zou outras modificações importantes, como a
exoneração total das exportações relativamen-
te ao ICMS e a concessão de créditos nas aqui-
sições pelo contribuinte de bens do ativo fixo,
ambas introduzidas pela Lei Complementar nº
87, de 1996. Alcançando a União, por meio de
emendas constitucionais, uma forte
reconcentração de recursos, além da
desvinculação de 20% da receita das contribui-
ções sociais � DRU �, desinteressou-se de ou-
tras revisões constitucionais mais profundas.
Com isso, foi mantida ainda uma cumulatividade
residual nociva tanto no IPI quanto no ICMS, fa-
tor que, desde as origens, mesmo na década de
60, moldava tais impostos de modo mais des-
vantajoso relativamente ao modelo europeu �
IVA �, incrementou-se intensamente a arreca-
dação por meio de tributos plurifásicos e total-
mente cumulativos � PIS, Cofins, CPMF �, cau-
sadores de danosos efeitos na economia, no de-
senvolvimento e na competitividade da produção
nacional. E mais, a carga tributária direta ele-
vou-se a 37% do PIB, mal e injustamente distri-

buída. A carga indireta, que oneraria as empre-
sas pela incorporação dos ônus advindos dos
deveres de arrecadação, informação, demons-
tração e registro contábil, em face da alta com-
plexidade da legislação, alcançaria elevados e in-
suportáveis patamares financeiros.

Era necessário, portanto, propor novamen-
te a revisão do sistema tributário, segundo os
princípios do federalismo, da justiça tributá-

ria e do desenvolvimento produtivo.

A partir de 2003, os jornais noticiaram que
os governadores do Rio Grande do Sul (Germano
Rigotto), do Paraná (Roberto Requião), de Santa
Catarina (Luiz Henrique) e de Mato Grosso do
Sul (Zeca do PT) elaboraram em conjunto um
documento, apresentado ao presidente da Re-
pública, no qual firmaram importantes princípios
para a reforma tributária. Partiram do pressu-
posto de que a discussão deveria ter como refe-
rência o relatório final da Comissão de Reforma
Tributária da Câmara dos Deputados, instituída
na última legislatura, mas já opuseram àquele
relatório considerações modificativas relevantes.
Segundo eles, a reforma deve prestigiar princí-
pios como federalismo, legalidade, isonomia,
irretroatividade da lei e justiça, além da
harmonização da regra de não-cumulatividade
para impostos e contribuições. Insistem ainda
na desoneração da folha de salários, com a inci-
dência mais acentuada sobre o lucro bruto ou
faturamento líquido. Em relação ao ICMS, aque-
les governadores sustentam que os Estados
devem manter a competência impositiva, ampli-
ando-se as hipóteses de reserva de lei comple-
mentar federal para uniformização da legislação,
defendendo, finalmente, que a arrecadação do
tributo estadual (que somará ao ICMS, o IPI)
adotará o princípio do destino com cobrança na
origem e regras de transição, garantidoras da
governabilidade dos entes federados.
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Entretanto, é importante lembrar que, em
setembro de 1999, todos esses pontos de
convergência já tinham sido consolidados em
Minas Gerais, em projeto-substitutivo à PEC
175-A/1995, encaminhado ao presidente do
Congresso, Michel Temer, ao então deputado
Germano Rigotto e ao deputado Mussa Demes,
em cerimônia realizada em Brasília, para a qual
se deslocaram as primeiras autoridades de nos-
so estado. Participei, como procuradora-geral do
Estado, da elaboração daquele projeto, que re-
sultou de um intenso processo de negociação
política, verdadeiro consenso entre lideranças
mineiras (possível à época), estando assinado
pelos chefes dos Poderes Executivo e Legislativo,
pelos presidentes de instituições diversas como
a Associação Mineira de Municípios, a Fede-
ração das Associações Microrregionais/MG,
a Fiemg, a Federação do Comércio/MG, a
CUT/MG, o Sindicato dos Fiscais de Tributos/
MG, a Associação de Funcionários Fiscais/MG
e o Núcleo Estadual da União Nacional dos Ser-
vidores Públicos.

O substitutivo mineiro mantém o ICMS na
competência dos Estados, mas amplia-lhe as
bases, para nele incorporar as cessões de direi-
tos sobre bens móveis corpóreos ou não-
corpóreos que assegurem a fruição ou criem
utilidades por meios eletrônicos ou por quaisquer
outros meios de comunicação, padroniza a le-
gislação estadual pela edição de leis complemen-
tares de normas gerais e zela pela uniformiza-
ção dos deveres administrativos, procedimen-
tos e interpretação, com a ação de um novo
Confaz. Segundo o projeto, as alíquotas serão
uniformes e a arrecadação continuará a ser rea-
lizada no Estado de origem, com repasses para
o de destino. O novo Confaz é despido de seus
poderes de gestor de isenções e benefícios para
se converter em padronizador, fiscalizador e,

sobretudo, administrador das receitas nacionais
do imposto, com o objetivo de viabilizar os re-
passes ao Estado de destino, sem perda do mon-
tante das atuais receitas dos Estados. No âmbi-
to da União, o projeto propõe a extinção do IPI,
do imposto sobre as grandes fortunas (jamais
criado) e das atuais contribuições de custeio da
Seguridade Social como Cofins e PIS. Em substi-
tuição ao IPI, sugeriu a criação de um imposto
seletivo (de incidência única) sobre fumo, bebi-
das, veículos e bens supérfluos; manteve as con-
tribuições sobre a folha de salários, mas propôs
duas grandes contribuições de custeio da
Seguridade Social, a saber: uma contribuição
sobre o consumo, de bases amplas, não-cumu-
lativa; e, finalmente, uma contribuição sobre a
renda, o patrimônio e a movimentação financei-
ra da economia informal. Como se vê, o projeto
mineiro concretizou em 1999 os princípios de-
fendidos pelos Estados do Rio Grande do Sul,
Paraná, de Santa Catarina e Mato Grosso do
Sul em 2003.

Entretanto, o substitutivo mineiro de 1999
deve ser aperfeiçoado. Ele não tem como princi-
pal preocupação, por exemplo, a redução dos
encargos sobre a folha de salários. Não obstante,
o projeto extingue as contribuições cumulativas,
grave defeito do atual sistema, mantendo as
vantagens das fontes diversificadas de custeio
da Seguridade, que a Constituição de 1988 sem-
pre prestigiou. Aproximou-se, para isso, do mo-
delo francês. Como se sabe, com a insuficiência
de recursos para sustentação da proteção soci-
al, vários países buscaram soluções alternati-
vas. Na França, a pessoa física, além de pagar
os encargos sociais próprios (cotisations

familiales), suporta uma contribuição social ge-
neralizada, que representa uma incidência ex-
tra de 7% sobre salários brutos e rendimentos
do capital, além de, evidentemente, estar obri-
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gado aos impostos sobre a renda, o patrimônio
líquido e heranças e doações, que são altamen-
te progressivos. Portanto, em vez das contri-
buições sociais, como PIS e Cofins, o projeto
mineiro propõe as seguintes contribuições de
custeio da Seguridade Social: uma contribuição
sobre o consumo, de bases amplas e não-cumu-
lativa; uma sobre a renda e o patrimônio das
pessoas físicas e jurídicas; e uma sobre a movi-
mentação financeira da economia informal (por-
que dedutível das demais).

Ora, a PEC 41/2003, enviada pelo governo
federal ao Congresso Nacional, é o melhor pro-
jeto de iniciativa do Poder Executivo dos últimos
dez anos.Trata-se da proposta de reforma que
mais se aproxima do substitutivo mineiro, apre-
sentado em 1999. A PEC será examinada sob
o prisma destes relevantes princípios constitu-
cionais: federalismo, justiça tributária e de-

senvolvimento produtivo.

O federalismo e a reforma

Qualquer modificação do sistema tributário
em vigor deve ter como objetivos os princípios
fundamentais intangíveis da Constituição brasi-
leira, que não são alteráveis pelo Poder
Legislativo derivado, quais sejam, o princípio fe-
derativo e o Estado Democrático de Direito, com
vistas à segurança jurídica, à liberdade, à justi-
ça social e ao desenvolvimento.

Alguns constitucionalistas referem o fato de
que é difícil, se não impossível definir Estado fe-
deral. A observação é verdadeira, na medida em
que as variações quantitativas são quase infini-
tas e, em termos ideais, não se pode dizer qual
modelo seria correto para o Estado A ou B. En-
tretanto, a variabilidade de um instituto não sig-
nifica que algo possa ser aceito, nem tampouco
que inexistam parâmetros mínimos ou lindes,
além dos quais compromete-se a existência do

federalismo. A questão cresce de importância
na ordem jurídica nacional em que a Constitui-
ção proíbe que se delibere sobre �proposta de

emenda tendente a abolir a forma federativa de

Estado� (art. 60, § 4º).
Parece certo que federalismo é uma ques-

tão de grau e que cada país, em um campo de
tensão entre forças centrífugas, desinte-
gradoras e de diversidade que se opõem a for-
ças centrípetas, integradoras e unificadoras,
encontra pontos distintos de equilíbrio. Segun-
do Michael Bothe, trata-se de um conceito em
transformação histórica (e não serão todos
eles?), em que se conhecem diversificações
entre dois extremos: a forte interdependência
política, inerente ao modelo alemão, e o modelo
predominantemente dual do regime norte-ame-
ricano. (Cf. Federalismo, um conceito em trans-
formação histórica. In O Federalismo na Alema-
nha. Traduções. Konrad-Adenauer-Stiftung. São
Paulo.1995, nº 07, p. 3-14).

Também entre nós, que fomos buscar, no
sistema norte-americano, as raízes da concep-
ção federal do Brasil, acentuaram-se, ao longo
do século, as tendências ao federalismo coopera-
tivo e financeiro, propício a uma interdependência
política entre os entes federados. Aliás, em dis-
tintos continentes, a experiência bem-sucedida
da república norte-americana foi reproduzida (Su-
íça, Alemanha, Venezuela, Colômbia, México,
Argentina, Brasil, Canadá, Austrália, etc.), mas
forças centrípetas, integrativas e
concentracionistas manifestam-se, alterando os
pontos de equilíbrio iniciais, a saber: a) a demo-
cracia social, impondo gastos elevados de
equalização entre pessoas, Estados e regiões, por
meio das redistribuições de recursos públicos
centralizados na União, direção e comando da
seguridade e da assistência social; b) a defesa
comum e os elevados meios financeiros ineren-
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tes à segurança; c) o interesse econômico na
formação de mercado ou mercados econômicos
integrados; d) interesse de determinados grupos
pela conquista do poder. Enfim, há causas legíti-
mas � outras ilegítimas � que acarretam maior
interdependência política e perda de competên-
cia legislativa dos Estados em relação à União.

A doutrina encontra no federalismo, como
forma de assegurar a liberdade e promover a
democracia, os fundamentos mais importantes
e inafastáveis. A doutrina constitucional reconhe-
ce que ao Estado federal não cumpre apenas uma
função histórica tradicional, de preservação das
diferenças sociológicas, culturais, éticas e eco-
nômicas regionais ou locais. Em países, inclusive
no Brasil, em que ele resultou menos da pressão
da realidade como um fato sociológico anteposto
e mais de uma decisão político-jurídica, passou a
cumprir uma importante função adicional, que
não pode ser negligenciada: a de configurar uma
evasão do poder vertical e uma preservação da
democracia. Analisando fenômeno similar por que
passou a Alemanha, pois, embora tivesse dado
origem a uma confederação de Estados indepen-
dentes (de 1815 a 1866), esteve unificada por
mais de dez anos, durante a ditadura do nacional
socialismo de 1934 a 1945, o constitucionalista
Stein conclui:

�O sentido do princípio federal é visto, hoje,

menos na manutenção de peculiaridades

regionais do que em uma segurança adicio-

nal da liberdade. A divisão dos poderes,

segundo Montesquieu, quase não tem mais

significado prático.

A tendência do moderno Estado administra-

tivo a uma acumulação de poder cada vez

maior, que já levou, na Alemanha, uma vez,

a um totalitarismo funesto, precisa ser deti-

da por isto com outros contrapesos. A isso

serve também, entre outros, a distribuição

do poder estatal entre a Federação e os Es-

tados. Como nova forma de evasão da força

ela deu bons resultados nas décadas passa-

das em muitas oportunidades. Isso não de-

veria ser esquecido, quando se acentuam,

por outro lado, as muitas desvantagens do

princípio estatal federativo.� (Cf. Staatsrecht,
apud RICHTER e SCHUPPERT, Casebook
Verfassungsrecht. München, Verlag C, H.
Beck. 1987, p. 358).

Com certeza, o princípio federal serve à de-
mocracia social. Ambos alimentam a unidade do
povo brasileiro, não importa que eventualmente
sediado no Piauí, em Goiás ou Minas Gerais, na
indissolubilidade do vínculo federativo, na inte-
gridade do território nacional e do mercado in-
terno. A união federativa fortalece a ordem de-
mocrática porque desenvolve a independência e
a autonomia entre os entes federados, diluindo
o poder no território, tem efeito protetor das
minorias políticas regionais e assenta a vida
estatal muito mais sobre entendimento e cola-
boração recíproca do que sobre ordem e coa-
ção. (Cf. KONRAD HESSE. Elementos de Direito
Constitucional da República Federal da Alema-
nha. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre, S.
A. Fabris Editor, 1998, p. 184-188).

Pode-se examinar o tema tanto do ponto de
vista formal como material.

Do ponto de vista formal, um Estado mem-
bro caracteriza-se por ser um ente político, a
que é atribuída parcela de poder estatal, de tal
modo que a ordem jurídica que somente vale em
seu âmbito territorial nasce de fonte legislativa
própria. O Estado membro, como Estado
federado, se auto-ordena uma ordem jurídica pró-
pria. A descentralização político-jurídica que o ca-
racteriza pressupõe descentralização do poder
e se reconhece:
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�... quando a ordem jurídica, válida somente

para uma comunidade parcial, é criada por

órgãos eleitos simplesmente pelos membros

dessa comunidade parcial. Como exemplo po-

deria citar-se um Estado federal em que as

leis válidas para o território de um Estado mem-

bro unicamente podem ser expedidas pelo

Legislativo local, eleito pelos cidadãos desse Es-

tado membro.� (Cf. HANS KELSEN. Teoria Ge-
neral del Derecho y del Estado. Trad. Eduardo
Garcia Maynez, 2ª ed. México. Imprenta Uni-
versitária, 1958, p. 268).

De fato, estabelece o caput do artigo 18 da
Constituição Federal:

�A organização político-administrativa da Re-

pública Federativa do Brasil compreende a

União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-

nicípios, todos autônomos, nos termos desta

Constituição.�

Portanto, feita abstração do conteúdo mate-
rial das normas editadas pelos Estados e pelos
Municípios, sua extensão, quantidade e intensi-
dade das normas de repetição, constata-se que,
em todo Estado federal, além da ordem jurídica
total, ordens jurídicas parciais convivem entre si,
ordens essas necessitadas que nascem de Po-
der Legislativo próprio, específico, único apto a
produzir normas válidas naquela esfera estatal.
Nesse sentido jurídico formal, as ordens jurídi-
cas parciais são absolutamente iguais, nenhuma
delas podendo interferir na outra. Impõem-se,
então, a igualdade jurídica entre as ordens envol-
vidas e os deveres de solidariedade e lealdade,
inerentes à forma federativa.

Não são, entretanto, mesmo nesse ponto,
estritamente formal, idênticas as soluções encon-
tradas em cada modelo de Estado federal. Nos
Estados Unidos, por exemplo, é lenta a alteração
das normas constitucionais, pois as emendas

praticamente devem ser �recepcionadas� por
cada um dos Estados federados. Nesse ponto,
manifesta-se com muito mais rigor a autonomia
inerente ao Estado federado norte-americano.
No sistema formal de produção legislativa da
União, o Senado Federal representa os interes-
ses dos Estados, por meio de representantes
eleitos diretamente e de forma igualitária, inde-
pendentemente do número de habitantes e da
extensão territorial. Nesse modelo, seguido de
perto pelo Brasil no que se refere ao sistema
senatorial, os senadores gozam de um manda-
to e são livres em suas decisões em relação aos
Estados que representam.

Na Alemanha, entretanto, optou-se pelo Con-
selho Federal, órgão constitucional da União,
pelo qual os Estados membros participam do
processo de governo do Estado central, �for-
mando um contrapeso em relação à Câmara
Federal�. (Cf. O Federalismo na Alemanha, op.
cit., p. 75). O Conselho Federal é formado por
membros dos governos dos Estados, que os
indicam e os exoneram, segundo o artigo 51
da Constituição tedesca. O governador do Es-
tado e alguns secretários são membros do Con-
selho, que, portanto, não são eleitos, nem pos-
suem mandato. Quem sair do governo automa-
ticamente sai do Conselho. A meta é atenuar a
influência político-partidária, pois os integran-
tes de um governo estadual estão também for-
temente pressionados pelos problemas admi-
nistrativos de seu Estado. Assim, o Conselho
Federal tem a iniciativa da elaboração de leis
federais e pode vetar as leis aprovadas pela
Câmara Federal que considere prejudiciais aos
interesses estaduais.

Em resumo, o federalismo se manifesta for-
malmente em pontos essenciais: primeiro, em
que os Estados membros produzem a própria
ordem jurídica, por meio de Poder Legislativo
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próprio, sendo de alta relevância a distribuição
de competência entre eles; segundo, em que,
ademais, participam da formação da ordem jurí-
dica da União, ou por meio de um Senado, a
exemplo dos modelos norte-americano e brasi-
leiro, ou ainda por meio das funções exercidas
por um Conselho Federal, à moda alemã.

Interessante observar que, no federalismo
alemão, em que o Legislativo estadual perde com-
petência, em contrapartida, os Estados, por meio
de seus executivos, participam mais ativamente
da função legiferante da União. Cada um dos
modelos federativos encontra seu equilíbrio em
pontos distintos. A solução alemã repousa em
um federalismo menos dualista do que o norte-
americano, muito mais influenciado pela demo-
cracia social igualitária e, por tal razão, guiado,
pelo menos no campo do Direito Social, pela idéia
da necessidade de certa uniformidade, de se
criarem oportunidades iguais para todos e de se
garantir um padrão de vida mínimo similar em
todos os Estados. Em compensação, lá se con-
cede mais efetividade à participação dos Esta-
dos na formação das leis da União, assim como
aos planos e projetos de política, evoluindo-se de
um federalismo cooperativo para um governo de
�política conjunta.�

Do ponto de vista material, o federalismo se
liga à distribuição das funções do Estado entre
os entes políticos. O papel do Estado, seus
deveres e encargos, distribuídos segundo as dis-
tintas esferas da Federação, e a estratégia de

desenvolvimento econômico a ser adotada

são pressupostos que esbarram na ausência de
um amplo debate nacional.

Histórica e tradicionalmente, sabe-se que
nos Estados federativos certas tarefas são atri-
buídas sempre à União, como a defesa nacio-
nal, o comércio exterior, a defesa do comércio
interno em mercado absolutamente integrado.

Modernamente, grandes investimentos sociais
de elevado custo como a Previdência Social tam-
bém costumam ser serviços federalizados. As-
sim aconteceu nos Estados Unidos e, pelo me-
nos em parte, no Brasil.

No �Artigos Federalistas� (JAMES
MADISON, ALEXANDER HAMILTON, JOHN JAY.
Ed. Nova Fronteira, 1993) observa-se que o po-
der tributário dos Estados era inquestionável,
justificando os fundadores o poder atribuído à
União nos malefícios advindos das �cotas� e �re-
quisições� do sistema confederativo. Hamilton
argumentou que um governo deve cumprir suas
finalidades e seus serviços por meio de recur-
sos financeiros próprios e adequados, sem ne-
cessidade de se socorrer da ajuda de outro. O
enfraquecimento da União seria notável se pri-
vada fosse do poder de tributar, assim como
haveria perda para os Estados se houvesse deli-
mitação do campo privativo de atuação. Prefe-
riu, pois, a Constituição daquela nação trabalhar
sem separação de fontes, atuando os Estados e
a União concorrentemente, de forma cumulati-
va. Um único limite, de consagração secular e
originária na Constituição norte-americana, re-
alça a consciência de que o comércio exterior e
a defesa do mercado interno são tarefas da
União: a proibição de os Estados tributarem as
importações e as exportações.

Segundo tais princípios, no sistema norte-
americano superpõem-se tributos idênticos, uti-
lizados por diferentes entes políticos (imposto
de renda federal e estadual e, em alguns casos,
também municipal; imposto sobre heranças e
doações federal e estadual). Mas as caracterís-
ticas do sistema tributário continuam assenta-
das no fato de que a receita da União é alimen-
tada sobretudo por impostos incidentes sobre a
renda e a estadual, por imposto incidente sobre
o consumo (vendas).
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O modelo tributário brasileiro seguiu certos
aspectos desse sistema: impostos de importa-
ção e exportação, assim como sobre a renda
competem à União. Os Estados alimentarão as
suas burras, tradicionalmente, em impostos
sobre o consumo (vendas e consignações, de-
pois, operações de circulação de mercadorias).
Mas, em alguns pontos essenciais, afastou-se o
Brasil do modelo norte-americano. Aos poucos
foi banida a competência concorrente, presen-
te nas primeiras cartas constitucionais do País,
para alicerçar-se o sistema na competência pri-
vativa, inibidora das bitributações. Os tributos
sobre o consumo fixaram-se como plurifásicos
e não-cumulativos, em aproximação à experiên-
cia européia. Mas, infelizmente, por longo perío-
do, continuaram os Estados tributando as expor-
tações por meio de seu imposto de consumo �
prática jamais utilizada pelos Estados Unidos e,
pelo menos desde a 2ª e a 6ª Diretivas, proibida a
todos os países da Comunidade Européia.

O federalismo alemão é fortemente influen-
ciado pela democracia social, por normas de
uniformização e equalização. O poder de legislar
sobre tributos é de competência da União, em-
bora os Estados detenham a competência resi-
dual e possam inventar um novo tributo. Em
contrapartida, os Estados administram e arre-
cadam a quase totalidade dos impostos existen-
tes naquela ordem jurídica. A redistribuição da
receita aos Estados está fortemente ligada à
meta de se garantir um padrão de vida digno a
todo cidadão, não importando o território esta-
dual em que se encontre.

Assim sendo, a solução alemã para equilibrar
as relações entre os entes políticos foi dar aos
Estados uma forma mais efetiva de participarem
do processo legislativo da União, por meio da
atuação do Conselho Federal, integrado pelos
executivos estaduais, que vetam ou aprovam as

normas financeiras de seu interesse. Além dis-
so, o sistema tedesco encontra mecanismos de
conciliação para solução de impasses,
inexistentes em outros sistemas, assim como
planos mais intensos de cooperação e coorde-
nação dos Estados entre si e com a União, que
reduzem a sujeição, perturbadora da autonomia.
A Corte Constitucional alemã vem coibindo a
transferência de recursos da União a Estado,
destinada a impor a observância de certo proje-
to ou plano federal. (Cf. L. J. HESSE. República
Federal da Alemanha: do federalismo cooperati-
vo à elaboração de política conjunta. In O Fede-
ralismo na Alemanha, op. it. p. 117-138).

O Brasil, seguramente, tem seus próprios
pontos de tensão equilibrados de forma diferen-
te dos demais Estados federados. Do modelo
norte-americano, restou uma efetiva área de
exercício da competência legislativa própria para
os Estados e Municípios, eliminada, porém, a
competência concorrente (somente em maté-
ria tributária) e outorgada a residual à União,
em contraposição à solução norte-americana e
mesmo à alemã. Do modelo europeu, impregna-
do pela democracia social, nossa ordem jurídica
pôs o federalismo financeiro a serviço da
erradicação da miséria e da pobreza e da redu-
ção das grandes desigualdades entre Estados,
por meio de uma redistribuição da receita arre-
cadada em fundos de participação. Do ponto de
vista da democracia social, a que se vincula o
nosso Estado Democrático de Direito, a busca
da justiça se assenta no dever de se favorecer a
igualdade de oportunidades de todo cidadão e de
propiciar a cada um deles uma existência digna,
não importando o Estado federado a que se vin-
cule ou a comunidade regional a que pertença.
Os Estados e a União têm entre si o dever recí-
proco e solidário de auxílio político, administrati-
vo e financeiro, de modo que se reduzam subs-
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tancialmente as grandes desigualdades regionais
e locais.

A Constituição de 1988 estabelece, em seu
artigo 1°, que a República Federativa do Brasil é
�formada pela união indissolúvel dos Estados e

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em

Estado Democrático de Direito...� e tem objeti-
vos e metas fundamentais, estabelecidos no
artigo 30. A conjugação de tais metas e princí-
pios redunda no federalismo cooperativo, segun-
do o qual a diferente capacidade financeira dos
Estados para prestar os serviços públicos deve
ser compensada por meio de uma ordem demo-
crática coletiva. Por isso, assegura-se a inde-
pendência financeira de Estados e Municípios
por meio da distribuição das competências tri-
butárias, complementada com compensação fi-
nanceira (participação em fundos, criação de
fundos especiais para os Estados do Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste, art. 159, entre outras)
ou com incentivos federais regionais, destina-
dos a reduzir desigualdades inter-regionais (arts.
151, I, e 165, § 7º).

Portanto, o federalismo financeiro nacional
repousa na idéia de que as competências tribu-
tárias conferem aos entes estatais � pelo me-
nos à União e aos Estados � receita suficiente
(e até excedente) para a manutenção dos servi-
ços e finalidades públicas que lhes são atribuí-
dos. Cada ente público deve criar os tributos que
lhe foram destinados pela Constituição, arrecadá-
los e administrá-los, sendo essa receita, em prin-
cípio, garantidora da governabilidade de cada
pessoa estatal. Os excedentes devem ser
redistribuídos para os entes estatais menores,
dotados de menor extensão territorial, em que
os fins de equalização são predominantes (da
arrecadação da União devem verter recursos
para os Estados e Municípios; dos meios finan-
ceiros atribuídos aos Estados parcela deve ser

canalizada para os Municípios). A redistribuição
de tais recursos obedece a critérios diversifica-
dos, mas a necessidade é mais relevante, de
tal sorte que, além de um fundo especial desti-
nado a favorecer os Estados do Norte, Nordes-
te ou Centro-Oeste, criado pela Constituição,
cerca de 85% dos recursos do Fundo de Partici-
pação dos Estados e do Distrito Federal são ca-
nalizados para aquelas mesmas regiões mais
pobres do País (Lei Complementar nº 62, de
1989) e apenas 15% são destinados ao Sul-Su-
deste.

A reforma proposta pelo governo federal (PEC
41/2003) é a melhor proposta feita pelo Po-
der Executivo nas últimas décadas. Em regra,
os projetos encaminhados pelo governo federal
devem aumentar a receita tributária conferida
à União, em prejuízo dos demais entes estatais.
Sobretudo, desejam as autoridades do poder
central apoderar-se do melhor e mais produtivo
imposto do sistema tributário brasileiro, há mais
de 60 anos outorgado à competência dos Esta-
dos (o antigo imposto de vendas e consignações,
depois ICM e, finalmente, o atual ICMS).

No entanto, é perfeitamente possível e de-
sejável, ou melhor, necessário, prestigiar o prin-
cípio federal, assegurando a manutenção da
competência dos Estados em relação ao ICMS e,
ao mesmo tempo, simplificar a legislação estadu-
al e uniformizar as alíquotas do imposto, recru-
descendo os laços de lealdade e solidariedade hoje
enfraquecidos pela guerra fiscal, por meio da com-
pensação aos Estados de destino da mercadoria
e da observância da neutralidade do imposto, proi-
bidos os incentivos e benefícios tributários.

No âmbito dos Estados e do Distrito Federal,
a PEC 41/2003, que segue em linhas gerais o
substitutivo apresentado pelo Estado de Minas
Gerais em 1999, sugere a manutenção do

ICMS (art. 155, §§ 2º, 3º e 4º) exclusiva-
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mente na competência dos Estados e do

Distrito Federal; conservam também os

Municípios o Imposto sobre Serviços de

Qualquer Natureza, tributo de grande
potencialidade.

O ICMS, atribuído à competência dos Esta-
dos, apresenta as seguintes características:

a) padronização da legislação estadual por
meio da edição de lei complementar federal
regulatória, limitando-se a lei estadual à institui-
ção do tributo, em norma de repetição;

b) uniformização dos deveres administrati-
vos, dos procedimentos e da interpretação das
leis estaduais instituidoras do tributo, por meio
de um regulamento editado por um órgão
colegiado dos Estados e do Distrito Federal, um
novo Confaz;

c) vedação da concessão de quaisquer bene-
fícios e incentivos fiscais ou financeiros vincula-
dos ao imposto;

d) uniformização das alíquotas do imposto,
que serão iguais para as operações internas e
interestaduais e fixadas por resolução do Sena-
do Federal;

e) exoneração total das exportações nacio-
nais e tributação das importações de mercado-
rias, bens e serviços;

f) não-cumulatividade, simplificação, neutra-
lidade e seletividade do imposto, em razão da
essencialidade do produto;

g) arrecadação na origem, com repasse do
produto arrecadado para o Estado de destino;

h) o novo Confaz, despido de seus poderes
de gestor das isenções e benefícios fiscais, as-
sume novo papel, de padronizador de procedi-
mentos e interpretações administrativas, as-
sim como de fiscalizador e, sobretudo, de ad-
ministrador das receitas nacionais do impos-
to, tanto para garantir o mesmo montante das
atuais receitas das unidades federadas como

também os repasses a beneficiarem o Estado
de destino;

i) previsão de sanções, aplicáveis ao Estado
que descumprir as normas constitucionais e
complementares acerca do imposto, bem como
as regras de padronização expedidas pelo novo
Confaz.

Como se verifica, pode-se perfeitamente
atingir neutralidade, uniformidade e simplifica-
ção no sistema tributário brasileiro, com um
bom imposto de mercado, como o ICMS, man-
tendo-o na competência dos Estados e do Dis-
trito Federal, critério irreversivelmente posto
pela Constituição brasileira a par de uma
desconcentração política e financeira ideais a
toda a democracia.

Dois pontos merecem comentários específi-
cos. O ICMS será instituído, no âmbito estadu-
al, pela lei complementar federal, ou será ne-
cessária a edição de lei estadual? Nas opera-
ções interestaduais, a arrecadação na origem
(embora com repasses para o Estado de desti-
no) configura o regime mais eficiente?

O ICMS somente poderá ser instituído

por lei da pessoa competente (estadual)

No sistema federativo brasileiro, é preciso
diferenciar três conceitos: competência; capa-

cidade tributária, ou seja, fiscalização, ad-

ministração e arrecadação do tributo;

titularidade do produto do imposto arreca-

dado.

Competência é atribuição constitucional-
mente conferida a certo ente político para insti-
tuir, criar, regular tributos. Pertence à caracte-
rística essencial do federalismo, pois configura
distribuição, descentralização política, sendo, por-
tanto, indelegável.

Do ponto de vista técnico, verifica-se que o
ICMS, sendo de competência dos Estados
federados, não será instituído ou criado median-
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te lei complementar federal. Embora drasticamen-
te limitada à criatividade legislativa estadual, é
necessário que lei estadual institua o imposto,
introduzindo-o na ordem jurídica própria, ainda
que o seu conteúdo seja mera repetição da lei
federal. Sem a intervenção da Assembléia
Legislativa estadual, surge vácuo legislativo insu-
perável. A simples edição da lei complementar
federal não supre, nem substitui o exercício da
competência estadual. É característica essenci-
al do federalismo que a ordem jurídica, somente
válida em âmbito territorial estadual, nasça de
fonte legislativa própria. O Estado membro, como
Estado federado, é ente político, dotado de auto-
nomia e se auto-ordena uma ordem jurídica pró-
pria. É exatamente a descentralização político-ju-
rídica sua característica fundamental. A compe-

tência é estadual. Instituir ou regular um tributo
de forma válida, em obediência ao artigo 150,
inciso I, da Constituição, supõe a edição de lei
como ato formalmente emanado do Poder
Legislativo da pessoa constitucionalmente com-
petente (União, Estados, Distrito Federal ou Mu-
nicípios) que, em seu conteúdo, determine:

a) a hipótese da norma tributária em todos
os seus aspectos ou critérios (material-pessoal,
espacial, temporal);

b) os aspectos da conseqüência que prescre-
vem uma relação jurídico-tributária (sujeito pas-
sivo � contribuinte e responsável �, alíquota, base
de cálculo, reduções e adições modificativas do
quantum a pagar, prazo de pagamento);

c) as desonerações tributárias como isen-
ções, reduções, abatimentos, deduções de cré-
ditos presumidos, devolução de tributo pago e
remissões;

d) as sanções pecuniárias, multas e penali-
dades, assim como a anistia;

e) as obrigações acessórias em seu núcleo
substancial;

f) as hipóteses de suspensão, exclusão e
extinção do crédito tributário;

g) a instituição e a extinção da correção
monetária do débito tributário, se houver.

A PEC 41/2003 inclui também, expressa-
mente, entre os impostos de competência dos
Estados, o Imposto Territorial Rural (ITR). Isso
significa que o tributo deveria ser instituído por
lei estadual, e somente por ela, embora, como
na hipótese do ICMS, em norma de repetição
da lei federal. Entretanto, o projeto remetido pelo
governo federal, contraditoriamente, além de
proibir a adoção de norma autônoma estadual,
dispõe que o Imposto Territorial Rural �será con-

siderado instituído em todos os Estados e no

Distrito Federal na data prevista na lei comple-

mentar...� Isso significa que o ITR não é de com-
petência dos Estados e do Distrito Federal, mas
da União. Se era essa a intenção do Poder Exe-
cutivo federal, o projeto deveria ter elencado o
ITR entre os impostos de competência da União
e desmembrado da competência a capacidade

tributária ativa, atribuindo-a aos Estados
federados.

A capacidade tributária ativa, ensina Ro-
que Carrazza, é a aptidão para figurar no pólo
ativo da relação tributária, para cobrar, fiscalizar
e administrar o tributo. É corolário da competên-
cia, mas dela destacável, razão pela qual a pes-
soa competente, em regra, tem também capaci-
dade tributária ativa. Entretanto, enquanto a com-
petência é indelegável, a capacidade tributária ativa
não o é, podendo a pessoa competente delegar a
outra pessoa (pública ou privada) a aptidão para
figurar no pólo ativo da relação. Dá-se, nesse caso,
o fenômeno da parafiscalidade (hipótese das con-
tribuições administradas pelo INSS, pelos sindi-
catos, pela OAB, etc.).

Do ponto de vista da titularidade dos re-

cursos arrecadados, o ICMS pertence aos
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Estados, ao Distrito Federal (75%) e aos Muni-
cípios (25%), enquanto o ITR deverá ser distri-
buído em partes iguais entre Estados e Municí-
pios, segundo a PEC.Observa-se que uma mes-
ma pessoa estatal pode ser competente (le-
gislar sobre a matéria), ter capacidade tribu-

tária ativa e ser a única titular dos recur-

sos arrecadados (cite-se o próprio município
relativamente a todos os seus impostos). Não
raro certo ente estatal pode ser competente

sem ter capacidade ativa, nem tampouco ser
titular dos recursos arrecadados. Essa é a
hipótese das contribuições corporativas ou in-
cidentes sobre a folha de pagamento das em-
presas. Também o ITR, na modelagem anteri-
or à Constituição de 1988, era de competên-

cia da União. Entretanto, o ITR já foi adminis-

trado e arrecadado inteiramente pelo Incra,
sendo o município onde se localizasse o imóvel
o único titular dos recursos arrecadados

(100%).
A impropriedade técnica, constante da PEC

41/2003, deverá ser corrigida. Se somente a
União legislará sobre o ITR, tal tributo deverá
continuar figurando no rol daqueles impostos
de competência federal. Poderá ser atribuída a
capacidade ativa para os Estados e os recur-
sos deverão ser partilhados entre Estados e Mu-
nicípios. Se, ao contrário, a intenção for a de
que o ITR deve passar à competência dos Esta-
dos, somente lei estadual será hábil a introdu-
zir o tributo no âmbito territorial de cada ente
político estadual. No último caso, poderá se dar
igual limitação ao poder criativo das Assem-
bléias Legislativas � como se fez em relação ao
ICMS � em favor de uma política agrária fede-
ral, bastando estabelecer a mesma regra, já
adotada, do seguinte teor: �... a instituição por

lei estadual limitar-se-á a definir a exigência do

imposto.�

O princípio da arrecadação na origem
como característica dos mercados
integrados

O Brasil é um país de dimensões continen-
tais, que funciona com unidade territorial em um
mercado perfeitamente integrado. A Constitui-
ção de 1988, na mesma linha das anteriores,
no território nacional, também veda que Esta-
dos e Municípios criem discriminações tributá-
rias (quer por meio de imposto, quer por meio
de taxas sanitárias de inspeção ou fiscalização)
entre bens e serviços, em razão de sua origem
ou de seu destino (art. 152). O objetivo é sub-
meter bens e serviços a um tratamento equâni-
me nos Estados ou Municípios, de modo que
possam circular livremente sem barreiras fis-
cais estabelecidas por uns, em detrimento de
outros. O objetivo é preservar a unidade política
econômica nacional, manter integrado o gran-
de mercado consumidor nacional.

Nesse sentido, visando a essa harmonização,
a Constituição adota certos princípios especiais
em relação ao imposto sobre operação de circu-
lação de mercadorias e serviços de transporte
e comunicação � ICMS. Como esse tributo é de
competência dos Estados membros, nas opera-
ções de circulação interestadual, é necessário
evitar que uma mesma mercadoria seja tributa-
da tanto no Estado de origem como naquele de
destino. A técnica ideal é a da tributação no Es-
tado de origem, como determina a Constituição
Federal.

Entretanto, o objetivo não é apenas impedir a
elevação do preço da mercadoria pela transferên-
cia da dupla carga tributária, mas, sobretudo,
permitir em relação a certo Estado que os bens
advindos de outros possam concorrer em igual-
dade de condições com aqueles locais. Para isso,
existem duas soluções. A primeira, mais utiliza-
da, é a de optar pelo princípio da tributação exclu-
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siva no Estado de destino, solução própria dos
mercados não-integrados e que geralmente se
pratica no comércio internacional; a segunda, a
solução brasileira, também adotada na Constitui-
ção de 1988 e única ajustada a um mercado per-
feitamente integrado, é a adoção do princípio da
tributação única no Estado de origem (embora,
financeiramente, haja uma repartição entre um
e outro Estado, ou compensação).

O princípio do destino é a regra universal,
adotada pelos países da Comunidade Européia
no imposto sobre o valor agregado, porque essa
comunidade não completou ainda sua integração.
É também adotada pelas nações exportadoras
de modo geral. O Brasil também aderiu à regra,
por meio da Lei Complementar nº 87, de 1996,
que determinou a exoneração total das exporta-
ções (inclusive dos produtos primários e semi-
elaborados) e a tributação das importações. Por
esse princípio, as mercadorias e os serviços fi-
cam livres de tributos do Estado de origem e
somente se sujeitam ao imposto no Estado de
destino (ou importador). Para isso, o Estado de
origem devolve o tributo pago nas operações
anteriores (manutenção de créditos), quer nas
etapas de comercialização, quer nas de indus-
trialização, de tal forma que os bens se subme-
tem aos tributos no Estado de destino, livres de
impostos, em absoluta igualdade de condições
com os bens nele produzidos. Portanto, inde-
pendentemente de sua origem, os bens e servi-
ços deverão ser isonomicamente tratados, po-
dendo os Estados estabelecer com maior liber-
dade e flexibilidade suas alíquotas internas.

Com o princípio da origem, as mercado-
rias e os serviços que circulam de um Estado a
outro, independentemente de seu destino, incor-
poram ao preço os impostos pagos no Estado
de origem (ou exportador), inexistindo interrup-
ção na cadeia de operações do produtor ao con-

sumidor final. É assim irrelevante que o bem ou
serviço se transfira de um Estado para outro,
havendo verdadeira integração e unidade no
mercado, formado por distintos Estados. É ne-
cessário que o Estado de destino aceite os cré-
ditos gerados em outro Estado, de modo que os
impostos pagos naquele de origem sejam abati-
dos do imposto a ele devido. Essa é a regra da
Constituição brasileira nas operações interes-
taduais no seu mercado interno. Portanto, a tri-
butação no Estado de origem é a mais evoluída do
ponto de vista de uma integração político-econô-
mica, mas, em contrapartida, é forma complexa,
porque exige um rigoroso controle interno sobre
os incentivos e demais benefícios. (Cf. JOHN
WILKINS. Vat in the European Community: How it
works and modifications planned for 1992. Bulletin
1991, nº 7/8, International Bureau of Fiscal
Documentation, Amsterdam; HUGO GONZÁLEZ
CANO. Analisis de los Sistemas Tributarios en el
Mercosur. Informe presentado en el Seminario
ILDAT, Itália, 29 junio/6 julio 1992;  LOTHAR
SCHEMMEL. Steuerharmonisierung in der
Europäischen Gemeinschaft. Karl-Bäuer � Institut
des Bundes der Steuergahle e. V., Wiesbaden. Heft
65. Mai. 1989).

Observe-se que as diferenças substanciais
entre um princípio e outro não se encontram
apenas centradas no controle alfandegário, que
é necessário e complexo no princípio de tributa-
ção exclusiva no Estado de destino, mas, sobre-
tudo, na forma da distribuição da receita do im-
posto entre os Estados envolvidos.

�No princípio do Estado de destino, que está

hoje em vigor na CE, apenas o Estado de des-

tino obtém receitas e o Estado de origem re-

nuncia a uma tributação de sua exportação.

No princípio da comunidade (ou Estado de ori-

gem), que deve valer em um mercado interno
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completamente integrado, não só o Estado

de destino, mas também o de origem obtêm

receita, na medida da mais valia produzida

em seu território.

�De acordo com o ponto de vista da Comis-

são (CE), o imposto sobre a mais valia co-

mum, todavia, deve continuar a correr para

o Estado de destino por razões político-admi-

nistrativas. Um Estado preponderantemen-

te exportador não deve ficar em uma posi-

ção melhor frente à distribuição de receita

até agora aplicada, nem um Estado prepon-

derantemente importador deve ser coloca-

do em posição pior.�

As propostas da Comissão para a adoção do
princípio do Estado de origem �... prevêem a ne-

cessidade de pagamentos de compensação pos-

teriores do Estado preponderantemente expor-

tador ao Estado preponderantemente importa-

dor. Os pagamentos não devem correr, todavia,

de um Estado a outro, segundo o ponto de vista

da Comissão. Antes devem todos os Estados se

reportar a um Fundo de Compensação. Estados

membros, que são importadores líquidos, obte-

riam pagamentos do Fundo de Compensação e

Estados membros, que, como a República Fede-

ral Alemã, são exportadores líquidos, fariam

pagamentos ao Fundo de Compensação.�
(Cf. LOTHAR SCHEMMEL. Steuerharmo-

nisierung in der Europäischen Gemeinschaft. op.
cit. p. 26-27).

No Brasil, o princípio do Estado de origem
vigente, também chamado de �mercado integra-
do�, é o único que está adequado à unidade polí-
tico-econômica territorial. Não há sentido em
optar por uma tributação no destino, pois:

� ela representa um retrocesso em relação
à integração de mercado, que é princípio
imperativo da Constituição;

� o objetivo de uniformização das alíquotas
ficará totalmente comprometido, pois a
adoção do princípio do destino implicará,
automaticamente, a adoção de alíquota zero
para todas as mercadorias, nas saídas para
outro Estado;

� a tributação no destino gera cumulação de
créditos estruturais � como ocorre na ex-
portação �, criando para o Estado de ori-
gem o dever de manter e compensar os
créditos relativos às operações anteriores,
o que, em nosso país, é problema grave.
Em regra, os Estados prejudicarão os con-
tribuintes que realizarem operações inte-
restaduais, pois não lhes devolverão os cré-
ditos incidentes sobre as aquisições ante-
riores em dinheiro, como fazem os fiscos
europeus. Quando muito, a lei complemen-
tar federal determinará aos fiscos nacio-
nais uma compensação com outros débi-
tos do contribuinte, prática difícil a que são
criados muitos obstáculos disfarçados.
Com isso, o tributo se converte em cumu-

lativo, em franco desrespeito aos princí-
pios que o orientam universalmente.

Como tributo neutro, não obstante adotado
o princípio da origem nas operações interesta-
duais, deve ser repartido por meio de mecanis-
mos que compensem as perdas dos Estados
preponderantemente importadores em relação
àqueles preponderantemente exportadores. A
solução brasileira adotada (como já alertara
Aliomar Baleeiro) não foi a criação de um Fundo
de Compensação, mas a atribuição constitucio-
nalmente feita ao Senado Federal da fixação das
alíquotas aplicáveis às operações interestaduais
e de exportação.

As diversas resoluções do Senado Federal
reguladoras do assunto vinham estabelecendo,
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antes da Constituição de 1988, alíquotas inte-
restaduais máximas sempre mais baixas do que
o teto fixado para as internas (V. Res. 65/70;
7/80, etc.). Sobretudo, passaram a se utilizar
de critérios distintos: se a mercadoria se desti-
na aos Estados das Regiões Norte, Nordeste ou
Centro-Oeste, que se presumem importadores-
consumidores líquidos, a alíquota interestadual
cai, reduzindo a margem de receita do Estado
de origem, localizado na Região Sul-Sudeste, que
se presume exportador-líquido.

Estando o Estado de origem localizado nas
Regiões Sul-Sudeste do País, economicamente
mais desenvolvidas, as remessas de suas mer-
cadorias para outras regiões, que são consumi-
doras líquidas, acarretam a imposição de uma
alíquota menor para que o Estado de destino se
aproprie de uma diferença maior em relação às
alíquotas incidentes sobre as operações inter-
nas (18% � 7% = 11%). Mas essa diferença de
tratamento, conforme a destinação, não é ofen-
siva à isonomia ou à integração do mercado in-
terno brasileiro. Pelo contrário, ela pretende
uma verdadeira integração, com neutralidade de
resultados � ou pelo menos sua atenuação � en-
tre Estados consumidores líquidos e produtores
(exportadores líquidos).

Ressalte-se, finalmente, que a harmonização
tributária, impeditiva das exonerações internas
discriminatórias, em tributo como o Imposto
sobre as Operações de Circulação de Mercado-
rias e Serviços de Transporte e Comunicação,
se completa por meio da exigência de prévio con-
vênio, firmado entre os Estados membros e o
Distrito Federal, para a concessão de incenti-
vos, isenções e outros benefícios tributários (art.
151, XII, �g�).

A PEC 41/2003 adotou corretamente o
princípio da arrecadação na origem, regime ine-
rente aos mercados integrados, estabelecendo

a correta diferenciação entre a forma de arre-
cadação (origem) e a titularidade dos recursos
pertinentes às operações interestaduais (desti-
no). Com isso, não haverá os conseqüentes efei-
tos danosos inerentes à arrecadação no desti-
no, como cumulação estrutural de créditos, in-
terrupção da cadeia débito e crédito,
cumulatividade, favorecimento da fraude e da
sonegação. A PEC também reduziu os proble-
mas e efeitos negativos do princípio da origem,
a saber:

� guerra fiscal e necessário controle sistemá-
tico das exonerações internas discrimi-
natórias, por meio da vedação da renúncia
tributária, ou seja, proibição da concessão de
benefícios e incentivos fiscais compromete-
dores da neutralidade do imposto;

� simultaneamente, a proposta federal pre-
vê repasses do ICMS arrecadado nas ope-
rações interestaduais para o Estado de des-
tino, o que representa justa distribuição da
receita entre os Estados importadores e
exportadores líquidos. Há possibilidade de
serem estabelecidas sanções ao Estado
que descumprir o dever de repassar recur-
sos ao fundo de compensação. Mas não
deveriam tais sanções constar do próprio
texto constitucional?

Concluindo, no que se refere ao princípio fe-
deral, entende-se que o projeto encaminhado pelo
Poder Executivo federal é o melhor dos últimos
anos. Não empreende, na verdade, imediata
descentralização da receita, como seria reco-
mendável, para o fortalecimento do princípio fe-
deral. Entretanto, segundo o projeto de 2003,
é possível esperar um crescimento da receita
de Estados e Municípios por meio de maior efici-
ência na administração do ICMS (transparên-
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cia, simplificação, uniformização), novo imposto
estadual (ITR) e novo fundo nacional de partici-
pação, em benefício do desenvolvimento regio-
nal para �aplicação em zonas e regiões menos

desenvolvidas do País...�

Tratamento das exportações e
importações obedece ao princípio do
destino

Em um mercado perfeita e completamente
integrado, como é o caso do mercado nacional,
as compras de um Estado a outro não configu-

ram importações, são simples operações inte-
restaduais que não podem ser oneradas no mo-
mento de sua introdução no território estadual.
Pessoas, bens, mercadorias e serviços circulam
livremente, em igualdade de condições. Adota-se,
para isso, o princípio da arrecadação na ori-

gem. Esse é o projeto da Comunidade Européia,
que ainda não foi implementado porque lá não se
completou a integração. Nos mercados integra-
dos, é indiferente ou deve ser indiferente que um
consumidor residente em certo Estado da Fede-
ração adquira o mesmo produto em seu próprio
Estado ou em outro, deslocando-se pessoalmen-
te para esse fim ou não. Assim, se um consumi-
dor paulista desloca-se pessoalmente para outro
Estado (Minas Gerais, por exemplo) para realizar
compras, sujeita-se ao imposto cobrado e arre-
cadado no Estado mineiro, onde as efetua em igual-
dade de condições com os demais consumido-
res. Se igualmente o consumidor paulista faz com-
pras por correspondência, adquirindo mercado-
rias de outro Estado, suportará o mesmo tributo
incidente nas operações internas (e não interes-
taduais), para inteira harmonização, vedada a
distorção na concorrência. É o que estabelece o
artigo 155, parágrafo 2º, inciso VII, alínea �b�.
Eventuais diferenças no preço entre produtos
iguais produzidos em Estados diversos podem
resultar de razões comerciais e industriais, mas

não diretamente de discriminações de imposto
(que devem ser vedadas).

Ao contrário, em mercados não integrados,
adota-se o princípio do destino. A PEC 41/2003,
nesse aspecto, também foi correta. Manteve o
princípio do destino, que já tinha sido introduzi-
do pela Lei Complementar nº 87, de 1996. Ela
exonera totalmente do ICMS as exportações,
vedando ainda o estorno dos créditos referen-
tes a mercadorias e serviços objeto de opera-
ções de exportação. Com isso, o Brasil se ajus-
ta às demais economias do mundo.

Os impostos de importação e exportação não
têm objetivos fiscais, mas predominantemente
extrafiscais, de evidente defesa da produção in-
terna, que muitas vezes não tem competitividade
em face dos produtos estrangeiros, servindo a
incidência de proteção às divisas e ao equilíbrio
da balança comercial.

Entretanto, a incidência de tributos como o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o
Imposto sobre Operações de Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) na importação não
tem nenhum objetivo protecionista, mas é fenô-
meno necessário de isonomia e de eqüidade nos
mercados não completamente integrados. É que
a norma adotada no mercado internacional é a
de desoneração das exportações, de tal modo que
os produtos e serviços exportados chegam ao país
de destino livres de todo imposto. Seria agressi-
vo à regra da livre concorrência e aos interesses
nacionais pôr em posição desfavorável a produ-
ção nacional, que sofre a incidência do IPI e do
ICMS. Daí a necessidade de se fazer incidir o IPI
e o ICMS sobre a importação.

A tributação da importação, por meio do IPI
e do ICMS, deve ser a regra geral no caso de
mercados abertos ou fechados (mas ainda não
totalmente integrados). Mesmo a Comunidade
Européia, em adiantada fase de integração, con-
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tinua adotando o princípio do destino. Enquanto
não puder adotar o da origem, continuará tribu-
tando as compras-importações feitas entre os
países integrantes da Comunidade e
desonerando completamente as vendas-expor-
tações intracomunitárias. Outros blocos volta-
dos à integração, em fase menos desenvolvida
� como é o caso do Mercosul �, com mais ra-
zão, devem adotar as mesmas regras.

Portanto, saindo os produtos exportados sem
o pagamento do imposto incidente sobre a pro-
dução industrial nos países de origem (ou equi-
valentes como o IVA ou TVA sul-americano ou
europeu), submetem-se ao imposto (IPI e ICMS)
no país de destino. Esse é o princípio do desti-

no, inerente ao comércio internacional em ge-
ral e aos mercados ainda não totalmente inte-
grados (de que é exemplo a Comunidade Euro-
péia). É irrelevante que a importação se destine
à nova industrialização, ao comércio ou ao con-
sumo do importador. O fundamental é que o pro-
duto estrangeiro importado circule, no mínimo
e pelo menos, em iguais condições em que cir-
cula o produto nacional. Em relação a assunto
de tão alta relevância, não há críticas a se fazer
à PEC/2003.

Reforma e justiça social � Solidariedade
tributária

Hoje, o Estado Democrático de Direito em
nosso país é gravemente agredido, pois os ajus-
tes fiscais desencadearam forte recessão eco-
nômica e desemprego, esperando-se agravamen-
to da situação em razão das medidas preconiza-
das pelo governo federal e tão bem materializa-
das na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nessa lei,
a par de medidas corretas de contenção de abu-
sos e malversações administrativas, tem-se o
objetivo de reduzir ao extremo, a um mínimo ín-
fimo, os programas sociais, educacionais e de
seguridade social. A meta é concentrarem-se

os recursos nacionais para que estejam dispo-
níveis ao pagamento de juros da dívida interna e
externa, ou seja, ao capital financeiro.

Os projetos anteriormente encaminhados
pelo governo federal, mesmo aqueles como o
Mussa Demes, não adotavam nenhuma medida
para a redução dos privilégios econômicos, das
desigualdades e das oligocracias. Ora, no Esta-
do Democrático de Direito, há compromisso
inseparável com a liberdade e a igualdade con-
cretamente concebidas com a evolução qualita-
tiva da democracia e a erradicação daquilo que
se chamou de o �ser oligárquico�, subsistente
em quase todas as democracias. A verdade é
que não se pode tolerar que se continuem
prestigiando cada vez mais as concentrações
de riqueza em mãos de poucos, sem chamar tal
elite privilegiada à solidariedade tributária.

Nunca se fizeram sentir, de forma tão agu-
da, os efeitos do liberalismo ou do neoliberalismo
econômico. No campo tributário, os americanos
Milton Friedman (Escola de Chicago), J.
Buchanan (Escola da Virgínia) e o ultraliberal
Murray Rothbard, apesar de seus pontos diver-
gentes, realimentaram o antifiscalismo contem-
porâneo e se pautaram pela regra: cada vez

menos impostos, menos Estado e mais mer-

cado. A escola monetarista de Friedman defen-
deu o desenvolvimento livre de uma economia
informal ou paralela. Eles investem contra a filo-
sofia intervencionista de J. M. Keynes. F. Hayek
preconiza uma ordem social espontânea contra
uma ordem �decretada� (Droit, Législation et

Liberté). Robert Hall e Alvin Rabushka (The Flat

Tax) sugerem substituir o imposto de renda pro-
gressivo por um meramente proporcional, por
meio da eliminação das deduções e do alarga-
mento de suas bases. Logo, a par de alguns be-
nefícios advindos dessas teorias, como o equilí-
brio fiscal, a exigência de transparência, a esco-
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lha economicamente mais produtiva e de resul-
tados efetivos, os prejuízos advindos do pensa-
mento neoliberal são evidentes. Por toda a par-
te, desenvolvem-se a sonegação e a economia
informal, o mercado é impotente para assegu-
rar o crescimento, o pleno emprego e, com isso,
a segurança e a liberdade. Os problemas econô-
micos, com o crescimento da pobreza, tornam-
se problemas sociais e, com isso, políticos. Eco-
nomistas como Hayek souberam criticar a vi-
são clássica de mercado, demonstrando a com-
plexidade e a interatividade social. Mas não sou-
beram substituir a descrença e o ceticismo, nem
trazer esperança às gerações duramente atin-
gidas. (V. MICHEL BOUVIER. Introduction au

Droit Fiscal Général et à la Théorie de l�Impôt.
4�ème. LGDJ, Paris, 2001).

Nesse aspecto, a PEC 41/2003 afasta a
concepção de tributo como mera troca entre o
valor pago e os serviços públicos prestados e
adere ao princípio da solidariedade, graduando o
imposto de acordo com a capacidade econômi-
ca de cada contribuinte. Realça a função
redistributiva dos impostos, por meio da insis-
tência:

� na progressividade do imposto de renda, com
a garantia de complementação para a ren-
da mínima de cada família ou contribuinte;

� na progressividade do imposto estadual
sobre as transmissões causa mortis e do-
ações de quaisquer bens e direitos;

� na progressividade do imposto municipal
sobre as transmissões onerosas inter vi-

vos de bens imóveis;

� na seletividade do ICMS, inclusive com a
redução ou isenção relativamente aos pro-
dutos que integram a cesta básica;

� no fortalecimento dos fundos de participa-
ção (inclusive com a manutenção daqueles

já existentes de combate à pobreza), por
meio da criação de fundo nacional de de-
senvolvimento regional voltado para as re-
giões menos desenvolvidas do País.

A PEC 41/2003 fez as opções corretas,
estimulando e obrigando a redistribuição da renda
e o exercício do princípio da solidariedade.

Entretanto, se a proposta é séria e se desti-
na à implementação, melhor seria se estivésse-
mos atentos à experiência de outros povos, que
têm larga prática na utilização dos tributos como
instrumento de justiça social. Nesse aspecto,
pelo menos três observações devem ser feitas,
a saber:

a) há vários anos, a França, país que inspi-
rou a importação do imposto sobre as grandes
fortunas, abandonou a iniciativa de se onerarem
apenas tais espécies de patrimônios. É que as
grandes fortunas são, mesmo na França, em
número muito reduzido, fator que não oferece
um retorno mínimo ao esforço de arrecadação,
nem tampouco permite uma fiscalização adequa-
da da evolução dos patrimônios em geral. Em
decorrência, substituiu-se aquele imposto por
outro chamado �imposto de solidariedade sobre
os patrimônios� ou simplesmente sobre as for-
tunas. Esse deveria ser também o caminho a
ser trilhado;

b) a progressividade mais agressiva na tribu-
tação das heranças e doações desencadeia, em
toda a parte, uma série de técnicas elisivas ou
evasivas. A mais comum está na criação de fun-
dações familiares, destinadas a subtrair do âm-
bito do tributo as transmissões causa mortis

das gerações subseqüentes. Assim, haverá a
incidência, uma única vez, apenas na execução
da vontade do testador, ou seja, no ato de cons-
tituição da fundação. Para afastar tais expedien-
tes elisivos, o legislador alemão determinou a
incidência periódica do tributo (no intervalo de
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20 anos) sobre as fundações familiares. Seria
importante autorizar diretamente na Constitui-
ção brasileira (considerando a sua rigidez espe-
cial) tais incidências específicas, como se fez no
projeto-substitutivo, elaborado pelo Estado de
Minas Gerais, em 1999:

�... o imposto sobre as transmissões causa
mortis e sobre as doações de quaisquer

bens e direitos incidirá periodicamente so-

bre o patrimônio das fundações familiares,

nos termos de lei complementar�;

c) finalmente, deve-se lamentar a prorroga-
ção até 2007 da desvinculação de 20% da re-
ceita de impostos e contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico, proposta
pela PEC 41/2003.

Como se sabe, o carro-chefe das conquistas
sociais em uma democracia social está na manu-
tenção de uma eficiente e boa previdência social
pública, de uma assistência social protetora da
família, das crianças, dos idosos e dos desampa-
rados, de atividades voltadas à saúde dos cida-
dãos e à educação. Por isso mesmo, é contradi-
tória a proposta feita pela PEC 41/2003.

Ora, há tendência atual, nas propostas de
reforma tributária, aqui e em outros países, de
se prestigiarem os impostos sobre o consumo,
ou seja, de se aliviar a carga tributária incidente
sobre a renda poupada e o patrimônio.

Entre nós, de certa forma, já aderimos a um
modelo que alivia a renda poupada. É necessário,
pelo menos, implementar os meios que reduzam
a sua regressividade. Nos sistemas tributários
em que a maior parte do produto arrecadado com
impostos advém do consumo, exatamente naque-
les � como no Brasil � em que se manifesta gran-
de desigualdade econômica, é preciso atrelar
constantemente a aplicação dos recursos a me-
tas, garantidoras de um padrão mínimo e digno

de existência. Deve ser criada capacidade de con-
sumo para quem não a tiver. IPI, ICMS, Cofins,
PIS, CPMF e outras contribuições de interven-
ção no domínio econômico têm especial relevo
no cumprimento dessas metas. As injustiças tri-
butárias somente poderão ser reparadas pela
articulação redistributiva das despesas.

Portanto, do ponto de vista do consumidor,
contribuinte de fato, o Estado Democrático de
Direito exige que os impostos ou contribuições
incidentes sobre o consumo � que oneram mais
expressivamente os mais pobres � obedeçam
ao princípio da seletividade e tenham seus efei-
tos regressivos atenuados, por meio do
direcionamento das despesas para a assistên-
cia, a previdência e outras metas sociais. Os
desvios hoje praticados, que a PEC 41 quer pro-
longados no tempo, são injustificáveis.

Desenvolvimento e pleno emprego na
reforma tributária

Finalmente, do ponto de vista do cidadão-con-
tribuinte, o comerciante ou o prestador de ser-
viços que recolhe o imposto, deverá ser
implementada rigorosamente a não-

cumulatividade, destinada a alcançar neutra-

lidade, de tal forma que o contribuinte (produ-
tor, comerciante, industrial), em nenhuma cir-
cunstância, suporte o encargo do imposto. No
comércio exterior, a tributação sistemática e
infalível das importações deverá garantir trata-
mento absolutamente isonômico aos bens e pro-
dutos nacionais. Em resumo, nas economias de
mercado, como nos modelos europeus ou lati-
no-americanos, o imposto da modalidade do
ICMS ou IVA é considerado o ideal, exatamente
pelas qualidades que deve cultivar:

� ser neutro, indiferente tanto na
competitividade e concorrência quanto na
formação de preços de mercado;
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� onerar o consumo e nunca a produção ou
o comércio, adaptando-se às necessidades
de mercado;

� oferecer maiores vantagens ao Fisco,
pois, sendo plurifásico, permitirá antecipar
o imposto que seria devido apenas no consu-
mo (vantagens financeiras), além de respon-
sabilizar todos os agentes econômicos das
diversificadas etapas de industrialização e
circulação pela arrecadação (vantagens con-
tra o risco da insolvência).

Assim, extinguir a cumulatividade residual do
ICMS e do IPI e a cumulatividade da Cofins são
pontos da mais alta relevância.

Tanto o ICMS quanto o IPI, como tributos que
oneram as atividades econômicas, devem ser
neutros, não devendo ferir as leis da livre con-
corrência e da competitividade, que norteiam os
mercados. A seletividade, que autoriza o legisla-
dor a distinguir em razão da essencialidade dos
produtos, não pode ferir a igualdade e a isonomia
entre contribuintes que efetuam operações com
produtos e mercadorias de igual natureza, no mes-
mo setor econômico. E foi exatamente em decor-
rência desses princípios que se adotam tributos
plurifásicos e não-cumulativos.

São conhecidos os efeitos dos tributos cumu-
lativos, já longamente expostos por economistas
e juristas, como a síntese de Gomez Sabaini so-
bre os efeitos danosos dos tributos cumulativos
(V. Coordinación de la Imposición General a los
Consumos entre Nación y Provincias. Cepal, Chi-
le, 1993, p. 24), que se apóia em John Due
(Indirect Taxation in Developing Economies.
Baltimore, J. Hopkins Press, 1970), ou seja:

� distorção da alocação dos recursos econô-
micos, já que o imposto não é neutro, alte-
rando os preços desde o produtor até o con-

sumidor final; rompe-se com a neutralida-
de na competitividade;

� maior ou menor distorção no preço dos
bens, segundo a maior ou menor possibili-
dade de integração vertical de cada setor;

� desestímulo à exportação, já que não se
pode devolver o imposto contido nos
insumos e bens de capital, incorporados ao
valor do bem exportado. Nessa hipótese,
ele onera a produção e não o consumo;

� estímulo à importação de bens, especial-
mente acabados, já que o tributo incidente
sobre a importação alcança apenas a eta-
pa final deles, enquanto os produtos domés-
ticos são atingidos cumulativamente em to-
das as suas etapas;

� efeitos nos preços finais de aumento pro-
gressivo;

� administração mais cara, pois exige fiscali-
zação ampla, plurifásica, sem nenhum tipo
de vinculação entre contribuintes, como
ocorre no sistema de compensação em que
o débito de um contribuinte é o crédito de
outro.

O interesse em um imposto plurifásico e não-
cumulativo está exatamente no ideal de se al-
cançar neutralidade, ideal perseguido em eco-
nomias que tendem à integração, como nos
modelos europeus ou latino-americanos. Neu-

tro signif ica ser tanto indiferente na
competitividade e concorrência quanto na for-
mação de preços de mercado. Ao mesmo tem-
po em que se adapta às necessidades de merca-
do, onerando o consumo e nunca a produção
ou o comércio, o ICMS é plurifásico e oferece
maiores vantagens ao Fisco, pois antecipa o im-
posto que seria devido apenas no consumo (van-
tagens financeiras), além de responsabilizar to-
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dos os agentes econômicos das diversificadas
etapas de circulação pela arrecadação (vanta-
gens contra o risco da insolvência). É evidente
que, se impostos sobre o consumo como o IPI e
o ICMS onerarem o comerciante e a produção,
perderão a neutralidade.

Assim, a Constituição de 1988 não autoriza
que o ICMS onere o contribuinte de iure. Ao
contrário, por meio do princípio da não-
cumulatividade, garante-se que o contribuinte,
nas operações de venda que promova, transfi-

ra ao adquirente o ônus do imposto que adian-
tará ao Estado e, ao mesmo tempo, possa ele
creditar-se do imposto que suportou nas suas
aquisições e que lhe foi transferido pelo seu for-
necedor. A Lei Fundamental somente se conci-
lia com um só entendimento: o ICMS e o IPI não
devem ser suportados pelo contribuinte (comer-
ciante, industrial ou produtor). Se o consumidor
é o único que não tem direito de crédito corres-
pondente ao imposto suportado em suas aquisi-
ções, então a ordem jurídica supõe que sofra a
repercussão (jurídica) do tributo.

Essas são as razões pelas quais a Constitui-
ção brasileira insiste em um complicado impos-
to plurifásico, não-cumulativo, sobre a circula-
ção de mercadorias e pelas quais a Europa ado-
tou e mantém o mesmo tributo em vez de um
simples imposto monofásico sobre o consumo,
que não pode oferecer as mesmas conseqüên-
cias positivas. A Comunidade Européia adotou
em sua primeira diretiva (1967), para
harmonização geral do imposto de consumo, o
modelo IVA tal como resultou da longa experiên-
cia francesa, de pagamentos fracionados e de-
dução financeira dos investimentos (posterior-
mente desenvolvido em sua sexta diretiva). (Ver
JEAN-JACQUES PHILIPPE. La TVA à l�heure
Européenne. Paris, Litec, 1993; JEAN-IVES
MERCIER e outros. Les Impôts en France. 1995-

1996. Paris. Ed. Lefèbvre, 1996; LOTHAR
SCHEMMEL. Steuerharmonisierung. Karl-Bräuer-
Institut, 1990; JEAN MARC TIRARD. La Fiscalité
des Sociétés das la CEE. Paris. La Villeguerin,
1993; PAUL FORMER-RICHARD LYAL. EC Tax
Law. Oxford, Clarendon Press, 1994).

A PEC 41/2003 pretende implantar um

retrocesso. Confira a norma proposta sobre a
não-cumulatividade no ICMS:

�I � será não-cumulativo, compensando-se o

que for devido em cada operação relativa à circu-

lação de mercadorias ou prestação de serviços

com o montante cobrado nas anteriores, pelo

mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal,

conforme definido em lei complementar;�
A Constituição de 1988 consagra o princípio

da não-cumulatividade de forma plena, sem
possibilidade de limitações ou restrições em lei
complementar. Voltando aos primórdios das
Constituições de 1946 e 1967, a PEC 41/2003
subordina o princípio da não-cumulatividade aos
ditames de lei infraconstitucional. É preciso, por-
tanto, extrair da sugestão formulada pelo Poder
Executivo federal a expressão: �conforme defini-

do em lei complementar... �
Apenas isso não será suficiente para garan-

tir ao Brasil competitividade no comércio exteri-
or. É realmente necessário implantar a
desoneração do processo produtivo, ou seja,
assegurar a não-cumulatividade residual do ICMS
e do IPI por meio de:

� amplo sistema de créditos, que se devem
estender a todas as aquisições do contri-
buinte, aos insumos, produtos intermediá-
rios, bens do ativo fixo e bens de uso e con-
sumo;

� garantias de um regime de compensação
real, rápido e eficiente. Para isso, devem
ser eliminadas as causas de cumulação de
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créditos, como as alíquotas diferenciadas
nas operações interestaduais, deve ser ins-
tituído um sistema de imediata restituição
dos impostos suportados pelo contribuin-
te, quer por meio de uma ampla compen-
sação com outros débitos, quer por meio
da devolução em dinheiro, como fazem os
países europeus;

� extensão do princípio da não-cumulatividade,
como estímulo à geração de empregos e
expansão da produção, às despesas pré-
operacionais, de tal forma que os impostos
incidentes sobre as aquisições possam se
constituir em créditos a serem compensa-
dos com o imposto devido pelas saídas fu-
turas, na fase operacional, tal como proce-
dem diversos países europeus;

� eliminação, para que se instale neutralida-
de no mercado, dos demais tributos cumu-
lativos da ordem jurídica nacional, como a
Cofins e quaisquer outras contribuições
sobre a receita/faturamento.

Será possível, por meio do Direito Tributá-
rio, atuar positivamente com vistas ao pleno
emprego? A essa pergunta tão relevante a PEC
41/2003 responde afirmativamente.

A tensão social é inerente à democracia,
como ressalta Chantal Mouffe (in O Regresso
do Político, Gradiva, Lisboa, 1996), pois, como
governo do povo, somente se revela pelo pro-
cesso constante de inclusão das minorias ex-
cluídas. A ONU, em razão das dificuldades técni-
cas de conceituação abrangente, não define o
que significa �minoria�. É certo, entretanto, que
a minoria não pode ser definida por critério ape-
nas numérico, cultural, religioso, de raça ou gê-
nero. Especialmente nos países periféricos, a
concentração de renda, a pobreza e a miséria
configuram fatores relevantíssimos de exclusão

social, hoje agravados pela globalização
neoliberal do desemprego. A manutenção do
poder por seus detentores se nutre da exclusão
de largas faixas populacionais, às quais se nega
o direito às prestações mais elementares do
Estado: alimentação, educação, saúde, assistên-
cia social, habitação. O termo �ação afirmativa�
parece ter surgido, pela primeira vez nos Esta-
dos Unidos, em 1935, durante o Ato Nacional
de Relações de Trabalho. O termo define uma
série de mecanismos destinados a incluir os gru-
pos que tiveram negado seu acesso a condições
econômicas, sociais e culturais adequadas, em
função de suas características peculiares (sexo,
raça, religião, miséria e outras). O tema é com-
plexo. Não faltam teóricos que restringem as
ações afirmativas a um papel meramente com-
pensatório, mas outros admitem a possibilidade
de estendê-las a funções distributivas, como R.
Dworkin, em �Uma Questão de Princípio�.

Mais importa realçar que as chamadas
ações afirmativas alcançam nomes diferentes
na economia (vantagens comparativas criadas)
ou no Direito Tributário (isenções ou incenti-
vos) e sempre tiveram seus defensores apaixo-
nados e seus grandes inimigos. Para os libe-
rais, desde Adam Smith, as vantagens compa-
rativas são naturais e imutáveis e não podem
ser criadas pelo legislador ou pelo Estado por-
que as leis de mercado anularão os benefícios
criados. Decorrem daí os resultados
ambivalentes, redutores ou anulatórios dos efei-
tos pretendidos, de tal modo que, se as nor-
mas trabalhistas protegem as mulheres, one-
rando o custo da mão-de-obra feminina, em rea-
ção, o mercado reduz-lhes a remuneração ou
as oportunidades de emprego; se os incentivos
fiscais regionais são mal gerenciados ou se pro-
longam em demasia, deixam de promover a
redistribuição de renda inter-regiões pretendi-
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da para se anularem por meio da remessa de
lucros aos pontos de origem.

Tais dificuldades são contornáveis e não po-
dem afastar a necessidade da adoção de pro-
gramas de ação afirmativa reparadores. Recen-
temente, o deputado Delfim Netto lembrou o
programa Moderfrota, executado pelo BNDES,
que criou vantagem comparativa no setor agrí-
cola, com pleno sucesso, pois nossa dependên-
cia externa diminuiu, reduzindo-se as importa-
ções e aumentando-se as exportações. (Cf. Va-
lor Econômico, 1º/4/03).

A PEC 41/2003 acredita na possibilidade de
se criarem vantagens comparativas (ações afir-
mativas), com vistas à desconcentração de ren-
da, ao desenvolvimento e à reinclusão da econo-
mia informal, quer por meio da progressividade,
quer por meio da redução do ônus fiscal sobre a
folha de salários, ou ainda por isenções ou incen-
tivos, cujos resultados ambivalentes possam ser
minimizados. Em decorrência, ela sinaliza a possi-
bilidade de se substituir total ou parcialmente

a contribuição sobre a folha de salários por

outra contribuição específica sobre a receita

ou o faturamento.
Em vários países do mundo, há anos, tem

havido amplos debates a respeito da criação de
tributo sobre máquinas ou sobre ganhos de ra-
cionalização para aliviar aquelas empresas que
são mais oneradas com pessoal. Estudiosos do
assunto entendem que a produção é determi-
nada em medidas crescentes pelo incremento
maior do capital do que da força de trabalho.
Isso acarreta a necessidade de se tributar tam-
bém o fator capital para garantia e estabilida-
de do seguro social. De novo, o velho dilema: o
trabalho (o homem) ou o capital (a máquina)?

O mais importante, entretanto, é reconhe-
cer que, mesmo atualmente, o espírito da Cons-
tituição Federal, como defendeu Geraldo Ataliba,

é o de abrir possibilidades para uma contribui-
ção que equilibre o peso do tributo entre os fato-
res trabalho, faturamento e lucro.

A PEC 41/2003, no que se refere à
desoneração da produção nacional e ao pleno
emprego, merece revisão:

a) para garantir a não-cumulatividade ampla
dos impostos e contribuições incidentes sobre
o consumo;

b) para assegurar um regime de compensa-
ção eficaz, rápido e harmônico dos créditos do
IPI e do ICMS, gerados pelas aquisições feitas
pelos contribuintes, como procedem os países
europeus;

c) para estimular a reinclusão da economia
informal por meio da desoneração da folha de
salários;

d) para incentivar a expansão das empresas
e a geração de empregos, por meio da conces-
são de créditos relativamente às despesas pré-
operacionais;

e) para assegurar postos de trabalho, por meio
da autorização para redução do ICMS e do IPI rela-
tivamente à produção de certos bens e produtos
que utilizam mão-de-obra intensa, como fizeram
recentemente os países da Comunidade Européia.

Na verdade, todas essas medidas já são uti-
lizadas por outros países, com os quais concor-
remos, há muito tempo. A competitividade da
produção nacional estará comprometida, do pon-
to de vista do desenvolvimento e da desoneração
da produção, se não for modernizado o sistema
tributário nacional.

Conclusões

O conceito de federalismo resulta de uma
análise global da ordem jurídica. Nesse aspecto,
os pontos de equilíbrio em nosso país têm sido
profundamente alterados por leis e contratos,
de tal sorte que Estados e Municípios têm sido
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forçados, em decorrência da má situação finan-
ceira em que se encontram, ou a aderir a uma
política federal de projetos e propostas ou a cus-
tear os apertos de caixa do Tesouro nacional.
Tal contexto não foi esquecido pelos Estados, que
não cederam à União a competência para legis-
lar e apropriar-se da receita do ICMS, o mais
importante e produtivo imposto do ordenamento.

Perderem os Estados o poder de legislar so-
bre o mais amplo e produtivo imposto do siste-
ma, o ICMS, significaria prejuízo muito expressi-
vo política e financeiramente. A essência da for-
ma federal de Estado não está na relativa
descentralização administrativa ou financeira,
fenômeno comum ao Estado unitário, mas em
uma autonomia político-jurídica, segundo a qual
se distribui o poder de legislar. É que a aptidão
para criar impostos mediante lei é a maior de
todas as manifestações de autonomia política.
Cassá-la, ainda que conservando a competência
para legislar em outros ramos jurídicos, repre-
senta uma redução insuportável em um Estado
federal já profundamente fragilizado.

Portanto, a PEC 41/2003, considerando a
autonomia dos Estados federados, conservou o
ICMS no campo de competência legislativa es-
tadual, de forma compartilhada com a União.
Embora drasticamente limitada à criatividade
legislativa estadual, é necessário, ainda, que lei
estadual institua o imposto, introduzindo-o na
ordem jurídica própria, ainda que o seu conteú-
do seja mera repetição da lei federal. Sem a in-
tervenção da Assembléia Legislativa estadual,
surgirá vácuo legislativo insuperável.

O projeto de reforma tributária proposto pelo
governo federal contém pontos positivos e se
apresenta como o melhor da última década.
Entretanto, nem por isso deixa de merecer revi-
são. Os pontos a serem alterados já foram ali-
nhados e podem ser assim enumerados:

1. A impropriedade técnica, constante da
PEC 41/2003, deverá ser eliminada. Se o Im-
posto Territorial Rural passará à competência dos
Estados, somente lei estadual será hábil a intro-
duzir o tributo no âmbito territorial de cada ente
político estadual. Nesse caso, limitar o poder cri-
ativo das Assembléias Legislativas � como se fez
em relação ao ICMS � em favor de uma política
agrária federal, bastando para isso estabelecer a
mesma regra, já adotada, do seguinte teor: �... a
instituição por lei estadual limitar-se-á a definir a

exigência do imposto.� Em contrapartida, é es-
sencial eliminar o dispositivo, constante da PEC
41/2003, do seguinte teor: o ITR �será consi-

derado instituído em todos os Estados e no Dis-

trito Federal na data prevista na lei complemen-

tar de que trata o inciso I.�
2. Com o objetivo de se instituir um tributo de

apoio a uma adequada fiscalização sobre a forma-
ção e a evolução dos patrimônios, o imposto de
competência federal sobre as grandes fortunas,
tal como ocorreu na França, deve ser substituído
por outro, incidente sobre os patrimônios líquidos.

3. A progressividade mais agressiva na tri-
butação das heranças e doações desencadeia,
em toda a parte, uma série de técnicas elisivas
ou evasivas. Para afastar tais expedientes, deve-
se autorizar, como fez o legislador alemão, a inci-
dência periódica do tributo (no intervalo de 20
anos) sobre as fundações familiares, sugerindo-
se dispositivo, como se fez no projeto-
substitutivo, elaborado pelo Estado de Minas
Gerais, em 1999, do seguinte teor:

�o imposto sobre as transmissões causa
mortis e sobre as doações de quaisquer bens

e direitos incidirá periodicamente sobre o

patrimônio das fundações familiares, nos

termos de lei complementar; �
4. Deve-se eliminar a sugestão feita na pro-

posta do governo federal de se prorrogar até
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2007 a desvinculação de 20% da receita de
impostos e contribuições sociais e de interven-
ção no domínio econômico. O carro-chefe das
conquistas sociais em uma democracia social
está na manutenção de uma eficiente e boa pre-
vidência social pública, de uma assistência soci-
al protetora da família, das crianças, dos idosos
e dos desamparados, de atividades voltadas à
saúde dos cidadãos e à educação.

5. Para implantar a desoneração do setor
produtivo, o desenvolvimento e o pleno empre-
go, é necessário sugerir as seguintes revisões:

5.1. Eliminar a expressão �conforme defini-

do em lei complementar�, constante da PEC 41,
com a qual se procura admitir limitações ou res-
trições ao princípio da não-cumulatividade no
ICMS, por meio de lei complementar. O disposi-
tivo em questão, que precisa ser modificado,
contém a seguinte redação:

�I � será não-cumulativo, compensando-se o

que for devido em cada operação relativa à

circulação de mercadorias ou prestação de

serviços com o montante cobrado nas ante-

riores, pelo mesmo ou outro Estado ou pelo

Distrito Federal, conforme definido em lei

complementar;�

5.2. Apenas isso não será suficiente para
garantir ao Brasil competitividade no comércio
exterior. É realmente necessário implantar a
desoneração do processo produtivo, ou seja, as-
segurar a não-cumulatividade residual do ICMS
e do IPI por meio de:

� amplo sistema de créditos, que se devem
estender a todas as aquisições do contribu-
inte, aos insumos, produtos intermediários,
bens do ativo fixo e bens de uso e consumo;

� garantias de um regime de compensação
real, rápido e eficiente. Para isso, devem

ser eliminadas as causas de cumulação de
créditos, como as alíquotas diferenciadas
nas operações interestaduais, deve ser ins-
tituído um sistema de imediata restituição
dos impostos suportados pelo contribuin-
te, quer por meio de uma ampla compen-
sação com outros débitos, quer por meio
da devolução em dinheiro, como fazem os
países europeus;

� extensão do princípio da não-cumulatividade,
como estímulo à geração de empregos e
expansão da produção, às despesas pré-
operacionais, de tal forma que os impostos
incidentes sobre as aquisições possam se
constituir em créditos a serem compensa-
dos com o imposto devido pelas saídas fu-
turas, na fase operacional, tal como proce-
dem diversos países europeus;

� eliminação, para que se instale neutralida-
de no mercado, dos demais impostos cu-
mulativos da ordem jurídica nacional, como
a Cofins e quaisquer outras contribuições
sobre a receita/ faturamento.

5.3. Para assegurar postos de trabalho, de-
verá ser autorizada a redução do ICMS relativa-
mente à produção de certos bens e produtos que
utilizem mão-de-obra intensa, como fizeram re-
centemente os países da Comunidade Européia.

Na verdade, as medidas sugeridas não de-
formam a estrutura da reforma proposta pelo
governo federal. Ao contrário, conservam-lhe o
espírito, aumentando-lhe a eficácia. As quatro
primeiras medidas são neutras, meramente téc-
nicas. As outras (especialmente aquelas ligadas
à desoneração da produção nacional) já são uti-
lizadas, há muito tempo, por outros países e se
destinam a igualar a competitividade da produ-
ção nacional, por meio da modernização do sis-
tema tributário nacional.
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impede maior justiça tributária

reforma tributária

A revisão dos critérios para a distribuição das receitas entre União, Estados e  Municípios, alterados nos últimos anos pela introdução

de contribuições federais não repartidas com os outros entes federados, e a desoneração da carga tributária sobre consumidores e

trabalhadores são duas das 28 sugestões que o Unafisco apresenta como contribuição para o debate sobre a reforma tributária.

Maria Lúcia Fattorelli Carneiro
Auditora fiscal da Receita Federal, presidente da Delegacia Sindical do Unafisco em Belo Horizonte
e coordenadora do Fisco Fórum-MG e da Auditoria Cidadã da Dívida pela Campanha Jubileu Sul

pagamento da dívida
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Um sistema tributário desejável é aquele que desempenha quatro funções bási-

cas: o financiamento das atividades estatais, a redistribuição justa da renda, a

equalização das desigualdades regionais e a justa repartição das receitas entre os

entes federados.

No Brasil, boa parte dessas funções não é cumprida eficientemente. Historica-

mente, nosso país sempre foi marcado pela extrema concentração de renda. O

sistema tributário nunca cumpriu sua função redistributiva, pelo contrário, sempre foi

um sistema altamente regressivo e concentrador de renda. A tributação no Brasil

onera, principalmente, o trabalho e o consumo, enquanto a renda do capital e o

patrimônio não são tributados de acordo com a capacidade de contribuir de seus

titulares. Contrariamente aos países desenvolvidos, onde a maior parte da arrecada-

ção provém de tributos sobre a renda e o patrimônio, no Brasil cerca de dois terços dos

tributos advêm da tributação sobre o consumo, até mesmo de produtos destinados à

sobrevivência básica, como alimentos, remédios e produtos de higiene pessoal.
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Esse quadro acentuou-se após a Constituição de 1988, por meio do odio-

so expediente, reiteradamente adotado pela União Federal a partir de então,

de elevar a carga tributária sobre as chamadas contribuições para a

seguridade social, que, como se sabe, não são partilhadas com Estados e

Municípios, gerando graves distorções que ferem o princípio federativo, um

dos pilares sobre os quais está edificada a nossa República. Dessa forma, a

carga tributária foi aumentada de 25% em 1987 para  28,6% do PIB em

1994. Mas o pior estava por vir, e o grande artífice dessa perversidade tribu-

tária foi o governo Fernando Henrique Cardoso. Em números absolutos, na

�era FHC� a arrecadação federal (inclusive Previdência e FGTS) saltou de R$

98,2 bilhões em 1994 para R$ 341 bilhões em 2002, ou seja, um aumento

nominal de 248%. Em relação ao PIB, a carga tributária nesse período foi

elevada para 36,4%. Ressalte-se que 6% desses 8% adicionais (de 28,6% em

1994 para 36,4% em 2002) foram apropriados pela esfera federal.

Mas para que serviu todo esse gigantesco esforço arrecadatório e o cor-

respondente sacrifício imposto à sociedade brasileira, especialmente à clas-

se trabalhadora? A resposta é simples e cruel: esses recursos adicionais

foram esterilizados com o pagamento dos juros da dívida pública e não rever-

teram em benefício social para a população brasileira. Assim, o aumento da

carga serviu apenas para concentrar renda nas mãos dos detentores do

capital financeiro, que, em última análise, são os credores da dívida pública

brasileira. Para isso, FHC utilizou-se notadamente do expediente da

desvinculação de receitas, que recebeu inicialmente o nome de Fundo Social

de Emergência, posteriormente transformado em Fundo de Estabilização Fis-

cal e atualmente conhecido como Desvinculação das Receitas da União (DRU).

Por esse mecanismo, a União desvia dos programas sociais, aos quais estão

constitucionalmente vinculados, até 20% do produto da arrecadação de tri-

butos e contribuições de sua competência, resguardadas as destinações cons-

titucionais para Estados e Municípios.

Ao mesmo tempo, as instituições financeiras, principais beneficiárias do

processo de endividamento ocorrido no País, contribuíram muito pouco para

esse colossal esforço arrecadatório. De 1994 a 2001, os dez maiores ban-

cos privados aumentaram seus lucros em 180%, mas pagaram 50% a me-

nos de impostos. É necessário que a reforma em discussão acabe com es-

sas distorções.

Por outro lado, deve ser louvado o esforço do governo de instituir, em

sede constitucional e de forma generalizada, o princípio da progressividade

na tributação do patrimônio, agora estendido ao ITR, ITCMD e ITBI. Observe-

se que o IPTU já contempla o respeito a esse princípio. Evidentemente, essa
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almejada progressividade só se efetivará se instituída pela legislação

infraconstitucional.

O texto da reforma também possibilita que os produtos da cesta básica

de alimentos sejam tributados com a menor das cinco alíquotas do ICMS,

que vem sendo chamada pelo governo de alíquota social, mas é lacônico em

relação à inclusão, por lei ordinária, de outros produtos essenciais como

medicamentos e produtos de higiene e limpeza. É preciso lutar para que não

haja apenas redução, mas isenção total de tributos sobre produtos essenci-

ais à sobrevivência. Essa isenção não pode se resumir ao ICMS, mas a todos

os outros tributos (CPMF, IPI, Cofins, PIS).

No que se refere à equalização das desigualdades regionais, o governo

acena com o aumento em 2% do repasse da arrecadação do IPI e IR para a

constituição de um fundo nacional de desenvolvimento regional, destinado à

aplicação nas regiões economicamente deprimidas. Embora positiva, a pro-

posta parece ainda tímida. Entende-se que deveria ser destinado um percentual

mais elevado (talvez de 5%), tendo em vista a dívida histórica que a Nação

brasileira tem com os habitantes dessas regiões, fruto da acentuada desi-

gualdade regional. Há também uma preocupação com a sua regulamenta-

ção, que deverá contemplar vinculação a programas sociais já consagrados

desenvolvidos pela sociedade civil ou em parceria com esta e mecanismos de

participação dos trabalhadores na gestão e no controle desse fundo social,

para evitar fraudes e utilização desses recursos com fins eleitorais.

Outra mudança positiva na reforma é a substituição de parte da con-

tribuição previdenciária sobre a folha para um tributo sobre o valor agre-

gado, o que pode favorecer a geração de emprego ao desonerar as empre-

sas que são abundantes em mão-de-obra, ao mesmo tempo que institui

uma tributação consentânea com a realidade das empresas beneficiadas

pela alta tecnologia, fenômeno que vem reorganizando radicalmente o

processo produtivo, com profundas conseqüências na divisão do traba-

lho. Com efeito, esse fato vem distorcendo a participação de importantes

segmentos econômicos no financiamento da Previdência Social pública

(empresas da chamada �nova economia�, montadoras e instituições fi-

nanceiras são exemplos dessa reorganização produtiva/seus efeitos so-

bre o mundo do trabalho e o financiamento adequado de um sistema uni-

versal de seguridade social).

No entanto, a proposta do governo não recuperará o pacto federativo,

uma vez que, como acertado com o FMI e os governadores, a reforma será

�neutra� para os entes federados, isto é, a carga tributária para cada esfera

de governo não poderá ser reduzida.
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Em se tratando de carga tributária, há um temor de que esta venha a ser

elevada, o que é realmente preocupante, já que a carga tributária bruta beira

os 37% do PIB, uma das mais altas do mundo. Porém, é fundamental afirmar

que isso dependerá dos contornos que serão dados aos dispositivos

infraconstitucionais, que são tão relevantes quanto a atual PEC na definição

do novo perfil do sistema após a reforma. Isto porque são as leis complemen-

tares e ordinárias que definem alíquotas e bases de cálculo. Nesse particular,

devem ser rechaçadas as críticas de setores da sociedade que tentam

desqualificar a reforma sob a alegação de que ela irá aumentar a carga tributá-

ria. Tecnicamente, essa afirmação é precipitada e não encontra fundamento

na proposta, pois a Constituição, como se sabe, só versa sobre princípios

tributários, limitações ao poder de tributar, definição de competências para

instituir tributos e partilha de receitas entre os entes federados. A efetiva

instituição ou majoração de tributos e a definição de suas alíquotas e bases de

cálculo se fazem no âmbito da legislação infraconstitucional. Assim, enquanto

não forem apresentados os projetos de regulamentação dos dispositivos cons-

titucionais consagrados na PEC do governo, será precipitada e descabida qual-

quer projeção de aumento de carga tributária em decorrência da reforma.

A proposta de reforma também não garante a desoneração substancial

do consumo, excessivamente tributado entre nós, uma vez que não poderá

haver perda de arrecadação em função dos compromissos assumidos com o

FMI. A carga excessiva sobre o consumo desestimula as atividades econômi-

cas por afetar a alocação de recursos no sistema produtivo. Esse fato, aliado

à odiosa, persistente e injustificável política de juros elevados, afeta sobre-

modo toda a cadeia produtiva. O sistema tributário deve se constituir em

importante indutor do crescimento econômico.  Para isso, é essencial que

seja desonerada a produção e o consumo. A perda de arrecadação corres-

pondente deve ser compensada com a elevação da carga tributária sobre os

rendimentos de capital em geral, especialmente os decorrentes de ganhos

em atividades especulativas.

A proposta também não altera o atual desvirtuamento na destinação dos

recursos arrecadados, visto que manterá a DRU até 2007. Essa

desvinculação só interessa ao sistema financeiro e aos especuladores com

títulos públicos, que se vêm apropriando de parcela significativa da arrecada-

ção federal, configurando, assim, uma perversa concentração de renda pela

subtração de recursos do setor produtivo, dos trabalhadores e dos consumi-

dores, por meio do sistema tributário. A continuidade dessa política em um

governo dos trabalhadores é absolutamente inconcebível sob o aspecto de

justiça fiscal  e injustificável do ponto de vista ético.
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Para que trabalhadores e consumidores de baixa renda realmente sejam

desonerados, o texto constitucional precisa retirar expressamente do cam-

po de incidência tributária todos os produtos e serviços de primeira necessi-

dade (especialmente a cesta básica de alimentos, remédios e artigos de higi-

ene pessoal). A legislação que regulamentará o texto constitucional também

deve tributar progressivamente as altas rendas e fortunas, fazendo um ade-

quado equilíbrio, de um lado, entre a tributação sobre a renda e o patrimônio,

e de outro, entre a tributação sobre o trabalho e o consumo, nos moldes

adotados nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Econômico (OCDE), como será demonstrado neste estudo. Nesse particu-

lar, é preocupante o fato de não existir qualquer dispositivo na PEC do gover-

no que verse sobre o principal tributo federal e que, tecnicamente, é uma

das exações mais adequadas à promoção da justiça fiscal: o imposto sobre a

renda.

Finalmente, entende-se que, enquanto 60% da arrecadação continua-

rem sendo destinados para o pagamento dos juros da dívida pública, �refor-

ma� alguma poderá cumprir um dos pressupostos básicos de um sistema

tributário: a justa distribuição de renda.

No sentido de contribuir para o debate da reforma tributária, são apre-

sentadas, a seguir, as propostas do Unafisco/Belo Horizonte.

1 � Revisão dos critérios para a distribuição das receitas entre União,

Estados e Municípios, alterados pela introdução/aumento de contribuições

federais nos últimos anos, que não são repartidas com os outros entes

federados.

A Constituição de 1988 descentralizou funções públicas, mas não proveu

Estados e Municípios dos recursos necessários para a consecução das

políticas correspondentes. Desde 1988,  o governo federal vem concen-

trando crescentemente a arrecadação em seu poder, com a instituição ou

o aumento de contribuições sociais não partilhadas com Estados e Municí-

pios.  De 1994 a 2002, a carga tributária aumentou de 28,6% para 36,4%

do PIB. Esse aumento de 8% foi conseguido, principalmente, por meio da

criação ou do aumento da alíquota de contribuições federais, que não são

repartidas entre Estados e Municípios. Isso deixa esses entes federados

dependentes das transferências da União, tendo que se submeterem aos

ditames desta última (a velha e vexatória política do �pires na mão�). A Lei

nº 9.717, de 1998, em seu artigo 7o, é um exemplo disso: determina que

os Estados e Municípios que não efetivarem a reforma previdenciária im-

1Diretrizes básicas

aplicáveis às três

esferas de governo

(federal, estadual e

municipal)
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posta pela União terão suspendidas as transferências voluntárias de recur-

sos da esfera federal.

O aumento da alíquota da Cofins (de 2% para 3%) e a introdução da

CPMF fizeram a arrecadação dessas duas contribuições subir, em termos

reais, R$ 50 bilhões de 1995 a 2002 (o que representa cerca de 4% do

PIB). Não por acaso, o governo federal aumentou a sua carga tributária em

6% (de 20% para 26% do PIB) de 1994 a 2002, enquanto os Estados

aumentaram apenas 1,67% (de 7,18% para 8,86%) e os municípios, 0,63%

(de 0,88% para 1,51%), segundo dados da Secretaria da Receita Federal

(SRF) e do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT).

2 � Supressão do disposto no artigo 76 do Ato das Disposições Constitu-

cionais Transitórias (ADCT), objetivando extinguir o mecanismo orçamentá-

rio denominado Desvinculação das Receitas da União (DRU).

Como já assinalado, essa desvinculação só interessa ao sistema finan-

ceiro e aos especuladores com títulos públicos, que se vêm apropriando de

parcela significativa da arrecadação federal, configurando, assim, uma per-

versa concentração de renda pela subtração de recursos do setor produtivo,

dos trabalhadores e dos consumidores por meio do sistema tributário. A

continuidade dessa política em um governo dos trabalhadores é absoluta-

mente inconcebível sob o aspecto de justiça fiscal  e injustificável do ponto de

vista ético.

3 � Revisão dos incentivos fiscais.

Isenções, reduções de base de cálculo, alíquotas e concessão de benefí-

cios fiscais somente podem ser instituídas objetivamente, para os fins a que

se destinam, mediante lei específica e quando efetivamente demonstrado o

correspondente ganho social, sendo obrigatórios o acompanhamento e a

avaliação periódica.

4 � Não-tributação de produtos destinados à sobrevivência do trabalha-

dor (alimentos, remédios, etc.).

Um dos princípios fundamentais de qualquer sistema tributário é o da

capacidade contributiva. Em respeito a esse princípio, a tributação deve ser

progressiva em proporção à renda e ao patrimônio do contribuinte e seletiva

em função da essencialidade dos produtos ou serviços consumidos. Para

que uma pessoa possa pagar impostos, antes ela deve garantir a sua sobre-

vivência básica, o que se constitui no princípio da  �não-tributação do mínimo

existencial�, corolário da capacidade de contribuir. Atualmente, a tributação
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sobre produtos como alimentos e remédios viola frontalmente esse princípio

básico e constitui confisco injusto e inescapável que onera principalmente os

mais pobres.

Como exemplo, a mera isenção dos tributos sobre os alimentos da cesta

básica (tributada hoje em 15%) retiraria 800 mil pessoas da miséria e provo-

caria uma redução na população indigente (que ganha menos de US$ 1 por

dia) de 36,5% na Região Metropolitana de Belém, de 29,5% na de Fortaleza e

de 22,1% nas de Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre (Fonte: Ipea).

5 � Fim das restrições de acesso aos dados de movimentação financeira

das pessoas físicas e jurídicas para as administrações tributárias das três

esferas de governo.

Atualmente, a fiscalização tributária é prejudicada pelas restrições im-

postas para o acesso aos dados financeiros dos contribuintes, o que afeta,

principalmente, a tributação das altas rendas, do lucro e do patrimônio e o

combate aos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, contraban-

do, descaminho, tráfico de drogas, armas, crianças, mulheres e espécies de

nossa flora e fauna.

6 � Tributação progressiva do patrimônio de acordo com os parâmetros

atualmente utilizados nos países desenvolvidos.

As grandes fortunas não são tributadas adequadamente em um país com

uma das maiores concentrações de riqueza no mundo. Enquanto em países

como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Japão cerca de 9% da receita

tributária provêm de impostos sobre bens imóveis, no Brasil essa percenta-

gem é de apenas 1,64%.

7 � Redistribuição da carga tributária entre as bases de renda, o patri-
mônio e o consumo.

O Brasil, apesar de ser o quarto país do mundo em concentração de
renda, não tributa adequadamente a renda e o patrimônio, concentrando
cerca de dois terços da arrecadação em impostos sobre o consumo e sem
qualquer preocupação com a seletividade em função da essencialidade dos
produtos. Como a tributação sobre o consumo é automaticamente repassa-
da ao preço dos produtos e serviços, quem paga a conta, em última análise,
é o trabalhador, especialmente o de baixa renda, cuja propensão marginal a
consumir é de praticamente 100%. Por outro lado, países mais desenvolvi-
dos como Estados Unidos, Austrália e Canadá têm a maioria da sua arreca-
dação em tributos sobre a renda (tabela na página seguinte).
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8 � Desoneração da carga sobre consumidores e trabalhadores.
Ao longo dos últimos anos, a carga tributária sobre o consumo e o traba-

lho aumentou, enquanto a tributação do capital diminuiu (gráfico ao lado).

9 � Recuperação dos instrumentos coercitivos contra as práticas de

evasão fiscal, com a extinção de toda e qualquer legislação que possa signifi-

car anistia para o sonegador ou inadimplente.

A arrecadação fica prejudicada em função de mudanças implementadas

nos últimos anos, que incentivam o crescimento da sonegação e da evasão

fiscal, como a extinção de medidas punitivas de crimes contra a ordem tribu-

tária, mediante o simples pagamento tardio, que livra os sonegadores prati-

cantes de fraudes. A anistia é instrumento extremamente injusto com o

contribuinte honesto e adimplente. A sociedade precisa entender que a so-

negação é um delito social que deve ser combatido e repudiado veemente-

mente. Quantos idosos indefesos e crianças poderão estar sendo condena-

dos à miséria e exclusão social devido ao comprometimento da arrecadação

em decorrência das práticas de sonegação fiscal? Esse delito merece rece-

ber a sanção social equivalente ao dano coletivo que seu agente causa à

Estrutura Tributária
Comparativo Internacional (1997)

Estrutura Tributária
(% da arrecadação total)

País Carga
Tributária Imposto de

Renda
Imp. Bens e

Serviços
Previdência Outros

Impostos

Brasil (2002) 36% 21,1 49,8 20,2 8,9

Austrália 30% 56,6 27,5 � 15,9

Áustria 44% 26,8 28,2 31,0 14,0

Bélgica 46% 38,5 26,7 29,0 5,8

Canadá 37% 48,3 24,4 13,2 14,1

Alemanha 37% 27,9 27,7 39,0 5,4

Holanda 42% 26,1 28,0 32,7 13,2

Portugal 34% 28,6 42,0 24,2 5,2

Espanha 34% 29,7 28,9 30,2 11,2

Reino Unido 35% 36,9 35,0 17,1 11,0

EUA 30% 48,4 16,7 22,9 12,0

Média U.E 42% 34,0 30,9 26,1 9,0

Média OCDE 37% 35,4 32,1 22,1 10,4

Fonte: OCDE in Figures e SRF/Coget
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sociedade, nunca o perdão com o simples pagamento do tributo sonegado. O

Estado funciona como um grande condomínio: se alguém deixa de pagar seus

tributos, outro terá que fazê-lo no lugar do sonegador. Onde todos pagam,

todos pagam menos.

10 � Inclusão nas notas fiscais do valor de impostos incidentes sobre a

operação, de modo que o consumidor conheça o valor do tributo que está

pagando.

Atualmente, os consumidores (principalmente os de baixa renda) não sabem

que são contribuintes, o que prejudica a sua consciência de cidadania e a sua partici-

pação na discussão acerca da questão tributária.

11 � Efetivação da troca de informações contidas nos bancos de dados

dos fiscos das esferas federal, estadual e municipal.

Hoje, os bancos de dados do fisco nas três esferas de governo, incluindo o

trabalhista e o previdenciário, não estão integrados e as informações são

intercambiadas de maneira incipiente por meio de convênios de alcance limita-

do,  prejudicando o tratamento e cruzamento  adequado dessas informações.

12 � Fortalecimento da administração tributária para que esta possa

arrecadar, fiscalizar e combater a sonegação.

Nos últimos anos, a administração tributária foi prejudicada pela diminui-

ção do número de servidores e dos recursos disponíveis para a operação da

máquina arrecadatória. Atualmente, a Receita Federal dispõe de apenas 7

mil fiscais, embora sejam necessários 20 mil auditores fiscais, além de téc-

nicos e servidores administrativos. Essa carência é admitida pela própria

SRF em estudo que está há anos sobre a mesa do secretário da Receita

Federal.
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Elaboração: Assessoria Econômica do Unafisco Sindical
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13 � Tributação adequada das instituições financeiras.

Devido a brechas legais, as instituições financeiras, os maiores

beneficiários da política de endividamento, não são tributadas adequadamen-

te, a despeito de apresentarem lucros crescentes. Além dessas instituições

contratarem pouca mão-de-obra (o que faz com que elas contribuam pouco

para o FGTS e INSS), elas são beneficiadas por diversas isenções ao capital e

reduções nas bases de cálculo de contribuições como o PIS/Cofins, original-

mente incidentes sobre o faturamento, mas pagas pelos bancos apenas so-

bre o lucro (Jornal do Brasil, de 20 de novembro de 2001). Além disso,

segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias (IBPT), nem todos os

serviços prestados por essas instituições pagam ISS ou ICMS.

De 1994 a 2001, os dez maiores bancos privados brasileiros aumenta-

ram seus lucros em 180%, seu patrimônio líquido em 70%, sua rentabilida-

de em 64%, enquanto os impostos pagos por eles se reduziram em 50%.

Como se isso não bastasse, os bancos ainda dobraram seus lucros de 2001

para 2002, lucrando mais de R$ 17 bilhões no ano passado, segundo a

Consultoria Austin Asis.

10 maiores bancos privados brasileiros
Variação Real dos Principais Indicadores (em Reais de 2001)

Variação

Item 1994 2001 1994-2001

Lucro R$ 3 bilhões R$ 8,4 bilhões 180%

Patrimônio Líquido R$ 21,5 bilhões R$ 36,6 bilhões 70%

Rentabilidade 14% 23% 64%

Impostos pagos R$ 2,6 bilhões R$ 1,29 bilhões - 50%

Fonte: ABM Consulting

1 � Fim do Programa de Recuperação Fiscal (Refis).

O maior problema do Refis, programa instituído pela Lei nº 9.964, de

2000, é demonstrar que o crime compensa, pelo menos na área tributária,

porque:

a) não separa o inadimplente (contribuinte sufocado pelo aperto monetá-

rio) do sonegador (contribuinte que cometeu crime contra a ordem tributá-

ria), permitindo que este se livre da representação criminal com a mera

adesão ao programa;

2Nível federal
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b) utiliza taxa de juros subsidiada (TJLP) para corrigir os débitos;

c) permite a utilização de prejuízos fiscais de terceiros para compensar multas e

juros, criando um verdadeiro mercado de prejuízo fiscal, embora, de acordo com o

CTN, prejuízo não seja crédito;

d) permite o parcelamento de débitos fiscais com a União em prazos

extremamente longos (pagamento de 0,3% da receita para quitar os débi-

tos), autorizando legalmente o dono da empresa a diminuir ao máximo sua

receita bruta mensal, possivelmente transferindo-a para outra empresa.

O Refis é a maior anistia fiscal da história e um atestado de falência do

modelo de arrecadação fácil (em cascata) que inviabilizou o pagamento de

tributos graças a juros altos, impostos sobre faturamento elevados e alta

competição internacional.

Mesmo assim, tenta-se arrecadar a todo custo, mediante o uso de práti-

cas pouco recomendáveis: no caso, uma grande anistia fiscal em que serão

também beneficiados os grandes grupos empresariais que têm plenas condi-

ções de saldar suas dívidas e que � ao contrário de alguns pequenos e mé-

dios contribuintes � até lucraram com essa política econômica perversa de

juros altos e abertura indiscriminada de nossas fronteiras. Dessa forma,

empresas que se financiaram nos últimos anos com impostos sonegados

aplicados no mercado financeiro têm agora também o presente do Refis.

O estoque de dívidas do Refis já atinge R$ 178 bilhões (mais da metade

da arrecadação anual do fisco federal), e o prazo médio para a quitação das

dívidas das empresas com o fisco é de 99 anos (tabela acima).

Quadro analítico do Refis

Descrição Dados

Opções pelo Refis até dezembro/2001 (1) 129.085 termos

Empresas excluídas (2) 82.592

Pedidos indeferidos (3) 7.948

Saldo (1) - (2) - (3) 38.545

Exclusão + indeferimento em % 70%

Estoque dívida R$ 178 bilhões

Arrecadação do Refis em 2002 (SRF) R$ 1,8 bilhões

Prazo médio em anos 99 anos

Fonte: SRF
Elaboração: Assessoria Econômica do Unafisco/Sindical
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2 � Submissão de todos os rendimentos (inclusive ganhos de capital e

lucros distribuídos) às alíquotas da tabela progressiva do imposto de renda

das pessoas físicas.

A Lei nº 9.249, de 1995, no artigo 3°, baixou a alíquota do IRPJ de 25%

para 15% e a do adicional sobre lucros de 12% e 18% para 10%, além de

elevar de R$ 180 mil para R$ 240 mil o piso do lucro sujeito ao adicional. O

artigo 9° criou a possibilidade de as empresas se remunerarem com juros

sobre seu próprio capital, creditá-los aos sócios e ainda deduzi-los como des-

pesa da empresa,  reduzindo, conseqüentemente, o imposto de renda. Nova

isenção é concedida no artigo 10, desta vez eliminando o imposto de renda

(na fonte e no beneficiário pessoa jurídica) sobre os lucros e dividendos apu-

rados a partir de 1996 e distribuídos a residentes no País ou no exterior.

Nesse caso, parte do lucro distribuído por empresas tributadas pelo lucro

presumido ou arbitrado (parcela correspondente à diferença entre o resulta-

do apurado e o lucro presumido/arbitrado) fica totalmente isenta, um caso

típico de paraíso fiscal. O artigo 11 determina que os rendimentos provenientes de

aplicações financeiras de renda fixa, auferidos por qualquer beneficiário, inclusive

pessoa jurídica isenta, passam a ser tributados em 15%. Além disso, não são tributa-

das as remessas de lucro para o exterior.

A perda anual de arrecadação decorrente da dedução de juros sobre ca-

pital próprio, da isenção de lucros ou dividendos e da não-tributação das re-

messas para o exterior é de R$ 10 bilhões (tabela acima).

Renúncias fiscais às rendas do capital
Estimativa para 2002

Descrição Perda R$ bilhões

Dedução de juros sobre o capital próprio 3,6

Isenção de lucros ou dividendos 4,2

Não-tributação das remessas de
lucro e dividendos para o exterior

2,2

Total 10,0

Fonte: DIPJ 2000, Boletim do Banco Central
Elaboração: Assessoria Econômica do Unafisco/Sindical
Notas:
1. O cálculo de juros sobre capital próprio é resultado da seguinte conta:

25% IRPJ + 9% CSLL - 15% IRRF = 19% x 18.840,45.
2. Isenção de lucros e dividendos apenas das empresas que adotam o

regime de apuração do lucro real.
3. Remessas de lucro para o exterior convertida a taxa média do câmbio

comercial de dezembro/2002 e aplicando alíquota de 15% que
vigorava até 1996.
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3 � Reformulação das faixas e alíquotas do imposto de renda das pessoas

físicas e jurídicas.

A tributação deve ser progressiva, o que não ocorre hoje. A Lei nº 9.250,

de 1995, eliminou, em seu artigo 3°, a alíquota de 35% do IR das pessoas

físicas que recebiam acima de R$ 12.180,60, instituída pela Medida Provi-

sória nº 812, de 1994, posteriormente transformada na Lei nº 8.981, de

1995 (artigo 8º). Isso reduziu sensivelmente a progressividade e a justiça do

imposto, isentando de tributação adicional um grande grupo de assalariados

de alta renda, como funcionários públicos da cúpula e executivos de empre-

sas privadas. A tributação da renda de pessoa física deve ser progressiva e

devem ser garantidas ampliação do número de faixas e dos respectivos in-

tervalos de classe, alíquotas iniciais inferiores às vigentes e revisão periódi-

ca e automática (no mínimo anual) da tabela do IRPF.

Nos países desenvolvidos, a tributação chega a quase 60% nas rendas

mais altas (tabela acima).

4 � Elevação do valor de isenção do salário mínimo para as pessoas

físicas.

O atual salário mínimo calculado pelo Dieese é de R$ 1.557, mas o limite

de isenção do IR é apenas de R$ 1.058. Este valor está fortemente defasado

pelo não-reajuste da tabela do IR (ver próximo item).

IRPF de países selecionados
(faixas e alíquotas)

Alíquotas (%) Alíquotas
País Faixas

Mínima Máxima
País Faixas

Mínima Máxima

Alemanha 3 22,9 53 Espanha 6 15 39,6

Argentina 7 9 35 Estados Unidos 5 5 39,6

Austrália 4 7 47 França 12 5 57

Áustria 5 2 50 Grécia 5 5 42,5

Azerbaijão 6 12 35 Holanda 4 6,2 60

Barbados 2 25 40 Israel 5 10 50

Bélgica 7 5 55 Itália 5 18 45

Bolívia 5 15 30 Japão 4 10 37

Brasil 2 15 27,7 Nova Zelândia 3 19,5 39

Bulgária 4 16 38 Peru 2 15 20

Canadá 4 5 29 Portugal 6 12 40

Chile 6 5 45 Reino Unido 3 20 40

China 9 15 45 Suíça 3 31 57

Fonte: Price Waterhouse & Cooper - Tax Individual, 2002
Elaboração: Assessoria Econômica do Unafisco/Sindical
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5 � Atualização anual da tabela do imposto de renda das pessoas físicas

(inclusive deduções) e reposição das perdas ocorridas a partir de 1996.

A tabela de desconto na fonte então estabelecida não tem sido reajustada

a contento, onerando principalmente o assalariado de mais baixa renda e

configurando flagrante confisco, uma vez que a Selic (taxa de juros que o

governo utiliza para corrigir os débitos dos contribuintes) é uma das mais

altas do mundo.

O confisco realizado pelo governo a partir do não-reajuste da tabela do IR de 1997

a 2002 foi de R$ 16,5 bilhões. O gráfico acima mostra que, apesar da diminuição do

valor da massa salarial, a arrecadação do IRPF aumentou.

6 � Tributação das demais remessas financeiras para o exterior.

Há um fator importante que insere o Brasil na rota da lavagem de dinhei-

ro: a facilidade de enviar o dinheiro daqui para fora e trazê-lo de volta. Para

tanto, contribuem alguns instrumentos, entre os quais as chamadas contas

CC-5. De 1992 a 1998, as contas foram muito utilizadas para lavagem de

dinheiro. Em sete anos, saíram do País R$ 124 bilhões, sendo, de acordo

com o Ministério Público do Paraná, mais de 50% desses valores objeto de

sonegação.

Na prática, segundo estudo do Banco Central, �se um agente quiser fazer

uma remessa para o exterior, basta que deposite cruzeiros reais na conta de

uma instituição financeira não-residente e deixe que ela faça o resto. Com os

cruzeiros reais ela pode comprar moeda estrangeira em banco aqui, no Brasil,

e transferir a moeda para a conta do destinatário no exterior�.

IR Trabalho (fonte) X Massa Salarial
(Deflacionado pelo IPCA, dez/1996 = 100)

Fonte: PME-IBGE e SRF
Elaboração: Asessoria Econômica do Unafisco-Sindical .
Nota: Massa Salar ial  � Série calculada a par tir  do índice da pop. ocupada mul tiplicada pelo índice do rendimento médio real.
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7 � Recuperação da tributação sobre o patrimônio rural.

A Lei nº 8.847, de 1994, que atualizou o Estatuto da Terra, mantendo

sua essência de tributar progressivamente em função da utilização da terra,

foi substancialmente alterada pela Lei nº 9.393, de 19/12/96, que repre-

sentou profundo retrocesso e favoreceu o latifúndio improdutivo. Pela lei an-

terior, em quatro anos um latifúndio improdutivo seria tributado em 36%;

agora, a alíquota será, no máximo, de 20%. A extinção do Valor da Terra Nua

mínimo (VTNm) desprotegeu a base de cálculo, deixando-a à mercê das prá-

ticas abusivas de subavaliação de imóveis praticadas pelos grandes proprie-

tários a fim de não pagar o ITR devido. Abriu-se ainda a possibilidade de a

União repassar aos Estados a cobrança e o lançamento do ITR, o que prati-

camente o inviabilizaria como tributo, pois os governos locais são fortemen-

te influenciados pelo poder econômico local, no caso, os latifúndios (na atual

proposta de reforma, o governo transferirá o ITR aos Estados, o que é criti-

cado por setores do próprio PT).

Verifica-se, pois, com a nova lei, a queda dos valores arrecadados (exceto

em 1999) em relação ao arrecadado em 1996, único ano de vigência da Lei

nº 8.847, de 1994. Se foi feita a análise em termos reais, há um decrésci-

mo de todos os períodos em relação a 1996 e a participação do ITR no PIB

continua um vexame mundial: 0,0002%, índice comparável ao dos países

mais atrasados do mundo, do ponto de vista agrário.

Finalmente, substituíram-se as três tabelas de alíquotas previstas na lei

anterior por apenas uma, desconsiderando as profundas diferenças regio-

nais (econômicas e fundiárias) existentes entre as várias regiões do País, o

que faz com que imóveis de mesma extensão tenham o mesmo tratamento

fiscal, estejam eles localizados, por exemplo, na área mais seca do semi-

árido piauiense ou no solo mais nobre do polígono do ouro paranaense.

8 � Regulamentação do imposto sobre grandes fortunas.

O Brasil é um país campeão em concentração de renda, mas a concentra-

ção de riqueza é ainda maior. Segundo estudo publicado no caderno Teoria e

Debate nº 14 (abr/mai/jun de 1991), da Fundação Perseu Abramo, de auto-

ria de Reinaldo Gonçalves, no Brasil o 1% mais rico (300 mil famílias)

corresponde a 17% da renda e 53% do estoque de riqueza do País, enquanto

nos Estados Unidos esses coeficientes são de 8% e 26%, respectivamente.

Segundo Gonçalves, �estimativas para o estoque de riqueza do top 1%

indica, como ordem de magnitude, o valor total de US$ 647 bilhões. Essa

estimativa implica um estoque médio de riqueza da ordem de US$ 2,2 mi-

lhões para as 300 mil famílias. Supondo como primeira alternativa que so-
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bre o estoque de riqueza do 1% mais rico do País incida uma taxação única

de 10% (imposto médio efetivo), a partir das estimativas acima, isso repre-

sentaria aproximadamente US$ 65 bilhões. Como segunda hipótese, supo-

mos uma taxação efetiva de 15%, o que representaria um pagamento de

US$ 97 bilhões. (...) Assim, supondo que o prazo para o pagamento do im-

posto seja de dois anos e o PIB de US$ 382 bilhões, o imposto de solidarie-

dade representaria, nas duas hipóteses, entre 8,5% e 12,7% do PIB. Um

simples confronto desses efeitos com os gastos do governo federal (...) mos-

tra que seria possível, no curto prazo, duplicar e até mesmo triplicar os

investimentos públicos em infra-estrutura econômico-social e educação!�

9 � Revisão da abertura comercial, com o aumento dos impostos de

importação.

Na última década, ocorreu um rebaixamento das alíquotas médias das

importações brasileiras. A média da tarifa efetiva ponderada pelo valor adi-

cionado passou de 67,8% em 1987 para 37% em 1990 e para 10,4% em

1995. Entre janeiro e março de 2002, a alíquota média das importações

brasileiras foi 5,56%. Em se tratando de barreiras não-tarifárias, registra-

se, por exemplo, a eliminação do Anexo C, uma lista de produtos cuja impor-

tação era proibida. Tendo em vista o caráter nitidamente extrafiscal desse

tributo, a política de liberalização comercial comprometeu fortemente a pro-

dução e a geração de empregos no País.

10 � Fortalecimento da administração tributária para  melhorar a arre-

cadação, a fiscalização e o combate à sonegação, ao contrabando e ao

descaminho.

O número de auditores fiscais da Secretaria da Receita Federal caiu de

12 mil em 1975 para 7 mil em 1999, embora houvesse uma necessida-

de, admitida pela própria SRF, de 20 mil. A título de comparação, na Fran-

ça, somente nos serviços aduaneiros, existem aproximadamente 22 mil

servidores. Em matéria publicada no Jornal da Orla, em 14/11/1999,

denunciou-se que o Porto de Santos opera 33% de todo o comércio exteri-

or do Brasil (com uma movimentação anual que beira os US$ 40 bilhões) e

que, nesse porto, que funciona durante 24 horas, existem apenas 170

auditores fiscais, sendo que o número necessário deveria ser, no mínimo,

de 500.

Ao enfraquecimento operacional da administração tributária se soma o

enfraquecimento jurídico. O artigo 34 da Lei nº 9.249, de 1995, extinguiu a

punibilidade do crime contra a ordem tributária, inclusive quanto à sonega-
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ção de impostos previstos nas Leis nºs 4.729, de 1965, e 8.137, de 1990

(previsão de pena de 6 meses a 2 anos de prisão), quando o contribuinte

pagar o auto de infração antes do recebimento da denúncia pelo Ministério

Público. Na prática, aquela lei trata o mesmo fato com dois pesos e duas

medidas: quem rouba uma galinha e a devolve continua sendo ladrão; quem

rouba da Receita Federal e, por extensão, do povo brasileiro e devolve, torna-

se inocente!

A Lei nº 9.430, de 1996, em seu artigo 44, reduziu drasticamente as

multas das infrações fiscais, equiparando em alguns casos o sonegador ao

inadimplente. As multas de ofício, que eram de 150% (infrações normais) e

300% (infrações qualificadas), caíram para 75% e 150%, respectivamente.

Vale lembrar que, se o contribuinte pagar o auto em 30 dias, tem direito a

desconto de 50% sobre as multas passíveis de redução, o que faz a menor

multa cair para 37,5%, índice pouco superior aos 20% da multa cobrada do

contribuinte em mora. O artigo 83 impediu a remessa ao Ministério Público,

no momento da autuação, da representação fiscal para fins penais (relativa

aos crimes contra a ordem tributária), postergando-a para após a decisão

final na esfera administrativa, o que, na prática, resulta na prescrição do

crime na maioria dos casos.

1 � Edição de lei complementar sobre o IPVA, definindo a extensão das

hipóteses de incidência e a aplicabilidade de princípios, tais como o da capa-

cidade contributiva e o da seletividade, este, tanto em função do uso quanto

em função do valor, a fim de que helicópteros, aviões, navios, lanchas, velei-

ros, etc. sejam atingidos pela tributação.

Atualmente, apenas os automóveis pagam IPVA, enquanto outros veícu-

los automotores menos essenciais não são obrigados a pagar esse tributo.

2 � Adoção de alíquotas progressivas para o ITCMD � Imposto sobre

Sucessões �, favorecendo a distribuição de renda e riqueza.

A lei que irá disciplinar a reforma deve efetivamente tributar, de forma

progressiva, as grandes sucessões.

1 � Ampliação da base de cálculo do ISS para abranger todos os serviços

prestados pelas instituições bancárias.

Além desses benefícios, os bancos contam ainda com mais essa vanta-

gem, que deverá ser extinta.

4Nível municipal

3Nível estadual
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Justiça e inclusão social são os dois grandes desafios que o Estado brasileiro enfrentará para concluir a reforma do sistema de

Previdência Social do País. No fórum promovido pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em abril, reunindo mais de l,5 mil

participantes, ficou evidente que ainda existem mais questionamentos do que consenso em relação às propostas que estão em debate.

A Revista do Legislativo reproduz, nesta matéria, uma síntese dos trabalhos do fórum.

Assessoria de Imprensa da Alemg
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Polêmica e ainda não consensual

em diversos pontos, a reforma da Pre-

vidência em análise pelo Congresso Na-

cional repete agora, em Brasília, a con-

trovérsia que gerou durante evento
realizado na Assembléia de Minas, em

abril. O documento do Fórum Técnico

Reforma da Previdência, entregue ao

Ministério da Previdência Social, ques-

tiona várias premissas da proposta do

governo federal. Exemplos disso são as

sugestões de manter a isenção da con-

tribuição dos inativos para a Previdên-

cia e o critério atual de idade mínima

para aposentadorias dos servidores

públicos; garantir a paridade entre a

remuneração e os proventos; e sus-

pender a tramitação da reforma, com

a fixação de um prazo mais longo para

esse debate.

No fórum, estiveram representa-

dos setores empresariais (indústria,

comércio e agropecuária) e centrais

sindicais, funcionalismo público civil e

militar e magistrados, entre outros. O

segmento empresarial defendeu o teto

de benefícios e a previdência comple-

mentar para os servidores públicos, a

fim de minimizar o déficit do sistema.

O teto de benefícios também é bandei-

ra de algumas centrais sindicais. Já o

documento final ressalta que as mu-

danças da Previdência não podem ser

vistas isoladamente como solução para
o equilíbrio das finanças públicas.

Acrescenta que é necessária, antes,

outra reforma: a tributária. Suas pro-

postas refletem as idéias do funciona-

lismo público � presença majoritária no

evento promovido pela Assembléia � e

de entidades da sociedade e órgãos de

governo, no período de 14 a 16 de

abril.

O documento também destaca que

a reforma da Previdência Social deve

atender, antes de tudo, à recuperação

e ampliação dos direitos sociais em vez

de se orientar por objetivos estritamen-

te econômicos e financeiros. �Quere-

mos uma Previdência fortalecida e

saneada, livre das práticas de fraude e

sonegação, cujo objetivo fundamental

seja a promoção do bem-estar da po-

pulação. A seguridade social deve ser

vista, antes de tudo, como dever do Es-

tado, direito de todo cidadão e

patrimônio inalienável da classe traba-

lhadora.� O documento-síntese do

fórum técnico reuniu mais de 200 pro-

postas de cerca de 50 entidades.

Frente parlamentar � A criação de

uma Frente Parlamentar em Defesa

da Previdência Pública foi outro resul-
tado do evento, sugerida pelos deputa-

dos Célio Moreira (PL), Adelmo Car-

neiro Leão (PT), Marília Campos (PT)

e André Quintão (PT). Ela será coorde-

nada pela Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social, presidi-

da pelo deputado Célio Moreira. O do-

cumento final foi entregue também ao

presidente da Assembléia Legislativa,

deputado Mauri Torres (PSDB). Para

ele, a discussão do tema é fundamen-

tal, porém é necessário que as propos-

tas sejam, de fato, implementadas.

�Precisamos fechar posições e ajudar

na condução da reforma estrutural.

Além de discutir, é preciso propor so-

luções, o que não deve ficar circuns-

crito aos poderes constituídos, mas es-

tender-se à sociedade.� Com o regis-

tro de mais de 1,5 mil inscrições, o

evento foi o que teve o maior número

de participantes entre os fóruns téc-

nicos promovidos pela Assembléia de

Minas.
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O diretor do Departamento do Re-

gime Geral de Previdência Social do

Ministério da Previdência, Geraldo

Almir Arruda, enfatizou, no fórum téc-

nico, que as mudanças propostas não

têm caráter punitivo para os servido-

res públicos. Mas o foco principal é,

sem dúvida, o regime próprio desses

servidores, como tinham sinalizado

governo e governadores dos 27 Esta-

dos no documento intitulado �Carta de

Brasília�, resultante de encontro pro-

movido em fevereiro. O documento

destacava ser preciso viabilizar as con-

dições para a contribuição dos inati-

vos aos regimes próprios; propor no-

vas regras de acesso no que diz res-

peito à idade mínima e às permanên-

cias mínimas no cargo e no serviço

público, além de novas regras para

pensões.

Segundo a proposta encaminhada

ao Congresso Nacional no dia 30 de

abril, os servidores terão o mesmo teto

de aposentadoria da iniciativa privada,

que passa de R$ 1.561,00 para R$

2,4 mil. Aposentados e pensionistas

do setor público, hoje isentos, pagarão

11% de contribuição, mesmo

percentual que pagam os que estão tra-

balhando. Essa alíquota incidirá, no en-

tanto, sobre a parcela do benefício su-

perior a R$ 1.058,00, mesmo limite

de isenção do Imposto de Renda. Já a

idade mínima de aposentadoria no se-

tor público passa de 48 para 55 anos

no caso das mulheres e de 53 para

60 anos no caso dos homens. O valor

das futuras pensões, de acordo com a

proposta do governo, terá redução de

30% em relação à aposentadoria ou

ao salário. Já os militares mantêm

regime especial e continuam a se apo-

sentar com salário integral (Folha de

S. Paulo).

Geraldo Arruda lembrou que está

claro no programa de governo do PT

que todos os trabalhadores devem ter

o mesmo tratamento. Essa premissa

norteia a proposta de criação de um

teto único para os profissionais dos

setores público e privado, com a possi-

bilidade de aposentadoria complemen-

tar para os primeiros, tendo em vista

que os integrantes do Regime Geral já

convivem com essa situação. O teto,

na opinião de Arruda, vai corrigir as

distorções que existem entre os regi-

mes de Previdência. Segundo dados do

Ministério da Previdência, a média de

aposentadorias no Ministério Público

é de R$ 12,5 mil; no Legislativo fede-

ral é de R$ 7,9 mil; dos militares é de

R$ 4,5 mil, enquanto no INSS a média

é de R$ 744,00 e de R$ 243,00

(quando a aposentadoria é por idade).

Vários participantes do fórum téc-

nico discordaram das justificativas

apresentadas pelo representante do

Ministério da Previdência. Eles fizeram

manifestação no Plenário da Assem-

bléia e cobraram a reforma tributária

como etapa anterior à reforma da Pre-

vidência. Para os manifestantes, não

é possível seguir a lógica da reforma

proposta, que seria baseada, para eles,

na retirada dos direitos dos servidores.

Eugênio Celso Gonçalves, do Sindicato

Nacional dos Auditores Fiscais da Re-

ceita Federal (Unafisco Sindical) e in-

tegrante da comissão relatora do

fórum técnico, opina que a �investida

contra os servidores é só o início da

destruição da Previdência Social no

Brasil�, abrindo-se caminho para a sua

privatização.

Punição para

servidores públicos?
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Déficit da Previdência
pública é justificativa

para reforma

O déficit da Previdência foi outro

aspecto cujo debate opôs, de um lado,

governo e iniciativa privada, de outro,

trabalhadores do setor público. Geral-

do Arruda destacou que grande parte

das aposentadorias concedidas pelo

regime próprio são de pessoas que não

contribuíram durante os 30 ou 35

anos exigidos por lei, mas trouxeram

tempo do Instituto Nacional de

Seguridade Social (INSS), no qual a con-

tribuição é sobre o teto de 7,8 salá-

rios mínimos. O Tesouro, acrescentou,

é obrigado a cobrir a diferença entre o

que a Previdência pública arrecada �

11% da contribuição do servidor e 22%

do Estado �, para cumprir os compro-

missos com os benefícios do regime

próprio dos servidores civis e militares.

Em 2002, o governo complementou a

Previdência em R$ 39 milhões, deixan-

do de investir, segundo Arruda, em

saúde, educação e infra-estrutura.

Representantes das indústrias tam-

bém defendem mudanças urgentes na

Previdência e alertam que, caso con-

trário, a situação no Brasil e em Mi-

nas se agravará ainda mais. Para o

vice-presidente da Federação das Indús-

trias do Estado de Minas Gerais

(Fiemg), Osmani Teixeira de Abreu, um

grande problema é a diferenciação

entre os valores dos benefícios pagos

no setor privado e aqueles pagos no

setor público. O regime dos servidores

públicos responderia por 76% do défi-

cit da Previdência, atendendo apenas

15% do total de beneficiários. Além

disso, a Fiemg critica o governo fede-

ral por continuar a lançar mão de no-

vos impostos para financiar o déficit

da Previdência.

Segundo Osmani Teixeira de Abreu,

para cobrir o déficit da Previdência

Social, o governo veio criando impos-

tos para o setor produtivo e para os

trabalhadores, citando a Contribuição

para o Financiamento da Seguridade

Social (Cofins), a Contribuição Social

sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Con-

Marcelo Metzker

O presidente
da Assembléia
Legislativa de
Minas Gerais,
deputado
Mauri Torres,
no
encerramento
do Fórum
Técnico
�Reforma da
Previdência�
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tribuição Provisória sobre Movimenta-

ção Financeira (CPMF), com alíquotas

de, respectivamente, 3%, 9% e

0,38%, todas com parte dos recursos

destinados à seguridade social. Em

2002, acrescentou, a Cofins arreca-

dou R$ 51,3 milhões; a CSLL, R$ 13,3

milhões e a CPMF, R$ 20,3 milhões,

com os seguintes repasses para o

INSS: do primeiro imposto, R$ 16,6

milhões (32,5%); do segundo, R$ 603

milhões (4,5%) e, do último, R$ 3,5

milhões (17,33%).

A crítica à criação de impostos para

suprir o déficit da Previdência foi com-

partilhada pelo consultor jurídico da

Federação do Comércio do Estado de

Minas Gerais (Fcemg), Eustáquio

Norberto de Almeida. �A deficiência de

caixa da Previdência é antiga e não fo-

ram bem-sucedidas as diversas tenta-

tivas do governo para suprir ou equili-

brar esse déficit�, enfatiza. Ele lembra

que, quando se fala em Previdência,

devem ser considerados outros bene-

fícios, como o salário-maternidade, o

salário-família, o seguro de acidente no

trabalho e o auxílio-doença família, além

da aposentadoria.

Tentativa de privatização � As críti-

cas aos regimes próprios dos servido-

res públicos foram rebatidas pela dire-

tora do Sindicato dos Auditores Fiscais

da Previdência Social em Minas Gerais

(Sindifisp), Olga Carvalho Hott, que

questionou a proposta de reforma fei-

ta pelo governo federal. Para ela, as

mudanças na Previdência deveriam ser

implementadas no sentido de recupe-

rar as conquistas perdidas com mu-

danças anteriores e não de retirar

mais direitos. �A União é devedora do

servidor público. Foi ela que não criou

o fundo previdenciário, foi ela que não

repassou contribuição patronal�.

A sindicalista ressalta que a refor-

ma do regime próprio dos servidores,

assim como a do Regime Geral, tam-

bém ocorreu em 1998, quando houve

a instituição do caráter contributivo e

a busca de equilíbrio financeiro e orça-

mentário; o estabelecimento de uma

idade mínima para a aposentadoria;

uma carência de dez anos no serviço

e de cinco anos no cargo como condi-

ção para o benefício da aposentadoria;

e o impedimento de se acumular a apo-

sentadoria com o retorno ao trabalho,

entre outras mudanças.

Na opinião de Olga Hott, o pano de

fundo da proposta atual é a tentativa

de avanço do capital sobre os direitos

humanos, �para abrir espaço para os

planos de previdência privados�. Ela

reforça que, em vez de construir jus-

tiça social, o governo tenta consoli-

dar a privatização do sistema, inicia-

da na década passada, além de provo-

car o esvaziamento dos cofres públi-

cos e a radicalização da idéia de Esta-

do mínimo. Desde sua criação, res-

salva, a Previdência do servidor con-

tou com a contribuição dos servido-

res públicos em alíquotas elevadas,

gerando um grande patrimônio. Esses

recursos foram incorporados em

1977 ao Sistema Nacional de Previ-

dência e Assistência Social (Sinpas),

hoje INSS.

A tentativa de privatização do sis-

tema, a partir da reforma da Previdên-

cia, é uma tese compartilhada por Ruy

Brito Oliveira Pedroza, ex-membro da

Organização Internacional do Trabalho

(OIT). Na opinião dele, repete-se no

Brasil um fato que tem ocorrido em

diversos países. �Grupos privados na-

cionais e internacionais têm travado

verdadeiras batalhas para explorar a

Previdência Social com o objetivo de

obter lucro.� Além disso, sucessivos

governos levaram o Brasil a assumir

a segunda maior dívida pública do

mundo, ficando atrás apenas dos

Estados Unidos. A obrigação de re-

gistrar superávits fiscais para hon-

rar os compromissos da dívida tem

levado os governantes, acrescenta

Pedroza, a desviarem receitas desti-
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nadas ao pagamento dos benefícios

previdenciários.

O déficit da Previdência Social, na

opinião de Ruy Pedroza, é causado so-

bretudo pela área gerencial. Ele cita o

empreguismo, o não-recolhimento da

parcela patronal do poder público, a

tolerância com a inadimplência e as

isenções fiscais como exemplos do

gerenciamento inadequado, responsá-

vel pelas perdas registradas pelo sis-

tema. �A Previdência, bem administra-

da, é altamente lucrativa�, afirmou

Pedroza. Também rejeitando a idéia de

que a reforma a ser implementada leve

em conta apenas aspectos pontuais

como o regime da Previdência dos ser-

vidores públicos, a professora Eli Iola

Gurgel Andrade, da UFMG, propõe que

se pense em um modelo que, em vez

de contemplar corte de benefícios,

reestruture a arrecadação (ver artigo

da professora nesta edição da Revista

do Legislativo).

Capitalização ou repartição � As

conseqüências da escolha de um regi-

me de capitalização ou de repartição

também seriam pano de fundo da pro-

posta de reforma. O deputado federal

Sérgio Miranda (PC do B), membro da

Comissão Especial para a Reforma

Tributária e vice-líder do Governo na

Câmara dos Deputados, afirma que o

regime de capitalização é excludente e

acentua as desigualdades na distribui-

ção de renda. Já o regime de reparti-

ção se baseia na solidariedade entre

gerações, em que os mais novos con-

tribuem para garantir o benefício dos

mais velhos, reforçando o aspecto so-

cial do sistema.

A falência do regime de capitaliza-

ção na América Latina foi demonstra-

da, no fórum técnico, pela professora

Laura Tavares Soares, da Universida-

de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A

professora lembra que no Chile o mo-

delo imposto, fundamentado na Previ-

dência privada, teve como parâmetro

a superação do déficit fiscal dos paí-

ses, com o enxugamento dos gastos

do Estado. Ditado pelo Fundo Monetá-

rio Internacional (FMI) e pelo Banco

Mundial (Bird), financiadores da eco-

nomia do Chile, esse modelo é questio-

nado hoje pelos próprios técnicos dos

dois organismos, por ser excludente e

de alto custo administrativo. No Chile,

a administração custa 25% do PIB e

não atinge 40% dos trabalhadores.

Laura Tavares ressalta que os mi-

tos do regime de capitalização come-

çam a ser derrubados. Ao contrário

do que se divulga, sua cobertura é bai-

xa, não há formação de poupança in-

terna e nem aumento de emprego. O

dinheiro dos fundos de pensão vai para

o pagamento da dívida governamental,

num índice que atinge até 57% (ver

artigo da professora nesta edição da

Revista do Legislativo).

Também citando outros países, o

presidente da Associação dos Magis-

trados Mineiros (Amagis), Doorgal

Borges de Andrada, ressalta que o

saldo previdenciário brasileiro é um

�verdadeiro filão�, por isso é disputado

pelos bancos. �Hoje são 27 milhões de

contribuintes no Regime Geral, mais

17 milhões no regime próprio e outros

40 milhões, ou a metade disso, que

poderão ser incluídos. Isso dá um total

de 70 milhões de contribuintes, mais

do que a população de dois a três paí-

ses europeus juntos.�

Doorgal Borges de Andrada tam-

bém critica a proposta de privatização

da Previdência dos servidores públicos.

Para ele, não haverá reversão de défi-

cit, uma vez que os benefícios que já

são pagos terão de permanecer por

causa do direito adquirido. �O que ocor-

rerá é a perda de receita do sistema,

com a diminuição da cobrança pela

imposição do teto�. Ele afirma que a

proposta de teto é a maior falácia e

que, segundo estudos de federações de

trabalhadores, ele tenderá a cair para

dois ou três salários mínimos.
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A divergência quanto à necessida-

de de mudar ou não os regimes pró-

prios dos servidores públicos foi tema

recorrente no fórum técnico. O presi-

dente da Comissão Especial para a

Reforma da Previdência da Câmara

dos Deputados, deputado federal

Roberto Brant (PFL/MG), entende que

a reforma implantada em 1998 alte-

rou �o que tinha de ser alterado� no

Regime Geral. Para ele, novas adequa-

ções têm que ser feitas agora nos re-

gimes próprios. Grande parte do défi-

cit, de R$ 17 bilhões (1,2% do PIB),

acrescenta, é herança de um passado

em que parte dos beneficiários atuais

do sistema, como os aposentados ru-

rais, nunca contribuíram.

O deputado também pondera que

as mudanças tecnológicas no merca-

do de trabalho alteraram o perfil

contributivo do País, aumentando a

informalidade. O número de trabalha-

dores com carteira assinada, isto é,

os que contribuem com o INSS, é de

25 milhões, mesmo volume da déca-

da de 80, enquanto 40 milhões estão

fora do sistema. �O desafio é levar a

maior parte dessas pessoas para o

Regime Geral, a fim de que ele possa

gerar saldos�, opinou.

O deputado federal Sérgio Miranda

(PC do B) lembra que, quando se fala

no déficit de R$ 17 bilhões, não são

mencionadas isenções fiscais, benefí-

cios e aposentadorias especiais. Para

ele, é falácia geral atribuir tal déficit

apenas à contribuição sobre a folha de

salários e à parcela dos empregados.

Mudança dos regimes próprios tem opiniões divergentes

�Somente a partir de 1993 os servi-

dores públicos passaram a contribuir

com a Previdência, então não se fala

no passivo que o regime herdou, com

os servidores da ativa bancando toda

a folha dos inativos�. Para o deputado,

essa comparação serve somente para

�satanizar o funcionário público�.

Sérgio Miranda defendeu o regime

próprio dos servidores públicos, com

a manutenção de suas características.

�Não se pode misturar Regime Geral

com regime próprio e, neste, os regi-

mes específicos, como o de militares

e os dos Estados�. Na opinião do parla-

mentar, as distinções entre o Regime

Geral e o dos servidores públicos não

são privilégios, mas diferenças de fun-

ção. �Desconhecer esse aspecto pode

levar à desestruturação do Estado, que

se materializa nas pessoas que servem

a ele�. Servidor público há 27 anos, o

deputado federal Carlos Mota (PL),

membro da Comissão Especial para a

Reforma da Previdência, lembra, por

outro lado, que é preciso �taxar fortu-

nas, especulação e juros� em vez de

instituir contribuição para os inativos.

Despolitização � Embora em campos

opostos � um é da oposição ao gover-

no federal e o outro é de partido da

base de sustentação �, os deputados

Roberto Brant e Sérgio Miranda defen-

deram, no fórum técnico promovido

pela Assembléia, a despolitização do

debate sobre a reforma previdenciária.

Lembrando que as discussões não de-

vem tomar um caráter ideológico e

nem partidário, Roberto Brant garantiu

que a oposição (PFL e PSDB) não pre-

tende mudar o projeto enviado ao Con-

gresso, �quando muito fazer alguma

correção�. Sérgio Miranda garante que

há uma grande confusão no debate

sobre a reforma � �às vezes por des-

conhecimento, mas quase sempre

deliberadamente, porque envolve inte-

resses muito poderosos�. Para

Miranda, o eixo da discussão deve ser

a definição das funções do Estado:

�para aonde ele deve ir, onde deve in-

vestir�.

Deputado Roberto Brant
(PFL/MG)

Deputado Sérgio Miranda
(PC do B/MG)

Marcelo MetzkerMarcelo Metzker
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As centrais sindicais e o funciona-

lismo público têm opiniões diversas

sobre a proposta do governo federal e

sobre as justificativas apresentadas

para implementá-la. A Força Sindical,

por exemplo, defende a adoção de um

regime único de Previdência Social,

com teto de dez salários mínimos. Já

a Central Única dos Trabalhadores

(CUT) defende um sistema único e igual

para todos (trabalhadores rurais e ur-

banos, públicos e privados, civis e mili-

tares), mas um teto de 20 salários

mínimos (R$ 4,8 mil), que contempla-

ria 95% dos assalariados.

Todos concordam, por outro lado,

que o tema é complexo e que é neces-

sária a participação de todos os seg-

mentos para buscar o melhor caminho

para o País. �Ninguém quer perder

para melhorar o sistema: o governo

não quer perder, os empresários não

querem perder. Mas somente nós,

trabalhadores, já contribuímos e per-

demos�, enfatiza Rogério Fernandes,

da Força Sindical. Lúcio Guterres, da

CUT/MG, afirma que a entidade bus-

ca uma proposta que extrapolaria os

interesses dos trabalhadores ligados

à entidade, abarcando os diversos seg-

mentos da sociedade. �Queremos ga-

rantir uma Previdência Social para to-

dos. Vamos acoplar o Projeto Fome

Movimento sindical e

funcionalismo público
também opinam

Zero ao Previdência 10, que é uma

previdência para todos�, defende. Exem-

plo disso é a proposta de se estabele-

cerem contribuições variáveis de acor-

do com o número de salários mínimos

recebidos.

A inclusão dos 40 milhões de tra-

balhadores que estão hoje na

informalidade e não contribuem para

a Previdência foi defendida pela Confe-

deração Geral dos Trabalhadores

(CGT). Na opinião do diretor para As-

suntos Econômicos da CGT, Wagner

Francisco Alves Pereira, esse deveria

ser o objetivo prioritário da reforma da

Previdência. A CGT também defende

administrações independentes para as

três áreas que compõem o tripé da

seguridade social no País � previdên-

cia, assistência social e saúde � e con-

sidera que o governo não pode ser o

único gestor do sistema. Para a CGT,

os direitos previdenciários dos traba-

lhadores da iniciativa privada vêm sen-

do retirados há anos e, agora, com a

atual proposta de reforma, pretende-

se mexer também nos direitos dos

servidores públicos.

A necessidade de garantir direitos

assegurados na Constituição e a in-

clusão dos 40 milhões de trabalhado-

res também foram ressaltadas por Re-

nato Barros, da Coordenação
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Intersindical dos Servidores Estaduais.

Entre as propostas apresentadas, es-

tão a revisão da atual política de apli-

cação dos recursos previdenciários e

dos cálculos atuariais; o depósito men-

sal, pelo poder público, da contribui-

ção de 8%, de modo similar ao que

ocorre com o FGTS para a iniciativa

privada; a aposentadoria integral para

todos; a instituição de teto salarial

para o funcionalismo público, previs-

to pela Constituição; e a redução da

renúncia fiscal.

Inclusão � Na opinião do gerente exe-

cutivo do INSS em Belo Horizonte,

Márcio Soares Pereira, contemplar os

atuais 40 milhões de excluídos do sis-

tema previdenciário é um desafio. Para

ele, considerando-se as regras atuais,

18 milhões de trabalhadores teriam

condições de contribuir. Márcio Perei-

ra apresentou números oficiais, de-

monstrando que a quantidade de be-

nefícios pagos tem crescido, enquan-

to o número de contribuintes vem ca-

indo. Por outro lado, a idade média de

aposentadoria subiu de 48,9 anos em

1988 para 53,2 anos em 2002, fru-

to de mudanças na legislação. Outro

dado apresentado pelo gerente diz res-

peito aos vencimentos dos aposenta-

dos. Afirma que, dos 21,5 milhões de

benefícios pagos em 2002, 13,5 mi-

lhões (65% do total) têm o valor de um

salário mínimo.

Quanto ao anunciado déficit da Pre-

vidência, de R$ 17 bilhões em 2002,

Márcio Soares Pereira manifesta preo-

cupação com o agravamento do qua-

dro, já que a receita proveniente da

massa salarial tem caído ano a ano.

Segundo ele, uma das formas para re-

verter essa tendência seria contem-

plar, na reforma, a questão da renún-

cia fiscal, o que poderia contribuir para

ampliar a arrecadação.

Informalidade no campo � A reavalia-

ção do impacto das renúncias fiscais so-

bre a receita da Previdência e o comba-

te sistemático à sonegação e à

corrupção foram aspectos abordados

também pelo presidente da Federação

dos Trabalhadores na Agricultura

(Fetaemg), Vilson Luiz da Silva. Para a

Fetaemg, uma das prioridades do go-

verno deveria ser o combate ao traba-

lho informal, uma vez que, no campo,

40% dos trabalhadores não têm car-

teira assinada. Em Minas, são 770 mil

benefícios pagos a trabalhadores ru-

rais, no valor de um salário mínimo.

Marcelo Metzker
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Apesar de somente no ano pas-

sado ter-se adequado às regras da

Emenda Constitucional nº 20, de

1998, Minas já anseia por novas

mudanças na Previdência, alegando

ser preciso dar sustentabilidade fi-

nanceira e atuarial ao sistema. O di-

retor de Previdência do Instituto de

Previdência dos Servidores do Esta-

do de Minas Gerais (Ipsemg), Gleison

Pereira de Souza, relatou os núme-

ros do déficit atuarial: em 2002, a

despesa com pagamento de inativos

e pensionistas chegou a R$ 3,4 bi-

lhões, enquanto a receita de contri-

buição foi de R$ 638 milhões � uma

diferença de R$ 2,7 bilhões e um dé-

ficit atuarial de R$ 21 bilhões.

A Lei Complementar nº 64, de

2002, que trata do regime próprio

dos servidores estaduais, determina

que aqueles que já eram servidores

(efetivos ou não) em janeiro de 2002

receberão aposentadoria diretamen-

te do Tesouro. Os novos servidores

efetivos que ingressarem no Estado

a partir de 2002 terão aposentado-

ria a cargo do Ipsemg, por meio de

fundo instituído para tal, com efeitos

práticos a partir de 2010.

O crescimento da participação

dos aposentados na folha de paga-

mento é outro aspecto que preocu-

pa e aponta para a necessidade de

adequação do sistema, segundo

Gleison Pereira. Em Minas, em de-

zembro de 2001, 32% dos pagamen-

tos efetivados pelo Estado referiam-

se a aposentados e 68%, a servido-

Os trabalhadores rurais foram incluí-

dos no Regime Geral após a Constitui-

ção de 1988.

Na opinião do presidente da Fede-

ração da Agricultura do Estado de Mi-

nas Gerais (Faemg), Gilman Viana

Rodrigues, as aposentadorias do setor

rural não são as responsáveis pelo

déficit previdenciário, mas, sim, o mau

gerenciamento dos recursos. Gilman

afirma que a solução para o melhor

desempenho do setor seria o recolhi-

mento pela produção e não sobre a

folha dos trabalhadores, como ocorre

hoje. O gerenciamento da arrecadação

tendo como referência a produção é

mais eficaz, pois, para arrecadar so-

bre a folha, seria necessária a fiscali-

zação em cada estabelecimento rural.

O potencial contributivo sobre a fo-

lha, considerando-se 4,3 milhões de

empregados rurais com salário médio

de R$ 200, seria da arrecadação de

R$ 2,2 bilhões por ano, com uma

alíquota de 20%. Sobre a produção

comercializada, considerando-se os 20

principais produtos agrícolas, com va-

lor estimado de arrecadação de R$

106 bilhões por ano, o valor total ar-

recadado seria também de R$ 2,2 bi-

lhões por ano, com uma alíquota de

2%, �só que com a possibilidade de

evasão nula�.

Conclusão � O fórum técnico pro-

movido pela Assembléia Legislativa

antecipou um debate que está ocor-

rendo agora no Congresso Nacional,

quando todos os segmentos atingi-

dos pela reforma da Previdência bus-

cam intervir para mudar o texto ori-

ginal encaminhado pelo governo.

Funcionalismo público, trabalhadores

da iniciativa privada, empresários

urbanos e rurais, sindicatos, especi-

alistas e governos são alguns seg-

mentos cujos interesses ou teses

sobre a Previdência estão represen-

tados. Como já ficou evidenciado no

evento promovido em Minas, privile-

giar a redução das despesas e o au-

mento da arrecadação, optando por

uma reforma fragmentada, são pre-

missas questionáveis. Está, portan-

to, lançado um grande desafio para

o Estado brasileiro: equacionar suas

contas sem abrir mão das funções

básicas e da busca pela justiça e in-

clusão social.

(Participaram da cobertura do

Fórum Reforma da Previdência os
jornalistas da Gerência-Geral de

Imprensa e Divulgação (GID) Adriana
Gomes, Aline Figueiredo, Carlos

Máximo, Fernando Affonseca, Jorge
Pôssa, Karina Mazzieiro e Márcio

Metzker)



REVISTA DO LEGISLATIVO 99

Gargalos da Previdência em Minas Gerais

res da ativa. Mas os inativos respondi-

am por 43% da folha, contra 57% dos

ativos. A estimativa é de que em 2010

a folha dos inativos, no Estado, supere

a dos ativos. A Federação dos Aposen-

tados e Pensionistas de Minas Gerais,

no entanto, ressalta que esse segmen-

to foi o mais duramente penalizado nos

últimos oito anos, principalmente devi-

do ao achatamento do salário mínimo.

Já a presidente do Sindicato dos

Servidores do Ipsemg, Andréa Myrrha

Guimarães de Almeida, criticou diver-

sos pontos da Lei Complementar nº

64, entre eles, o aumento do valor de

contribuição dos servidores e o cha-

mado �pedágio� de tempo de contribui-

ção para que eles possam se aposen-

tar. Além disso, a sindicalista afirmou

que diversos repasses do governo es-

tadual ao Ipsemg previstos na lei não

estão sendo feitos. Ela ainda se quei-

xou do corte realizado no orçamento

do instituto para 2003. Os valores

caíram de R$ 308 milhões para R$

136 milhões. Para Andréa Myrrha, o

objetivo do governo é enfraquecer o

regime próprio de Previdência para

fortalecer os planos privados.

Militares e regime próprio � A ma-

nutenção de regime próprio para os ser-

vidores militares, prevista na reforma

governamental, foi defendida antecipa-

damente no fórum técnico promovido

pela Assembléia de Minas. Tanto os

representantes de associações de mi-

litares quanto os da direção do institu-

to reivindicaram que não houvesse mu-

danças nesse sentido. O diretor-geral

do Instituto de Previdência dos Servi-

dores Militares (IPSM), coronel

Roberto Rezende, pregou a existência

de um regime próprio em função das

características da carreira militar e da

atividade policial. Ele fez referência tam-

bém à homogeneidade do padrão sala-

rial na corporação. Tanto na Polícia

Militar quanto no Corpo de Bombeiros

Militar, a relação entre os maiores e

os menores salários é de 3,94 vezes.

O presidente da Associação dos

Praças, Policiais e Bombeiros Milita-

res (AspraPM/BM), Luiz Gonzaga Ri-

beiro, reforçou a argumentação do

coronel Rezende na defesa de um re-

gime próprio de Previdência para os

servidores militares e procurou

descaracterizar como �privilégio� as

diferenças entre as funções dos mili-

tares e dos civis.

Marcelo Metzker
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Gleison Pereira de Souza
Diretor de Previdência do Ipsemg e mestrando em Gestão Econômica pela Fundação João Pinheiro
Bárbara Liz Reis
Assessora da Diretoria de Previdência do Ipsemg e administradora pública

reforma da previdência

Déficit histórico e desequilíbrio atuarial são alguns dos problemas enfrentados pela Previdência no Brasil. Somente em Minas Gerais, a diferença entre
contribuições e compromissos alcançou R$ 2,8 bilhões em 2002. Apesar dos efeitos benéficos da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que reformou
a Previdência, são necessários agora novos ajustes, a fim de alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial e solidificar o caráter contributivo do sistema.
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A questão previdenciária tem sido, nas duas últimas déca-

das, uma das grandes preocupações dos governos do mundo

inteiro. Pois, apesar de um sistema de Previdência Social ser

fundamental para garantir a legitimação do sistema capitalista,

além de ser uma forma de acumulação que garante a reprodu-

ção desse sistema, os esquemas de financiamento que dão, ou

deveriam dar, sustentação financeira e atuarial aos sistemas

previdenciários entraram em crise. Entre as causas, estão o

aumento da longevidade da população e a queda da taxa de nata-

lidade.

No Brasil, tal situação também ocorreu. Aqui, as causas an-

teriormente citadas contribuíram para corroer as contas

previdenciárias, porém a elas acrescentaram-se outras como

os conhecidos rombos, o desvio de recursos, além de, no caso

da Previdência dos servidores públicos, a criação de certos be-

nefícios para categorias específicas sem a devida fonte de cus-

teio e as políticas paternalistas.

Mas o que levou a essa situação? Segundo relatório do Ban-

co Mundial, �o Sistema de Previdência Social no Brasil enfrenta

problemas causados por déficits fiscais insustentáveis, iniqüida-

des e desequilíbrios atuariais, custos de eficiência desnecessa-

riamente altos e falta de diversificação em virtude da baixa co-

bertura dos esquemas custeados� (Brasil. Questões críticas da

Diagnóstico



REVISTA DO LEGISLATIVO102

Previdência Social, p. 8, vol. I: Sinopse do Relatório � Documento do

Banco Mundial, 19/6/2002).

No início da implantação do sistema � quando o número de traba-

lhadores contribuintes era muito superior ao número de inativos �,

verificaram-se saldos de caixa que deveriam ser utilizados para garan-

tir a viabilidade do sistema em conjunturas desfavoráveis. Entretanto,

esses saldos muitas vezes foram utilizados para finalidades distintas

dos interesses previdenciários.

Conforme exposto no �Livro Branco da Previdência Social�, �os sal-

dos da Previdência foram usados na construção de Brasília, na consti-

tuição e no aumento de capital de várias empresas estatais, na manu-

tenção de saldos na rede bancária como compensação pela execução

de serviços de arrecadação de contribuições e de pagamento de bene-

fícios. De 1986 a 1988, as transferências da Previdência Social para

a área da saúde cresceram devido à implantação do Sistema Único

Descentralizado de Saúde (SUDS). De 1988 até meados de 1993, as

transferências para o Sistema Único de Saúde (SUS) chegaram a 15%

de toda a arrecadação sobre a folha de salários�.1  Isso se deveu ao

fato de que, como na Constituição Federal de 1988 não havia previsão

de contribuição para assistência à saúde, as verbas da contribuição

previdenciária eram então utilizadas para cobrir esses gastos.

Ademais, durante décadas, as aposentadorias dos servidores pú-

blicos foram consideradas como uma extensão da atividade desses,

não havendo nenhuma espécie de contribuição, nem por parte do ser-

vidor, nem por parte dos respectivos Tesouros.

Além disso, os diversos benefícios previdenciários não eram pagos

por uma mesma instituição, ocorrendo, ainda, a gestão compartilhada

com benefícios de caráter assistencial. Essa situação impedia a visão da

questão previdenciária como um todo, bem como a saudável separação

entre as contas da Previdência e as da assistência.

Outro fator que explica a atual situação da Previdência no Brasil é a

questão demográfica. Segundo o economista americano Martin

Feldstein, da Universidade de Harvard, o problema fundamental da

Previdência no mundo é o envelhecimento da população. A expectativa

de vida está aumentando, o que significa que o sistema atual se torna-

rá cada vez mais caro. No Brasil, de um lado, a média de filhos por

mulher em idade fértil caiu de 6,2 na década de 60 para 2,2 em 2000.

Por outro lado, a expectativa de vida aumentou de 42 anos na década

de 40 para 68 anos em 1996, sendo que projeções do Instituto Bra-
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sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2020 indicam uma ex-

pectativa de vida de cerca de 76 anos.

O envelhecimento da população pode ser constatado pelo aumento

da participação da população maior de 65 anos na população total, que

subiu de 2,7% em 1960 para 5,4% em 1996, sendo que as projeções

do IBGE para 2020 apontam para uma participação de cerca de 11%

de idosos na população. Nesse sentido, pode-se perceber uma sensível

mudança na pirâmide etária, conforme as figuras representativas da

década de 1980 e a estimada para a década de 2020 (gráficos).
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Assim, se as regras da Previdência não forem adaptadas a essa

realidade, haverá cada vez menos contribuintes no sistema e cada vez

mais beneficiários, seja no regime de Previdência dos trabalhadores

da iniciativa privada, seja no regime dos servidores públicos. No início

da década de 50, existiam 8 pessoas contribuindo para cada uma

recebendo benefício no RGPS. Em 1997, essa relação foi de 1,7 con-

tribuintes por beneficiário. Nos regimes próprios de Previdência, a

relação atual é de 1,6.

Também no que se refere aos fatores que explicam a atual situação

da Previdência Social, destaca-se a promulgação da Constituição da Re-

pública em 1988. É relevante observar o custo de uma série de altera-

ções introduzidas naquela data. Entre elas, ressalta-se a incorporação

dos trabalhadores rurais ao sistema, com um piso de benefício de um

salário mínimo. Até então, apenas parte deles recebia aposentadoria

correspondente a meio salário mínimo. Essa medida social, não se dis-

cute, foi justa e importante, na medida em que beneficiou muitos brasi-

leiros de baixa renda. Mas isso teve um custo. A conta previdenciária

do setor rural triplicou sua despesa. Cerca de 4,5 milhões de aposenta-

dos e pensionistas rurais passaram, de imediato, a receber um salário

mínimo em vez de meio salário. Esse custo possivelmente não foi se-

quer considerado quando da elaboração do dispositivo em questão na

Carta Magna, nem tampouco foi definida uma forma adequada de finan-

ciamento para as novas despesas.

Ainda no que concerne à Constituição Federal de 1988, no que se

refere às implicações no regime previdenciário dos servidores públicos,

o artigo 39, caput, determinou a existência do Regime Jurídico Único

(RJU), fato que, na data de sua regulamentação, permitiu a transferên-

cia dos servidores públicos celetistas para o regime estatutário. Isso

acarretou um grande crescimento das despesas previdenciárias dos

entes públicos, já que os critérios para a concessão das aposentadorias

do setor público eram bastante generosos em comparação com os do

Regime Geral.

Ademais, muitos servidores que se aposentaram logo após a insti-

tuição do RJU, definido pela Constituição Federal de 1988, eram em-

pregados públicos, portanto, contribuintes anteriores do RGPS, com

contribuição limitada ao teto de benefícios instituído por esse regime.

Sendo assim, poucos contribuíram para o regime de Previdência que

os aposentou e, mesmo considerando-se a compensação financeira

do INSS, de acordo com o que dispõe o artigo 201, parágrafo 9º, da
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Constituição Federal de 1988, constata-se que os regimes próprios é

que arcaram com a maior parte da despesa. Não obstante essas in-

formações, salienta-se que a Emenda Constitucional nº 19, de 1998,

inseriu modificações no artigo, não alterando, entretanto, a situação

jurídica dos servidores já contemplados pela instituição do RJU.

Com o objetivo de reformular os dispositivos da Carta Magna no

sentido de diminuir o déficit ou conter as despesas dos sistemas

previdenciários, a Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro

de 1998, trouxe mudanças, especialmente no que diz respeito à Pre-

vidência dos servidores públicos. A reforma não eliminou, no entanto,

o regime de repartição simples vigente de forma a substituí-lo pelo de

capitalização, ou seja, não foi uma modificação de caráter estrutural.

Na realidade, a reforma se deu nas instituições vigentes, estabelecen-

do novas condições e modificando requisitos de exigibilidade, entre

outros. A seguir, serão destacadas algumas modificações introduzidas

pela Emenda nº 20 que acarretaram impactos positivos na gestão dos

sistemas.

A regra constante na Constituição Federal de 1988, que vigorou

até a  promulgação da Emenda n° 20, concedia aposentadoria por

tempo de serviço, independentemente da idade. Esse dispositivo con-

tribuía para agravar a situação da Previdência no setor público, pois

permitia aos servidores aposentar-se em idade precoce. Os

beneficiários tinham em média 48,9 anos e acabavam retornando ao

mercado de trabalho; a aposentadoria tinha, então, uma conotação de

complementação da remuneração dos servidores inativos.

Após a Emenda n° 20, não tardaram os efeitos positivos da refor-

ma. Foi instituída idade mínima para a aposentadoria de servidores

que ingressassem no serviço público após a promulgação da emenda,

sendo 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, além de dez

anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo em

que se dará a aposentadoria. Não obstante, instituiu-se uma regra de

transição para os servidores que ingressaram antes da promulgação

da emenda e que, até aquela data, não haviam cumprido todas as

exigências para a aposentadoria. De acordo com essas regras, é ne-

cessário ter 53 anos (homem) e 48 anos (mulher) e ainda cumprir

um �pedágio�. Esse pedágio é o período adicional de contribuição equi-

valente a 20% do tempo que faltaria para o servidor atingir o limite de

tempo da regra de transição na data da publicação da emenda, além

de cinco anos no cargo em que se dará a aposentadoria.
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Além disso, a aposentadoria por tempo de serviço foi substituída

pela aposentadoria por tempo de contribuição. Assim, foram contidas

no setor público as concessões de aposentadorias aos servidores e

trabalhadores em idades precoces. �A conseqüência imediata foi o

aumento da idade média para a concessão desse benefício, o que sig-

nificou, por um lado, a extensão do período contributivo, o que afeta

positivamente as receitas. Do lado das despesas, por sua vez, ocorre

a diminuição dos gastos no curto prazo, pois se posterga a concessão

do benefício, e também no longo prazo, pois serão pagos por um perío-

do maior de tempo, ainda que em valor mensal maior.� 2

Acrescente-se, ainda, que constituía um  privilégio dos servidores

públicos, na vigência da Constituição de 1988, a utilização, para fins

de aposentadoria, do chamado �tempo fictício�, ou seja, a utilização de

contagem em dobro de férias-prêmio não gozadas, arredondamentos,

entre outros privilégios. Esse benefício permitia que os servidores se

aposentassem com idade muito inferior daquela aplicada no Regime

Geral, além de utilizar grandes períodos de tempo para o cômputo da

aposentadoria sem a devida contribuição previdenciária. Essa possibi-

lidade, não aplicável aos trabalhadores filiados ao INSS, teve fim com a

proibição explícita contida na nova redação dada, no artigo 1º da Emen-

da Constitucional n° 20, ao artigo 40, parágrafo 10, da Constituição

Federal .

Outra modificação introduzida por essa emenda é a possibilidade

de se instituir  Previdência complementar aos servidores públicos. A

norma prevê que os entes federados poderão fixar, para o valor das

aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime próprio, o

teto fixado para o INSS. Entretanto, os entes devem instituir a Previ-

dência complementar como forma de garantir a complementação dos

valores que ultrapassarem esse teto. Além disso, a adesão dos atuais

servidores a esse regime seria facultativa. Todavia, vale destacar que

a instituição de Previdência complementar no âmbito dos regimes

próprios está condicionada à promulgação de lei complementar disci-

plinando o assunto, conforme o disposto no artigo 40, parágrafo 15,

da Constituição Federal. O Poder Executivo chegou a enviar ao Con-

gresso um projeto disciplinando essa matéria, o PLC nº 9, que, no

entanto, não foi aprovado, uma vez que oposição e governo não conse-

guiram chegar a um acordo acerca de pontos-chaves do projeto.

Não obstante as alterações citadas ocasionarem importantes mo-

dificações nos sistemas previdenciários,  nenhuma delas gerou efei-
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tos tão inovadores e substanciais nas estruturas do que a introdução

de dois novos paradigmas, os quais se configuram em verdadeiros

pilares do novo modelo previdenciário brasileiro. Primeiramente, tem-

se o caráter contributivo, que levou à alteração da antiga aposentado-

ria por tempo de serviço em aposentadoria por tempo de contribuição.

Tal princípio insere-se  na idéia de que,  para fazer jus ao benefício de

aposentadoria, é necessário contribuir para o sistema. Nesse senti-

do, rompe-se com um status quo, que vigorou durante anos e permitia

que servidores públicos tivessem o direito à percepção desse benefício

sem que tivessem contribuído para tanto. Porém, até hoje servidores

públicos de alguns Estados e municípios não participam do financia-

mento de suas aposentadorias, contribuindo apenas para a pensão.

O outro paradigma se refere ao imperativo de se estabelecer um

equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência, necessário não apenas

para garantir o pagamento de benefícios pagos aos atuais segurados

inativos, como também para garantir e assegurar o pagamento de be-

nefícios aos servidores que atualmente são contribuintes. Observando

esse princípio, as contas do sistema estariam ajustadas de maneira a

que, com o que se arrecada a título de contribuição e outras fontes de

receita, se possa arcar com o pagamento de benefícios ao longo dos

anos, guardada a relação entre período contributivo, valor da contribui-

ção e valor do benefício.3

Pode-se constatar, portanto, que a promulgação da emenda cons-

titucional trouxe visibilidade à questão previdenciária e à magnitude

dos problemas a ela relacionados, o que, apesar de não ser condição

suficiente, é necessário para a participação efetiva dos atores envolvi-

dos na busca de soluções eficazes.

Destaca-se ainda, com relação aos regimes próprios de Previdên-

cia Social, a promulgação da Lei Geral da Previdência Pública nº 9.717,

de 1998. Constata-se que, antes da vigência desse diploma legal, Es-

tados e municípios gozavam de grande autonomia para o desenho de

seus regimes previdenciários, respeitando apenas vagas exigências

constitucionais. Com essa lei, tornou-se obrigatória a vinculação dos

regimes a critérios e exigências de forma a garantir o equilíbrio dos

sistemas previdenciários.

A partir desse cenário, a reforma do sistema previdenciário brasi-

leiro passou a constar, nos últimos anos, da agenda política nacional.

Não se pode falar em uma administração pública saudável se não hou-

ver uma Previdência saudável. Uma Previdência saudável e responsá-
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vel tem de ter um caráter contributivo e deve ser equilibrada financei-

ra e atuarialmente. Esse é o caminho que o administrador público e a

sociedade brasileira devem seguir. Sem isso, os entes continuarão

cada vez mais dependentes dos parcos recursos dos seus respectivos

Tesouros para o pagamento de benefícios previdenciários e, portanto,

cada vez mais afastados do equilíbrio fiscal e do atendimento das de-

mandas sociais, fadados ao esgotamento e à insolvência.

Nos últimos anos, o Estado de Minas Gerais vem buscando alter-

nativas viáveis para a reestruturação do modelo de Previdência esta-

dual, a fim de conciliar a eficiência econômica com a eficácia das ações

sociais de caráter previdenciário. Não obstante vários estudos terem

sido feitos, nenhum deles obteve sucesso. É possível que isso tenha

ocorrido por se buscar solução única e abrangente para problema de

grande magnitude e complexidade. Esses estudos propunham, basica-

mente, a migração de todo o contingente de servidores ativos e inati-

vos, atuais e futuros para um novo modelo de capitalização. Essa pro-

posta, no entanto, mostrou-se incompatível com a realidade orçamen-

tária, financeira e patrimonial do Estado, tendo em vista o elevadíssimo

montante de reservas requeridas para assegurar o equilíbrio atuarial

de um novo sistema sustentado nas bases propostas pelos citados

estudos.

Uma rápida análise das contas previdenciárias do regime dos ser-

vidores estaduais justifica o comentário acerca da magnitude e com-

plexidade da questão. Em 1995, os inativos representavam cerca de

35% das despesas com pagamento de pessoal. No final de 2001,

essa despesa já alçava o índice de 43% das despesas com pessoal,

sendo que, se nenhuma mudança fosse implementada na legislação,

em 2010 a despesa com inativos já ultrapassaria as despesas com o

pagamento de servidores ativos (ver gráficos).

A forma de financiamento do pagamento de aposentadorias do Es-

tado, que deveria ser de repartição simples (forma de financiamento

pela qual a atual geração de ativos paga os benefícios da geração pas-

sada), funciona em regime de caixa. Segundo dados de 2002, o Esta-

do de Minas Gerais arrecadou cerca de R$ 638 milhões em contribui-

ções e gastou R$ 3,4 bilhões com o pagamento de aposentadorias e

pensões, gerando uma diferença entre contribuições e compromis-

sos da ordem de R$ 2,8 bilhões.

Perspectivas
O Caso de Minas Gerais
Lei Complementar n° 64,
de 25 de março de 2002
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Considerando essa situação, bem como a necessidade de

reestruturar a gestão previdenciária do Estado em novas bases, foi

aprovada, em março de 2002, a Lei Complementar n° 64. A mudan-

ça no sistema previdenciário trazida por essa lei atingiu os servidores

estaduais que ingressaram no Estado até 31 de dezembro de 2001 e

os que ingressaram a partir de janeiro de 2002. A previdência dos

servidores ativos, inativos e pensionistas que se enquadram no pri-

meiro grupo permaneceu sob a responsabilidade do Tesouro. Para tal,

criou-se uma conta financeira previdenciária, vinculada à Secretaria

FOLHA INATIVOS X FOLHA TOTAL

(Adm. Direta e Indireta do Poder Executivo)

35%

38%

40%

44%

42%

43%

35%

43%

dez/94 dez/95 dez/96 dez/97 dez/98 dez/99 dez/00 dez/01

Inativos/total

Custo Folha/ dezembro 2001

57%

43%
Folha ativos

Folha inativos

Fonte: Secretaria de Estado da Administração e Recursos Humanos
(Serha, 2002)
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de Estado da Fazenda, para prover os recursos necessários ao paga-

mento dos benefícios previdenciários daqueles servidores.

Já os servidores efetivos que ingressaram a partir de janeiro de

2002 têm sua previdência gerida pelo Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado (Ipsemg), por meio de um Fundo Previdenciário

(Funpemg). Esses servidores contribuem com uma alíquota de 11% e

o Estado, com 22%. As contribuições estão sendo repassadas

gradativamente ao Fundo, devendo atingir sua integralidade no prazo

de 11 anos. Para que o Funpemg possa constituir a necessária reser-

va técnica, foi-lhe dada uma carência de nove anos, período no qual o

Tesouro assumirá o pagamento integral de possíveis benefícios

previdenciários que forem concedidos aos servidores abarcados pelo

Fundo.

É importante destacar que o Funpemg já passou a contar em 2002

com cerca de 30 mil segurados, provenientes, principalmente, de con-

curso público realizado pela Secretaria de Estado da Educação.

A Lei Complementar nº 64, de 2002, procurou conciliar os di-

versos interesses envolvidos, quais sejam, o dos servidores, que pas-

sam a ter a garantia e a tranqüilidade de no futuro usufruírem seus

benefícios; o do Tesouro do Estado, que reduz despesas tanto no

curto quanto no longo prazo; o do Ipsemg, que, tão logo o Fundo se

capitalize, passa a ser o gestor da Previdência dos servidores que

ingressaram no serviço público estadual após janeiro de 2002; e,

principalmente, o da sociedade, na qual repercutirá a maior capaci-

dade de investimento do Estado, com uma Previdência financeira e

atuarialmente sustentada.

O País retomou em 2003, já com seus novos governantes, as

discussões acerca de uma nova reforma previdenciária, com ênfase

no regime dos servidores públicos, uma vez que, se a Emenda nº 20

trouxe significativos avanços nessa matéria, algumas medidas neces-

sárias deixaram de ser implementadas. Se não forem devidamente

alterados os dispositivos que merecem mudanças, a sustentabilidade

financeira e atuarial do sistema não será alcançada, fazendo com que

este continue a fazer uso de outros recursos do orçamento para hon-

rar com seus compromissos.

Nesse sentido, o governo federal encaminhou, com o apoio dos

governadores, a PEC nº 40/2003, que modifica as regras para a

A nova reforma
previdenciária
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aposentadoria dos servidores públicos, além de outras providências.

Entre as principais mudanças propostas, estão a fixação de um teto

para os proventos de aposentadoria e pensão limitado ao valor máxi-

mo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência

Social,4  cujo valor proposto é de R$ 2,4 mil (a aplicação desse teto

fica condicionada à criação do regime de Previdência complementar);

a utilização das contribuições recolhidas ao RGPS para o cálculo dos

proventos; a limitação da pensão em até 70% do valor dos proventos

do servidor falecido.

Resta saber qual será o comportamento do Congresso Nacional

perante essas propostas, o que delineará o novo formato da Previdên-

cia no País. De qualquer maneira, o que se percebe é que o processo

de reforma tem ainda uma grande trajetória a percorrer, até atingir o

ponto em que realmente se possa afirmar que suas bases estão devi-

damente estruturadas. Assim, esse processo de reforma se tornará

um efetivo meio assecuratório de direitos fundamentais, será auto-

suficiente do ponto de vista financeiro e atuarial e, como ponto poten-

cial de estímulo à poupança interna, servirá ao indivíduo e à Nação,

permitindo que a Previdência cumpra com suas características intrín-

secas. Tais características foram precisamente esboçadas por Carlos

Marti: �Previdência quanto ao homem é um direito; quanto à socieda-

de, um fator de solidariedade; quanto ao Estado, uma política; quanto

ao desenvolvimento, um fator de redistribuição de riqueza e, quanto à

filosofia, um fator de justiça�.

Notas
1 Ministério da Previdência Social. Livro Branco da Previdência Social. Brasília,

2002, capítulo 2.2.

2 Ministério da Previdência Social. Livro Branco da Previdência Social. Brasília,

2002, págs. 25 e 26.

3 É importante destacar que a sustentabilidade financeira e atuarial somente

será efetivada em longo prazo, uma vez que os entes federados possuem

enormes passivos previdenciários, os quais não podem ser eliminados no curto

e médio prazos. No caso de Minas Gerais, esse passivo é superior a R$ 20

bilhões.

4 Aos servidores que ingressaram no serviço público até a data de publicação da

emenda não se aplica o teto do RGPS, a não ser que esses optem pelo regime

de Previdência complementar.
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a reforma qu
á 

e est   

Neste artigo, a consultora da Alemg Maria de Lourdes Capanema Pedrosa prioriza a reforma da Previdência

verdadeiramente almejada pelo governo federal: a dos regimes próprios dos servidores públicos. Para ela, a afirmação

de que a Previdência do servidor público é a �vilã� da história deve ser relativizada, assim como o tão amplamente

divulgado déficit desse sistema. A necessidade da reforma e os principais pontos do texto encaminhado ao Congresso

Nacional são também abordados. A consultora alerta, ainda, para o fato de que o consenso entre os governadores e

o presidente da República em torno da proposta não pode esvaziar o papel do Legislativo.

Maria de Lourdes Capanema Pedrosa
Consultora da Alemg

reforma da previdência
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O governo federal já decidiu: o maior

problema do País, aquele que precisa

ser atacado e resolvido a todo o cus-

to, é a previdência do servidor públi-

co. Assim, menos de cinco anos de-

pois da última reforma, está na pauta

do Congresso uma nova proposta de

emenda constitucional visando alterar

as regras da Previdência.

Embora denominada genericamen-

te de reforma da Previdência, trata-se,

na verdade, de reforma da Previdência

dos servidores públicos e dos militares

ou, mais especificamente, da alteração

de suas aposentadorias e pensões. Só

isso. E não é pouco.

A campanha que tem sido feita a

favor da reforma leva a crer que, uma

vez alterada a previdência dos servido-

res públicos, o governo disporá dos re-

cursos que faltam nas áreas de saú-

de, segurança, educação, saneamen-

to básico, moradia e transporte.

O Regime Geral de Previdência

não foi alvo da proposta de emenda,

salvo quanto à elevação do valor do

teto de benefícios, porque é conside-

rado auto-sustentável em mais de

80% pelo fluxo contributivo (na par-

te urbana, a auto-sustentação che-

ga a 97%), segundo consta da �Car-

ta de Brasília�, documento divulgado

em 22 de fevereiro de 2003, após o

encontro do presidente da Repúbli-

ca e seus ministros com os gover-

nadores de 27 Estados da Federa-

ção. A vilã da história é a previdên-

cia do setor público, considerada fa-

lida, atuarialmente desequilibrada,

inviável e injusta.

A bem da verdade, algumas des-

sas afirmações devem ser contesta-

das ou, pelo menos, é necessário que

determinados pontos sejam mais

bem esclarecidos. Um deles diz res-

peito aos custos dos regimes de Pre-

vidência e o outro, ao tão propalado

déficit da Previdência.

m e
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Comparando os custos � A comparação dos

custos do Regime Geral com aqueles do regi-

me próprio dos servidores não pode ser feita,

como tem ocorrido, meramente em função dos

gastos de cada um deles. Enquanto no setor

público estão todos os magistrados do País, os

membros do Ministério Público, os ministros

dos tribunais superiores, os ministros e con-

selheiros dos Tribunais de Contas, etc., no

Regime Geral estão, principalmente, os traba-

lhadores menos qualificados, os trabalhadores

rurais e todos os demais que percebem remu-

neração muito menor. Além disso, a reduzida

parcela altamente qualificada filiada ao Regime

Geral também recebe benefícios limitados ao

teto desse regime.

Para se ter uma idéia da diferença de qualifica-

ção do setor público em relação ao setor privado,

39,3% dos cargos do governo federal são de nível

superior e, entre os servidores, 43,2% têm cur-

so superior e 10% têm título de mestrado ou dou-

torado. Em Minas Gerais, tomando-se como exem-

plo o Poder Legislativo, dos 934 servidores efeti-

vos e detentores de função pública, 60% têm cur-

so superior e, desses, 55% são pós-graduados.

Por outro lado, somente 27,23% da população

economicamente ativa do País com mais de 18

anos de idade têm mais de 11 anos de estudo.

Considerando-se que salários mais altos ge-

ram benefícios de maior valor, o custo do regi-

me próprio de Previdência é maior do que o do

Regime Geral. O que não se pode perder de vis-

ta é que, no primeiro regime, a alíquota de con-

tribuição incide sobre a totalidade da remunera-

ção ou subsídio.

O déficit da Previdência � O Ministério da Pre-

vidência Social anuncia um déficit relativo a 2002

de 4,1% do PIB (considerados os regimes pró-

prios de Previdência da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios), levando em

conta as despesas totais com benefícios menos

as receitas de contribuição dos segurados. O

percentual cai para 3% quando, ao montante

das receitas, são acrescidas as contribuições

patronais nas proporções autorizadas pela legis-

lação federal pertinente. Para 2003, há a previ-

são de um déficit de 3,5%, desconsiderada a

contribuição patronal, e de 2,6%, com a inclu-

são dessa parcela.

Tecnicamente, é bastante questionável o dé-

ficit previdenciário, pelo menos considerando as

cifras anunciadas. Uma avaliação isenta da via-

bilidade dos regimes próprios de Previdência exi-

giria que se fizesse um recorte, de tal modo que

todo o passivo previdenciário � representado por

uma legião de inativos que nunca contribuíram

para a aposentadoria ou que contribuíram para

o Regime Geral � fosse lançado em conta distin-

ta daquela dos regimes organizados após 1998,

já então de caráter contributivo e com obser-

vância do equilíbrio financeiro e atuarial.

Até 1998, de modo geral, os servidores

públicos não contribuíam para a própria apo-

sentadoria, que era considerada um benefí-

cio assistencial, pro labore facto. Prova dis-

so é que a contagem de tempo para a obten-

ção da aposentadoria era feita levando-se em

conta o tempo de serviço e não o tempo de

contribuição.

Os servidores da União passaram a contri-

buir a partir de 1993 e, em Minas Gerais, data

de 1996 a compulsoriedade da contribuição.

Contudo, não se podia falar, ainda, em regimes

de Previdência tecnicamente organizados.

Os institutos de previdência de servidores

públicos, espalhados por todo o Brasil, recolhi-

am contribuições para o pagamento de pensões,

da assistência à saúde e de alguns outros bene-
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fícios, como o auxílio-reclusão. As aposentadori-

as, que constituem de longe o benefício mais

oneroso, ficavam a cargo do Tesouro, em regi-

me orçamentário.

No âmbito do Estado, a filiação ao Ipsemg é com-

pulsória desde 1945, mas os recursos

previdenciários (relativos a pensões e outros

benefícios) não eram rigorosamente separados

dos recursos da assistência à saúde, como se

exige hoje em dia. Além disso, o Ipsemg presta-

va assistência também, por intermédio de con-

vênios, a servidores municipais. Ao longo do tem-

po, os municípios acumularam uma grande dívi-

da para com o instituto, que, ainda assim, tinha

disponibilidade de caixa. A apropriação de tais

recursos pelo Estado gerou uma dívida históri-

ca, que vem sendo discutida até hoje.

Ainda quanto ao déficit, não se pode esque-

cer da sobrecarga ocasionada pela instituição

do regime jurídico único, que, transformando em

servidores estatutários milhares de celetistas,

até então contribuintes do Regime Geral de Pre-

vidência Social, trouxe para os cofres públicos o

ônus de suas aposentadorias.

Devido a isso, estaremos vivenciando um

perverso pacto de gerações, com uma sobre-

carga imensa sobre os atuais servidores.

Acreditamos que, considerados os regimes

próprios a partir do momento de sua criação,

sem inclusão do passivo e com aporte regular

de recursos da parte patronal, provavelmente
não haveria o tão propalado déficit. Se, por um

lado, o servidor público se aposenta sem teto,
pelo valor de sua última remuneração, por ou-
tro, ele também paga as suas contribuições pelo
valor de sua remuneração. E mais: parcelas
remuneratórias que não serão consideradas
para o cálculo dos proventos são incluídas para
efeito de cálculo das contribuições. O que se paga
hoje pode ser considerado suficiente, em qual-
quer plano de previdência privada, para se obter
os mesmos resultados.

Dizer, como tem sido dito, que a população con-

tribui para pagar as aposentadorias dos servidores

públicos é afirmação bastante tendenciosa. Deveria

então ser esclarecido, também, que os recursos da

Previdência desviados para obras públicas represen-

tam uma dívida da população com a Previdência.

Deveria então ser lembrado, também, que a

imprevidência dos governos passados, deixando de

recolher as contribuições de seus servidores e omi-

tindo-se quanto à parte patronal, é problema de toda

a sociedade, e não apenas de uma parcela já bastan-

te sofrida representada pelos servidores públicos.

A necessidade da reforma

Quanto à necessidade da reforma, em pri-

meiro lugar, cumpre ressaltar que a Emenda

Constitucional nº 20, promulgada em 15 de de-

zembro de 1998, ainda não surtiu plenamente

seus efeitos. Passados mais de quatro anos,

nove Estados, nove capitais e centenas de mu-

nicípios ainda não conseguiram implementar as

medidas necessárias para se adequarem com-

pletamente à reforma. Em vista disso, o governo fe-

O passivo previdenciário deveria ser lançado em conta
distinta. Dessa forma, com o aporte regular de recursos
da parte patronal, não haveria déficit dos regimes próprios
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deral vale-se da exigência do Certificado de Re-

gularidade Previdenciária (CRP) para forçar o

cumprimento da Constituição e da legislação

infraconstitucional. Os prazos estipulados têm

sido reiteradamente dilatados.

Já se afirmou, com bastante propriedade,

que a Previdência é como um transatlântico: não

admite manobras rápidas e em espaço reduzi-

do. É necessário tempo para que os resultados

apareçam.

Na verdade, a Emenda nº 20 trouxe, a prin-

cípio, resultados negativos. A perspectiva de uma

reforma da Previdência causou inquietação aos

servidores e milhares deles se aposentaram,

muitos proporcionalmente ao tempo de contri-

buição, para que não fossem enquadrados nas

novas regras. O número elevado de aposentado-

rias acarretou um aumento do custo da folha de

pagamento dos servidores inativos. Retirou das

universidades os catedráticos mais antigos e de

vários outros setores os servidores mais expe-

rientes � e também de maior remuneração �,

desfalcando os quadros da administração públi-

ca, que até hoje não foram recompostos. O nú-

mero de contribuintes diminuiu e a carga de

benefícios aumentou.

Os efeitos benéficos da Emenda nº 20 vi-

rão ao longo do tempo. Não há dúvida de que,

de imediato, observou-se um represamento da

concessão do benefício em decorrência do es-

tabelecimento de uma idade mínima para a apo-

sentadoria � medida justa e necessária. Além

disso, constitucional izou-se o caráter

contributivo do regime próprio dos servidores,

medida indispensável, ainda que levada a efei-

to tardiamente.

Agora, a Proposta de Emenda Constitucio-

nal nº 40/2003 volta a inquietar os servidores

públicos. As principais alterações propostas se-

rão a seguir analisadas, com base no texto origi-

nal enviado ao Congresso.

A PEC nº 40/2003

A proposta estabelece como teto

remuneratório para a administração pública fe-

deral o subsídio mensal, em espécie, do minis-

tro do Supremo Tribunal Federal e, para a admi-

nistração pública estadual e municipal, o do go-

vernador e o do prefeito, respectivamente. O

artigo 11 da proposição prevê a aplicação do

artigo 17 do Ato das Disposições Constitucio-

nais Transitórias à questão do teto, o que signi-

fica que não se admitirá a invocação de direito

adquirido para a percepção de vencimento, re-

muneração, subsídio, provento ou pensão de

valor superior ao fixado como teto.

A fixação de um �subteto� para Estados e

municípios, tendo como parâmetro o subsídio

do chefe do Poder Executivo, já tem sido

inquinada de inconstitucionalidade e, ao que tudo

indica, será objeto de emenda. Quanto ao méri-

to, não se pode negar que, caso o governador

ou prefeito desejasse reduzir o gasto com pes-

soal, bastaria que solicitasse ao Legislativo edi-

ção de lei reduzindo seu subsídio. No caso de o

chefe do Executivo contar com o apoio da maio-

ria dos membros do Legislativo, haveria uma

redução de todos os vencimentos, remunera-

ções, subsídios, proventos e pensões. O

parâmetro adotado no plano federal � a remu-

neração da mais alta magistratura � reveste-se

de maior estabilidade, porque se trata de uma

carreira cuja remuneração é escalonada e, por-

tanto, não pode ser facilmente modificada.

Quanto ao cálculo dos proventos, uma alte-

ração importante atinge os servidores que têm

tempo de contribuição para o Regime Geral de

Previdência Social e para o regime próprio dos
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servidores públicos. Em tais casos, os proventos

serão proporcionais às contribuições aos dois

regimes. Assim, servidores com remuneração

superior ao teto do Regime Geral seguramente

sofrerão um decréscimo no valor dos

proventos. Além disso, embora o texto da pro-

posta não esteja muito claro, tudo indica que,

para o cálculo dos proventos, será considera-

da a média das remunerações utilizadas como

base para as contribuições (em ambos os regi-

mes), conforme critérios que serão posterior-

mente fixados em lei.

No que se refere às pensões, o seu valor fica

limitado a 70% do valor dos proventos. Sem entrar

no mérito da questão, o mais correto seria dizer:

70% do valor dos proventos ou da remuneração ou

subsídio que percebia o servidor na data de seu fale-

cimento. Da maneira como está dito, parece não

se cogitar da possibilidade de o servidor falecer em

atividade. De qualquer forma, a pensão não será

integral como ocorre atualmente.

O reajustamento dos benefícios não será fei-

to segundo preceitua o atual parágrafo 8º do

artigo 40 da Constituição da República. Pela

regra em vigor, os proventos da aposentadoria

e as pensões são revistos na mesma proporção

e na mesma data sempre que se modifica a re-

muneração dos servidores em atividade, sendo

também estendidos aos aposentados e pensio-

nistas quaisquer benefícios e vantagens conce-

didos aos servidores em atividade. Conforme a

Proposta de Emenda nº 40, o reajustamento

dos benefícios, para preservar-lhes em caráter

permanente o valor real, será feito segundo cri-

térios estabelecidos em lei, o que significa o fim

da paridade com o pessoal da ativa e a adoção

de determinados índices. Como os servidores

inativos e os pensionistas têm poder de pres-

são muito menor que os servidores da ativa, logo

haverá uma defasagem entre os valores.

Para os atuais inativos e pensionistas, bem

como para os servidores que, na data de publi-

cação da emenda, já tenham adquirido o direito

à aposentadoria, aplica-se a regra antiga, ou seja,

fica mantida a paridade.

Quanto à idade mínima para a aposentado-

ria, embora a reforma não elimine as regras de

transição postas pela Emenda Constitucional nº

20, de 1998 (48 anos para mulheres e 53 para

homens), o servidor que quiser aposentar-se com

a idade nelas previstas sofrerá um desconto de

5% em seus proventos para cada ano antecipa-

do em relação à idade estabelecida no artigo 40,

parágrafo 1º, �a�, isto é, 55 anos para mulhe-

res e 60 para homens. Como se vê, dada a dife-

rença de sete anos entre os limites, o desconto

poderá atingir 35% do valor dos proventos. A

intenção é retardar tanto quanto possível as

aposentadorias. Ainda com o propósito de re-

tardar as aposentadorias, a emenda cria um

abono de permanência para o servidor que, ten-

do completado os requisitos para obtenção da

aposentadoria integral, opte por permanecer em

atividade.

A perspectiva de reforma da Previdência provocou um elevado
número de aposentadorias à época da Emenda 20. Agora, nova
proposta de emenda volta a inquietar os servidores públicos
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A alteração mais importante diz respeito ao

estabelecimento do valor máximo da aposenta-

doria dos futuros servidores, que será o mesmo

do Regime Geral, fixado em R$ 2,4 mil. A aplica-

ção desse limite fica condicionada à criação do

regime de Previdência complementar. Para os

atuais servidores, esse valor será observado

mediante prévia e expressa opção do servidor, o

que acarretará sua vinculação ao mencionado

regime complementar.

A Previdência complementar do setor público obe-

decerá aos critérios estabelecidos no artigo 202 da

Constituição da República e na legislação que rege

a Previdência complementar (Leis Complemen-

tares nºs 108 e 109). É interessante observar

que o aporte de recursos da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios aos respec-

tivos fundos não poderá exceder o valor da con-

tribuição dos segurados, o que significa que have-

rá fundos com abundância de recursos, como

ocorria com aqueles patrocinados pelas empre-

sas estatais, que, algumas vezes, eram favoreci-

dos com recursos substanciais das próprias em-

presas, sem correlação com os valores arreca-

dados de seus segurados.

A criação da Previdência complementar re-

presenta a introdução de um sistema misto para

os servidores públicos: haverá um módulo bási-

co, que garantirá, em regime de repartição (com

eventual suplementação de recursos pelo Tesou-

ro), uma renda até o limite dos benefícios do

Regime Geral; e a Previdência complementar,

operando em regime de capitalização. Para os

futuros servidores, a implantação do sistema,

provavelmente, não acarretará problemas. Já

na hipótese da opção dos atuais servidores pelo

sistema misto, o governo deverá arcar com os

custos da transição representados pelo aporte

de recursos à Previdência complementar em

valor proporcional ao tempo de serviço anterior

à data da opção. Caso contrário, como a

complementação é proporcional ao tempo de

contribuição ao fundo complementar, haveria

prejuízo para o servidor quanto ao valor de seus

proventos.

Um dos pontos mais polêmicos da refor-

ma trata da contribuição dos inativos e pensio-

nistas. Alega-se que a contribuição fere o di-

reito adquirido, mas, segundo o ministro Ilmar

Galvão, do Supremo Tribunal Federal, �a con-

tribuição hoje tem natureza tributária. Não há

direito adquirido para não pagar imposto ou

contribuição.�

Segundo a proposta, os atuais inativos e pensio-

nistas, bem como os servidores que, na data de pu-

blicação da emenda, já tenham cumprido os requisi-

tos para a aquisição do benefício contribuirão

para o custeio do regime com percentual igual

ao estabelecido para os servidores titulares de

cargo efetivo, ou seja, com 11% sobre a parcela

que exceder o limite de isenção do Imposto de

Renda, atualmente fixado em R$ 1.058.

Os futuros servidores e os atuais que opta-

rem pelo regime complementar, cujo teto de be-

nefício será igual ao do Regime Geral, ficarão

isentos de contribuição na inatividade, da mes-

ma forma que os seus pensionistas.

Observa-se que o parágrafo 1º do artigo

149 da Constituição também está sendo mo-

dificado pela proposta. A redação atual do

citado dispositivo autoriza os Estados, o Dis-

trito Federal e os Municípios a instituirem

contribuição cobrada de seus servidores para

o custeio, em benefício destes, de sistema

de Previdência e assistência social. A nova

redação proposta pela emenda retira do tex-

to a expressão �assistência social�, o que sig-

nifica que o Estado não mais poderá cobrar
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quaisquer outras contribuições compulsórias

de seus servidores, além daquelas especifi-

camente previdenciárias. A nova redação do

dispositivo estipula também que a alíquota das

contribuições não poderá ser inferior à con-

tribuição dos servidores titulares de cargos

efetivos da União, atualmente fixada em 11%.

O estabelecimento de uma alíquota mínima,

independentemente de qualquer cálculo

atuarial, leva a crer que, na ótica do legisla-

dor constituinte, não existe a possibilidade

de saneamento dos regimes próprios com

menores custos.

Para os militares, a emenda veda a conta-

gem de tempo fictício, até hoje permitida, ao con-

trário do que acontece com os demais servido-

res. A pensão por morte também será reduzida

e o teto remuneratório será o mesmo aplicado

a todos os servidores.

O artigo 3º da proposta de emenda assegu-

ra a concessão de aposentadoria e pensão, a

qualquer tempo, com base na legislação vigen-

te, aos servidores e a seus dependentes que,

até a data de publicação da emenda, tenham

cumprido os requisitos para a obtenção dos be-

nefícios. Busca-se evitar, desta forma, nova cor-

rida à aposentadoria como ocorreu em 1998,

nos meses que precederam a Emenda nº 20.

Mantido o texto original da proposta, os servido-

res poderão aposentar-se quando julgarem mais

conveniente, sem o receio de que venham a ser

prejudicados pela reforma.

O papel do Poder Legislativo

A ampla discussão da reforma, tão prometi-

da pelo governo, tem no Congresso o palco ide-

al, pois é lá que estão concentrados os repre-

sentantes dos mais diversos segmentos da so-

ciedade. O presidente da República já manifes-

tou o desejo de que a aprovação da proposta

seja feita com mínimas alterações. Entretanto,

o anunciado consenso entre os governadores

e o presidente e sua equipe não pode esvaziar a

atuação do Poder Legislativo. Os congressistas,

se estiverem bem conscientes de sua grande

responsabilidade como legisladores, não se li-

mitarão a referendar a proposta.

Além da constitucionalidade, a conveniên-

cia e a oportunidade da reforma da Previdência

serão cuidadosamente avaliadas, pois, além das

conseqüências que advirão para os servidores,

o impacto administrativo não pode ser despre-

zado. Mais uma vez, os quadros funcionais se-

rão duramente desfalcados (ao que tudo indica,

o número de aposentadorias será muito superi-

or ao que se observou por ocasião da Emenda

nº 20) e os prejuízos para o bom andamento

dos serviços públicos que podem resultar de tal

circunstância são imprevisíveis. A recomposi-

ção dos quadros é lenta e talvez não se consiga

o mesmo nível de qualidade dos atuais.

Não apenas como servidores, mas sobre-

tudo como cidadãos, devemos acompanhar

atentamente a atuação de nossos represen-

tantes.

Os deputados, se estiverem conscientes de sua grande
responsabilidade como legisladores, não se limitarão a
referendar a proposta encaminhada ao Congresso pelo governo
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Quatro anos após o ajuste expresso na Emenda Cons-

titucional nº 20, de 1998, com supressões e restrições

de benefícios no Regime Geral de Previdência Social

(RGPS) e no regime dos servidores públicos, volta-se a

discutir a reforma da Previdência em caráter prioritário.

As justificativas são as mesmas de sempre: �corrigir

distorções dos planos de benefícios, em especial no regi-

me dos servidores públicos; extinguir privilégios

injustificáveis, capazes de inviabilizar o sistema; e evitar

que seus problemas afetem o crescimento econômico�.

�Sem a reforma, o Brasil quebra�, diz o slogan alarmista.

Alega-se, ainda, ser necessário complementar a Emen-

da Constitucional nº 20, cujo projeto (o da PEC 21/95)

teria sido prejudicado pela ação dos defensores dos privi-

légios. Essa alegação é contestada pelos fatos. A PEC

21/95 foi aprovada no essencial e ampliada pelas restri-

Elenice Hass de Oliveira Pedroza
Advogada especialista em Direito Previdenciário

Ruy Brito de Oliveira Pedroza
Ex-deputado federal (MDB/SP) e ex-presidente do

Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar

reforma da previdência

Os autores analisam as mudanças recentes da Previdência Social

e apresentam uma releitura dos discursos que fundamentam a

nova proposta de reforma do sistema previdenciário brasileiro,

buscando identificar, nos bastidores desse debate, os objetivos

e aspectos das mudanças que ainda não estão afirmados.

o outro lado da moeda
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ções da Lei nº 9.876, de 1999, que tratou do

fator previdenciário, cujo projeto foi previamente

submetido à apreciação do Fundo Monetário In-

ternacional em Washington pelo então ministro

da Previdência, Waldeck Ornellas.

Além disso, dos três projetos de leis comple-

mentares da Emenda Constitucional nº 20, dois

foram aprovados (Leis nºs 108 e 109), com os

respectivos decretos; e o terceiro, o nº 9-A, da

Previdência complementar dos servidores públi-

cos, continua em tramitação por haver recebido

emendas supressivas:

a) do dispositivo que impunha o plano de contri-

buição definida, no qual os participantes seriam res-

ponsáveis pela cobertura das insuficiências financei-

ras, mas o governo controlaria a gestão, tornando-

se um gestor juridicamente irresponsável;

b) da proposta (não relacionada com o tema)

que pretendia a privatização, com fins mercan-

tis, da Previdência complementar dos servido-

res públicos, como já ocorre no RGPS, em obedi-

ência ao decálogo do Consenso de Washington,

que recomenda a privatização da Previdên-

cia Social.

Da PEC 21/95, foram rejeitadas pelo

Legislativo apenas as proposições autoritárias

que ostentavam veementes indícios de que per-

seguiam objetivos diferentes dos da reforma

previdenciária, a exemplo:

a) das que propunham a supressão de benefí-

cios e de direitos constituídos e proibiam a invo-

cação de direito adquirido, cuja aprovação vio-

lentaria o Estado de Direito;

b) da que visava transferir para o presidente da

República, com exclusividade, a competência para pro-

por projetos de lei em matéria de custeio, restringindo

prerrogativa do Poder Legislativo e o princípio federati-

vo do Estado, o que não seria bom para a democracia

e para a relação harmônica e independente entre os

Poderes da República;

c) da que propunha a substituição do caráter

universal e gratuito da prestação do serviço de saúde
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por outro regime a ser definido posteriormente, o que seria perigoso

precedente, tendo em vista os notórios interesses da rede hospitalar

privada pela mercantilização da assistência à saúde;

d) da tentativa de cobrar contribuição dos aposentados, por ser

incompatível com a doutrina do seguro (principalmente do social), e

cuja finalidade era a de constituir mais uma fonte de receita para en-

cobrir o rombo deixado com a dilapidação das reservas previdenciárias.

Imagine-se uma seguradora que cobrasse mensalidade do segurado

depois de pagar o risco. Seria processada por estelionato.

A verdade é que a Emenda Constitucional nº 20 não atingiu os

objetivos anunciados porque ignorou as mais importantes causas da

crise e, em vez de atacá-las, para escoimar o sistema de suas imper-

feições, promoveu um ajuste para reduzir os gastos do Tesouro. Até

parece que seu objetivo era o de lançar as bases para a privatização da

Previdência � o que, aliás, foi conseguido com a aprovação simultânea

do projeto de lei que criou o Fundo de Aposentadoria Programada Indi-

vidual (Fapi), um fundo de poupança (não de Previdência) explorado por

bancos e seguradoras. Enquanto o Congresso era pressionado para

aprovar a emenda, com tudo o que tinha de restritivo, o então minis-

tro da Previdência e o secretário de Assuntos Econômicos do Ministé-

rio da Fazenda participavam de um seminário no Instituto Liberal, em

São Paulo, para debater a estratégia de privatização da Previdência

Social.

Eis porque não solucionou a crise, que se agravou. Em vez de extinguir

privilégios, instituiu, no Regime Geral da Previdência Social, o mais escan-

daloso e discriminatório privilégio existente em todo o sistema

previdenciário: o de possibilitar a concessão de benefícios na Previdência

complementar, patrocinada por empresas privadas, sem a contrapartida

do pagamento de contribuições pelos beneficiários, entre os quais os

altos executivos de tais empresas. Quem paga esse privilégio é o cidadão

consumidor/contribuinte, com destaque para o de menor renda, que

consome tudo o que ganha e paga imposto sobre tudo o que consome.

Em uma reforma, esse privilégio deve ser extinto porque a contri-

buição patronal da empresa privada e dos entes estatais é transferida

para o consumidor/contribuinte nos preços dos produtos e serviços e

nos incentivos fiscais concedidos à empresa patrocinadora. Por ser

assim,  não se justifica a imposição da paridade apenas para os entes
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estatais, nem a manutenção do privilégio da dispensa de contribuição

dos beneficiários dos fundos patrocinados por empresas privadas. A

Secretaria da Previdência Complementar pode fornecer a relação dos

fundos patrocinados por empresas privadas que não cobram contribuições

de seus participantes.

Causas dos fracassos

Os ajustes, impropriamente denominados �reformas� pelos governos

anteriores, fracassaram por resultarem de um diagnóstico reducionista

e preconceituoso do sistema previdenciário e pela interferência dos

grupos nacionais e estrangeiros interessados na privatização da Pre-

vidência, com objetivos mercantis. Reducionista, ao responsabilizar

pela crise apenas as distorções na área dos benefícios, ignorando o

inadmissível descalabro reinante nas demais áreas do sistema.

Preconceituoso, por se basear em sofismas, segundo os quais:

a) �a aposentadoria do segurado do INSS é limitada pelo teto de R$

1.56l,41, enquanto a inatividade do servidor público corresponde ao

maior salário percebido na ativa�;

b) �a contribuição patronal dos entes estatais é paga pelo Tesou-

ro, onerando o contribuinte, enquanto a da empresa privada é paga

por seus proprietários�;

c) �a manutenção desse privilégio é a principal causa do déficit das

finanças públicas�.

Não se esclarece que:

a) a contribuição do segurado do INSS é de 8% a 11% até o teto de

R$ 1.561,41, enquanto o servidor contribui com 11% sobre a totali-

dade de seus vencimentos. Teto de benefício mais elevado não signifi-

ca privilégio se o beneficiário paga contribuição correspondente;

b) tanto a contribuição dos entes estatais quanto a da empresa priva-

da é paga pelo cidadão consumidor/contribuinte, direta e indiretamente;

c) a causa principal do déficit da União, dos Estados e dos Municí-

pios é a dívida pública, que já representa quase 60% do Produto Interno

Bruto. Somente o pagamento do serviço dessa dívida impõe brutais sa-

crifícios para a geração de superávits primários, impedindo o reajusta-

mento adequado do salário mínimo, os investimentos nos setores de

saúde, segurança e habitação e o pagamento da dívida previdenciária

estatal, podendo levar o Brasil à quebra.

Só haverá reforma se forem corrigidas as mazelas

e deformações do sistema previdenciário que

permanecem intocadas há décadas
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Disseminados, como acima descritos, tais sofismas são acolhidos

com ressentimento pela opinião pública desinformada, como se fos-

sem verdades, favorecendo a noção diversionista de que a reforma da

Previdência se esgota com a extinção de privilégios e a privatização do

sistema com fins mercantis.

Analise-se, a propósito, a reportagem de capa da revista Veja,

de 22/1/2003. Depois de responsabilizar apenas os privilégios

previdenciários pelo rombo das contas públicas (págs. 30 a 34),

transmite a mensagem subliminar da privatização recomendada pelo

consenso de Washington:

�O Chile foi o primeiro país do ocidente a tomar providências e resol-

veu privatizar a Previdência há vinte anos. Na sua esteira, sete países

latino-americanos implantaram modelo assemelhado: Peru, Colômbia,

Argentina, Uruguai, Bolívia, México e El Salvador. Em  alguns, como o

Brasil, a oposição política, comandada na época pelo PT, inviabilizou as

transformações. Na Austrália, o sistema de Previdência foi aberto ao

capital privado há quase quinze anos. A mudança foi conseguida com o

apoio do Sindicato dos Trabalhadores. Até a Suécia, a primeira nação do

mundo a criar um sistema de Previdência oficial de cobertura nacional,

considerada modelo por excelência do Estado do Bem-Estar Social, ini-

ciou um processo de privatização de parte de seu sistema previdenciário.�

O que não se afirma é que a privatização nesses países está dando

lucro às empresas administradoras, mas o custo é extremamente ele-

vado para suas economias, notadamente naqueles em que, como no

Brasil, a Previdência operava sob regime de repartição. Sem reservas,

que só existem no regime de capitalização, e sem a receita das novas

contribuições, seus governos tiveram de assumir o estoque dos benefí-

cios concedidos e a conceder anteriores à privatização. No Chile, 21

anos depois da reforma previdenciária, esses benefícios custam ao go-

verno cerca de 5% do PIB do país, o que no Brasil (Folha de S.Paulo, de

19/1/2003) corresponderia a R$ 50 bilhões anuais, sem fonte de

receita. Na Argentina, a privatização ocorreu em 1994 e, já em 1999,

o déficit ocasionado pelo pagamento dos benefícios da fase anterior era

apontado como uma das causas do colapso econômico do país. �Hoje o

sistema está virtualmente quebrado e depende do governo�.

Também não se afirma que os fundos de pensão daqueles países

não são fundos de Previdência. São fundos de poupança: o pagamento
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da renda vitalícia cessa quando termina o saldo acumulado na conta

de poupança individual do beneficiário.

Mazelas do sistema

Como reformar significa �dar nova forma a; mudar a forma de;

corrigir�, só haverá reforma se forem corrigidas as mazelas e defor-

mações do sistema previdenciário que permanecem intocadas há dé-

cadas. Elas são conhecidas: estão na calamitosa gestão estatal; na

unificação desordenada do sistema (instituto único), com o abandono

da estrutura pluralista na década de 60; na substituição do regime

financeiro de capitalização pelo de repartição, etc. Se essas mazelas

não forem eliminadas, qualquer ajuste dos planos de benefícios será

inútil. O sistema permanecerá inviável.

A gestão estatal tem como características a descontinuidade ad-

ministrativa; a incompetência gerencial; o autoritarismo; a centraliza-

ção administrativa incompatível com a descentralização do Estado fe-

derativo; a corrupção generalizada; as fraudes; o empreguismo; o trá-

fico de influência; a manipulação político-partidária; a submissão aos

interesses dos grupos privados infiltrados no aparelho do Estado, etc.

O Estado gestor é conivente com o não-recolhimento das contri-

buições devidas pela União, pelos Estados e pelos Municípios. Ao con-

ceder sucessivas anistias, estimulou a sonegação e a apropriação

indébita por uma minoria empresarial faltosa; dilapidou as reservas

acumuladas durante a vigência do regime de capitalização; criou, e

continua criando, benefícios sem cobertura financeira, transferindo

para o RGPS a responsabilidade do pagamento, sem reembolsá-lo;

desviou, e continua desviando, fabulosas quantias da receita da Pre-

vidência para pagamento dos encargos previdenciários da União e

até do serviço da dívida pública; não repassa aos cofres da Previdên-

cia os impostos e taxas previdenciárias recolhidas pelo Tesouro (Emen-

da Constitucional nº 27, de 2000). No final de 1963, a dívida da

União (que continuou crescendo porque nunca foi paga) era de 288

bilhões de cruzeiros e a dos empregadores era de 77 bilhões. Ape-

sar de tudo isso, ao contrário do que afirmava o governo passado, o

RGPS é superavitário, conforme foi demonstrado no trabalho intitulado

�Análise da seguridade social em 2001�, da Associação Nacional

dos Auditores Fiscais da Previdência Social.

Ao conceder sucessivas anistias, o Estado estimulou

a sonegação e a apropriação indébita das

contribuições por uma minoria empresarial faltosa
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A estrutura unitária, com a unificação caótica da estrutura des-

centralizada (a dos ex-IAPs), criou um órgão gigantesco, sem qual-

quer controle, com notórias incompatibilidades com a estrutura

pluralista e descentralizada do Estado federativo. O regime financei-

ro de repartição é inadequado para os benefícios de duração indefini-

da, tanto que a Previdência complementar adota o regime de capita-

lização. Caracterizado pela distribuição, a cada ano, do custo exato

do seguro entre os participantes, o regime de repartição só é consi-

derado adequado para a cobertura de despesas de pagamento tem-

porário, de curta duração, como auxílio-enfermidade, salário-família,

etc. Para os benefícios de duração indefinida (sobretudo em situa-

ções inflacionárias), a sua adoção implica a necessidade de elevação

anual das taxas de contribuição para que a receita acompanhe o cres-

cimento das despesas.

Aqui no nosso país o regime de repartição foi adotado há aproximada-

mente 30 anos, em substituição ao regime de capitalização, no período

em que cresciam as despesas com aposentadorias e pensões; caía a

arrecadação, com o aumento do desemprego e da economia informal; e o

governo federal havia dilapidado as reservas que deveria ter acumulado

desde a implantação da Previdência Social, nos anos 20, sob regime de

capitalização.

Entre outros objetivos, serviu para fazer desaparecer da memó-

ria coletiva um fabuloso saldo contábil das reservas dilapidadas. As-

sinale-se que o regime de capitalização foi abandonado no momento

em que deveria assegurar a estabilidade financeira do sistema, com

taxas estáveis de contribuições, se as reservas não tivessem sido

dilapidadas.

Conclusão

Quando se volta a abordar o tema reforma da Previdência, parece

bom debruçar sobre a sua história, a partir de sua implantação em nosso

país, passando pelo êxito ou fracasso de certas soluções. Ali é possível

encontrar o sistema mais compatível com as nossas realidades sociais,

políticas, econômicas e culturais, evitando copiar soluções adotadas em

outros países. Como alguém já afirmou, no campo das ciências sociais,

fórmulas alienígenas servem mais como experiências a serem evitadas

do que como modelos a serem copiados.
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A Previdência Social foi organizada sob a forma de instituições de

direito privado sem fins lucrativos. Sua estrutura era pluralista, cons-

tituída por caixas de aposentadoria e pensões, de base empresarial.

Adotou:

a) o regime financeiro de capitalização;

b) um plano de custeio constituído por contribuições de emprega-

dos e empregadores;

c) o modelo de gestão compartilhada entre empregados e empre-

gadores. Cada caixa era regida por legislação própria.

O governo Getúlio Vargas iniciou o processo de sua estatização. Extin-

guiu as antigas caixas, mas manteve a estrutura pluralista com os IAPs

(de âmbito nacional) por categorias profissionais. O plano de custeio pas-

sou a ser constituído por contribuição tríplice e igualitária, de governos,

empregados e empregadores.  Cada IAP era regido por legislação pró-

pria. Adotou o regime financeiro de capitalização para os benefícios de

aposentadorias e pensões e de repartição para os de curta duração (auxí-

lio-doença, auxílio-funeral, etc.). Extinguiu a gestão participativa, centrali-

zando a administração sob controle exclusivo do governo federal.

A reforma de 1960, do governo Juscelino Kubitschek, democrati-

zou a gestão, criando a representação de governos, empregados e

empregadores na administração de todos os órgãos do sistema. Uni-

ficou a legislação para todos os institutos, mantendo a estrutura

pluralista e o regime financeiro de capitalização para aposentadorias e

pensões. Em 1966, a reforma do governo Castelo Branco:

a) extinguiu a estrutura pluralista, substituindo-a pela unitária (ins-

tituto único);

b) extinguiu (na prática) a gestão participativa, centralizando-a sob

controle do governo federal;

c) extinguiu a contribuição tríplice e igualitária, ficando a União com

a responsabilidade de pagar os funcionários do sistema e contribuir

com impostos e taxas previdenciárias.

Manteve o regime de capitalização, substituído, poucos anos depois,

pelo de repartição. Isso ocorreu no momento em que cresciam os en-

cargos com aposentadorias e pensões; estreitava-se a relação entre

segurados ativos e inativos, afetando a receita contributiva; e o sistema

já operava sem reservas, pois o governo havia dilapidado as que deveria

ter acumulado no período compreendido entre 1930 e 1960.

Desde os anos 70, sucessivos governos passaram

a rotular de �reforma� apenas as medidas restritivas

e supressivas do plano de benefícios
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A Constituição de 1988 instituiu a seguridade social, compreen-

dendo saúde, Previdência Social e assistência social, esta última para

os despossuídos, independentemente de contribuição. Suas fontes de

financiamento compreendem:

a) contribuição de empregados e empregadores e demais rendi-

mentos do trabalho, mesmo sem vínculo empregatício;

b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);

c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);

d) concursos de prognósticos;

e) Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).

Como seu orçamento é integrado para saúde, Previdência Social e

assistência social, seria superavitário se parte da receita prevista não

fosse desviada pelo governo federal para outras finalidades. A Previ-

dência Social é um sistema constituído de, pelo menos, seis partes:

estrutura unitária; área de gestão administrativa e financeira; regime

financeiro do plano de benefícios; área de custeio contributiva e fiscal;

área técnica; e plano de benefícios. Entretanto, desde os anos 70,

sucessivos governos, com o argumento da necessidade da eliminação

de privilégios que estariam inviabilizando o sistema,  passaram a rotu-

lar de �reforma� apenas as medidas restritivas e supressivas do plano

de benefícios. Sob essa ótica, a crise estaria restrita aos privilégios

existentes no plano de benefícios. As demais partes (ou áreas) do sis-

tema não teriam problemas. A estrutura unitária, sem paralelo no

mundo, em um país de dimensões continentais, com um contingente

de dezenas de milhões de segurados e em contraste com a estrutura

pluralista do Estado brasileiro, seria a mais adequada.

 A gestão governamental, sem controle social, deveria continuar

como está. O regime financeiro de repartição para os benefícios de

duração ilimitada (aposentadoria e pensões) seria o ideal. Não seria

necessariamente um mal a inexistência de estudos atuariais, estatís-

ticos, de tábuas de vida média e de mortalidade, progressivamente

abandonados a partir da unificação do sistema, em 1967. Mas a rea-

lidade é outra. Quem reconhece a importância das estruturas sabe

que a estrutura pluralista das organizações nacionais, com a

descentralização do poder que lhes é inerente, é a mais compatível

com a estrutura pluralista do Estado brasileiro, descentralizado nas

esferas federal, estaduais e municipais.



REVISTA DO LEGISLATIVO 129

Como pressuposto de uma verdadeira reforma, o

governo deve situar a Previdência em função de

seus objetivos sociais, isto é, sem fins lucrativos

Unitária, ou única, em se tratando de Previdência, deve ser ape-

nas a legislação. E essa unificação foi iniciada na reforma do governo

JK, em um avanço significativo, pois a Previdência é um seguro social contra

os riscos de enfermidade, envelhecimento e morte (e todas as pesso-

as adoecem, envelhecem e morrem), não havendo razão para que

seja disciplinada por diferentes leis. As diferenças, em função de vín-

culo empregatício ou de atividades específicas, podem ser previstas e

codificadas na legislação única.

Por tais razões, ou se reforma todo o sistema, dele extirpando as mazelas

existentes em todas as áreas, ou os ajustes apenas no plano de benefícios

serão inócuos. Ora, a gestão governamental tem sido comprovadamente um

fracasso. Só as mazelas que a caracterizam são suficientes para inviabilizar a

Previdência. A solução poderá estar na descentralização, ao máximo possível,

da gestão administrativa, atribuindo-a aos participantes. Ao governo, no exer-

cício de suas atribuições constitucionais, deverá caber a formulação da políti-

ca previdenciária e a fiscalização da administração. Quem fiscaliza não admi-

nistra; é o princípio salutar da segregação de funções.

Afigura-se imprescindível a restauração do regime de capitalização, por

ser o mais compatível com os benefícios de duração ilimitada, como os de

aposentadoria e pensões, motivo pelo qual é o adotado em quase todo o

mundo. No Brasil, todo o sistema de Previdência complementar, sem ex-

ceção, opera no regime de capitalização. Sem a existência de um suporte

técnico, de natureza atuarial e estatística, é impossível estabelecer um

sistema adequado e equilibrado de custeio vis-à-vis ao plano de benefícios.

 Como pressuposto inicial de uma verdadeira reforma, o governo

deve situar a Previdência em função de seus objetivos sociais, isto é,

sem fins lucrativos, revisando todas as leis que autorizam a atuação

de empresas mercantis nas áreas de Previdência complementar, se-

guro de acidentes do trabalho, saúde, etc., com a possível, mas não

necessária, exceção dos planos de poupança já existentes, adminis-

trados por bancos e seguradoras. E fazê-lo com clareza, sem dubieda-

des, pois é inconcebível que o seguro contra riscos sociais seja explo-

rado com fins mercantis. O atual governo (eleito com o compromisso

de priorizar o social) tem todas as condições de fazê-lo, o que não

acontecia com os governos anteriores, mais suscetíveis aos  interes-

ses de grupos interessados em inviabilizar a Previdência pública para

viabilizar a sua privatização com fins mercantis.
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O modelo de capitalização implantado no Chile é hoje amplamente criticado,

tendo em vista seus graves problemas de manutenção financeira.

Os países europeus que apresentam as maiores taxas de crescimento mantiveram seus regimes de

repartição e seus sistemas de proteção social fortalecidos.

Já nos países periféricos, alvos das reformas mais radicais, patrocinadas pelo FMI e pelo Banco

Mundial, não houve geração de emprego e renda.

Em vez de implementar uma experiência que se mostrou  falida,

o Brasil deveria debater uma reforma da Previdência inclusiva, justa e solidária.

Laura Tavares Soares
Professora da UFRJ e doutora em Economia do Setor Público

reforma da previdência

a liçãoque vem de fora
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As reformas da Previdência Social tiveram um
antecedente histórico no início dos anos 80, no Chi-
le, ainda sob a ditadura militar. Essa foi uma experi-
ência pioneira de reforma privatizante da Previdên-
cia, quando se iniciou a implantação das políticas
de ajustamento neoliberal em toda a América Lati-
na, cujos organismos promotores foram, principal-
mente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o
Banco Mundial. Eles davam o suporte técnico nas
proposições dessas reformas. Sem dúvida nenhu-
ma, por trás dessas reformas estava o agente inte-
ressado, o sistema financeiro internacional.

A modalidade predominante da reforma inaugu-
rada pelo Chile e adotada em quase todos os países
foi a da capitalização, ou seja, substituíram-se os
antigos regimes públicos de repartição por regimes
de capitalização. O modelo neoliberal impunha, no
seu pacote, não apenas medidas econômicas, mas
também uma série de exigências do FMI, as cha-
madas condicionalidades. Essas condicionalidades
determinavam, em primeiro lugar, que aqueles que
aceitassem o empréstimo do FMI deveriam resol-
ver a grande questão do déficit fiscal � atribuído,
desde então, ao gasto público. A reforma da Previ-
dência foi, assim, quase sempre pautada na dimi-
nuição do déficit.

A idéia era promover uma reforma do Estado
para enxugar suas atividades e promover sua efici-
ência, visando particularmente àquilo que os orga-
nismos internacionais chamavam de diminuição dos
custos. Havia também a idéia de se aumentar a
competitividade das empresas por meio da redução
dos custos sociais � partindo da premissa de que
eles aumentavam muito os  custos de produção das

empresas �, da flexibilização da mão-de-obra. Essas
premissas também estão presentes na proposta
de reforma brasileira.

Hoje o modelo de capitalização do Chile é am-
plamente criticado. Relatórios de técnicos do pró-
prio Banco Mundial, depois de uma década e meia
de funcionamento desse sistema, mostram uma
série de falhas, ineficiências e problemas nesse
modelo, particularmente no que diz respeito ao
objetivo da reforma: a sustentabilidade financei-
ra. Isso significa que hoje há graves dificuldades
de manutenção financeira no sistema de capita-
lização.

No Chile, os altos custos de transição repre-
sentaram 25% do PIB, que foram bancados pelo
Fundo do Cobre. Outros problemas foram o custo
altíssimo da administração do sistema, que penali-
zou quase sempre os cofres públicos e os trabalha-
dores de mais baixa renda; as baixas taxas de repo-
sição quando se trata de trabalhadores de baixos
salários; e o caráter excludente, visto que o siste-
ma tem conseguido baixíssimas coberturas. No
caso chileno, a cobertura não chega a 40% da po-
pulação economicamente ativa.

Além disso, o argumento de que o sistema de
capitalização geraria uma poupança a ser investida
no futuro também tem sido seriamente criticado, e
há evidências de que não ocorreu o aumento do
investimento produtivo. Em última análise, consta-
ta-se que os recursos acumulados são revertidos
para o próprio sistema financeiro.

Há alguns dados bastante ilustrativos da experi-
ência chilena. O custo de manutenção do sistema
é de 25% do PIB; apenas 50% dos trabalhadores
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de baixos salários contribuem regularmente para
os fundos; a taxa mínima de contribuição do traba-
lhador é de 10% do seu salário; os empresários
não contribuem; os encargos e as comissões pe-
nalizam exatamente os trabalhadores de baixos
salários; e existe um risco enorme de se receber
um benefício muito baixo, o que obriga o Estado a
complementar com a �aposentadoria assistencial�,
que representa 80% do salário mínimo. Hoje, mais
de 40% das aposentadorias mínimas do Chile de-
vem ser cobertas pelo Estado, ou seja, por recur-
sos públicos. Isso significa que a taxa de capitaliza-
ção não é sequer suficiente, ao final do período, para
pagar uma aposentadoria mínima.

A gigantesca taxa de poupança de 21% do PIB,
no início dos anos 80, não aumentou ao longo da
década seguinte, mantendo-se abaixo dos níveis de
20%. A poupança tampouco significou um aumen-
to de investimentos produtivos. As empresas ale-
gam a manutenção da escassez de fundos e, so-
bretudo, a falta de demanda dos consumidores, para
justificar os baixos investimentos.

Envelhecimento sem crise

O modelo do Banco Mundial foi imposto a toda a
América Latina em 1994, no documento clássico
denominado �Envelhecimento sem Crise�. Esse mo-
delo estaria fixado em três pilares básicos: um pilar
obrigatório administrado pelo setor público, que o
Banco Mundial chama de Previdência básica ou Pre-
vidência mínima, uma Previdência pública obrigató-
ria para todos; um pilar obrigatório administrado
pelo setor privado, que seria um regime de capitali-
zação complementar; e um pilar complementar, de
natureza voluntária, também administrado pelo re-
gime de capitalização privada.

Os objetivos do sistema público seriam a
redistribuição e o próprio seguro, no caso, a Previ-
dência. A idéia era criar um sistema coletivo, bási-

co ou mínimo, que, como o próprio Banco Mundial
reconhece, tem caráter assistencial, a que se de-
nomina Previdência pobre, destinado aos pobres,
financiado principalmente por tributos.

O segundo sistema é o pilar obrigatório admi-
nistrado pelo setor privado, que inclui  poupança
mais co-seguro. Esse sistema, portanto, já intro-
duz o objetivo da poupança e, ao prever um plano de
poupança individual, rompe com o modelo coletivo
e passa a se constituir de contas individuais ou pla-
nos ocupacionais. Os fundos de pensão das empre-
sas ou das categorias dos trabalhadores são exem-
plos desse modelo. Ele é totalmente financiado por
recursos contributivos e é regulamentado pelo Es-
tado. No caso da Previdência complementar, o ter-
ceiro pilar, teria-se uma poupança mais o co-segu-
ro, também de natureza individual ocupacional e to-
talmente financiado pelas contribuições dos traba-
lhadores.

No final da década de 90, Stiglitz, economista-
chefe do Banco Mundial, começou a debater os
mitos das reformas da América Latina. Um dos
mitos é que os planos privados de contribuição defi-
nida aumentariam a poupança nacional e incentiva-
riam o mercado de trabalho. Os próprios técnicos
do Banco Mundial têm questionado se isso tem
ocorrido na América Latina. A expectativa de que
os rendimentos das contas individuais de capitali-
zação seriam mais altos do que os rendimentos
obtidos pelo regime de transição e de que os inves-
timentos de fundos públicos não teriam efeitos
macroeconômicos, ou seja, não estariam gerando
crescimento, são outros mitos que estão na
berlinda.

A idéia de que a concorrência asseguraria cus-
tos administrativos mais baixos também está sen-
do questionada, a partir do caso chileno. À medida
que os fundos privados se conglomeram, a tendên-
cia é de agrupamento dos grandes fundos, que aca-
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bam concentrados em poucas entidades privadas.
Essa condição é que mantém os custos altos para
os trabalhadores. E, finalmente, o último mito que
está sendo revisto é o de que a ineficiência dos go-
vernos levou à privatização � que seria a melhor
alternativa.

O que está acontecendo no mundo?

Quais são as tendências mundiais das reformas
da Previdência? O primeiro grupo é o das chama-
das reformas estruturais, que implicam a
privatização total ou parcial da Previdência e foram
implementadas principalmente na América Latina,
na Europa Central e no Leste Europeu. Nenhum dos
países centrais avançados, que inspiraram seus sis-
temas de Previdência nas políticas do Estado de
Bem-Estar Social (welfare state), fez reformas des-
sa natureza. Não por acaso, hoje há evidências de
que os países europeus que apresentam as melho-
res taxas de crescimento são aqueles que mantive-
ram seus regimes de repartição e seus sistemas de
proteção social fortalecidos, sem realizar esse tipo
de reforma. O Brasil é um dos países periféricos ca-
pitalistas que foram alvo das reformas mais radicais,
patrocinadas pelo FMI e pelo Banco Mundial.

O segundo grupo de reformas é o das chama-
das não-estruturais, que implicam preservar o se-
guro social público, de um lado, mas que, de outro,
introduzem modificações nos parâmetros do pró-
prio sistema. A maioria dos países latino-america-
nos realizou as reformas estruturais, ou seja, pas-
sou dos regimes públicos de repartição para regi-
mes privados de capitalização. As exceções foram
o Brasil, o Equador, a Guatemala, o Panamá, o
Paraguai e a Venezuela. A reforma mais antiga foi
a chilena, de 1981; todas as outras, na América
Latina, ocorreram nos anos 90. Quanto à situação
da Europa Central e do Leste Europeu, onde vários
dos países são ex-socialistas, a transição forçada

para o regime capitalista acarretou graves conse-
qüências sociais para sua população.

Esta é a principal característica das reformas não-
estruturais: modificação das prestações como for-
ma de compartilhar os custos crescentes da rela-
ção de dependência. Ou seja, com a mudança
demográfica, que aumenta a relação de dependên-
cia entre ativos e inativos, há uma modificação da
prestação no próprio sistema. É o que o Brasil ten-
tou fazer ao longo dos anos 90 e, hoje, tenta fazer
com essa reforma: uma mudança na fórmula do cál-
culo das prestações, aumentando-se os anos de con-
tribuição e a idade mínima para a aposentadoria.

São introduzidas também outras variáveis, como
os ajustes por custo de vida. Há mudanças na taxa
de contribuição, quase sempre mantendo a modali-
dade da contribuição progressiva, em que prevale-
ce a idéia de que os que podem pagar mais que o
façam. Nas reformas não-estruturais, há uma ten-
dência geral para a igualdade no trato de homens e
mulheres e o incremento de regimes complemen-
tares no sistema de seguridade social. Nesse gru-
po, portanto, não há privatizações nem total trans-
formação do sistema em capitalização. São regimes
mistos, em que se mantém o sistema público bási-
co, como determina o Banco Mundial, e se intro-
duz um regime complementar, geralmente de na-
tureza privada.

O modelo brasileiro e a inclusão social

Trabalho desenvolvido pela Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) revela a importância do sis-
tema previdenciário no Brasil, que tem exercido
papel relevante na redução da pobreza. Segundo vá-
rias fontes, 62% a 67% das pessoas acima de 60
anos recebem algum benefício. Isso significa que a
pobreza, que hoje se situa num patamar de 37% no
País, sem esse tipo de cobertura chegaria a 72%
para o grupo de idosos desprovidos da Previdência
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Social. Hoje boa parte dos aposentados rurais e das
pequenas cidades tem suas economias movimen-
tadas pelos recursos das aposentadorias da Previ-
dência Social.

Por outro lado, existem 218 milhões de pesso-
as sem nenhum tipo de seguridade social. Esse
quadro evidencia que as reformas brasileiras não
se podem pautar em modelos de países desenvolvi-
dos. Tem-se que pensar na inclusão desse contin-
gente gigantesco de excluídos da seguridade social.
Uma série de estudos internacionais de peso tem
demonstrado que a seguridade social é a melhor
política inclusiva. É mais eficiente e eficaz, ao con-
trário de programas para pobres, que acabam se
acoplando a modelos econômicos que não garan-
tem a inclusão e a igualdade social. Portanto, se há
uma política social importante para o combate à
pobreza, é a seguridade social.

A estrutura etária da população aumenta pro-
porcionalmente, mas sua tendência não é tão dra-
mática. Só haverá uma inversão entre grupos jo-
vens e idosos a partir de 2050. Outra informação
importante diz respeito à baixíssima cobertura
previdenciária dada a pessoas com 60 anos ou mais
nos países latino-americanos. O Brasil, com um
percentual de 62%, é um dos países com mais am-
pla cobertura, perdendo apenas para o Uruguai e a
Argentina, segundo dados de 1997. Cabe ressal-
tar que a Argentina teve uma diminuição violenta
da sua cobertura em razão da privatização do seu
sistema. Fazendo-se uma média simples da Améri-
ca Latina, verifica-se que apenas 33% dos idosos
acima de 60 anos são cobertos por um sistema de
aposentadorias e pensões.

Finalmente, o impacto dos benefícios
previdenciários na distribuição da renda média
mostra que, com a introdução das aposentadorias
e dos benefícios previdenciários, o índice de desi-
gualdade,  medido pelo Coeficiente de Gini, diminui.

O crescimento da informalidade é fator impor-
tante no que diz respeito ao regime. Não é verdade
que a informalidade afetaria apenas o Regime Ge-
ral da Previdência Social (RGPS). Além dela, a
precarização do trabalho também tem atingido o
setor público na América Latina, e o Brasil não foge
à regra. Se fosse mantido o número de trabalhado-
res públicos de 1990, hoje haveria uma
proporcionalidade de 1 para 1 entre ativos e inati-
vos no governo federal. Há uma queda dos ativos
formais tanto no setor privado quanto no público.
De cada 10 empregos criados na década de 90, na
América Latina, 8,1 foram informais. Isso mostra
o desastre dessa última década no continente devi-
do às políticas neoliberais.

Funcionamento da Previdência privada

Quais são os principais elementos do funciona-
mento da Previdência privada na América Latina?
A cobertura das caixas é baixíssima; o mais impor-
tante é a relação entre contribuições e filiados ao
sistema. Essa relação, de 42,7%, é baixíssima do
ponto de vista daqueles que contribuem com rela-
ção aos filiados à caixa.

Segundo estudo desenvolvido pela OIT para a
América Latina, 57% da poupança gerada pelos
fundos privados de pensão vão para o pagamen-
to da dívida governamental e entram no circuito
financeiro. Além disso, 18% vão para institui-
ções financeiras e apenas 7% do total dessa pou-
pança vão para o mercado de capitais � que, ale-
ga-se, seria o grande mercado em que estariam
os investimentos. Igual proporção das ações, ou
seja, 7%, é remetida para o exterior, mostran-
do que o único investimento não-financeiro da
carteira chega a apenas 9% de toda a poupan-
ça. Não há retorno em investimento produtivo a
partir dos recursos gerados por essa poupança
privada.
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Outro dado interessante é a concentração dos
mercados dos fundos de pensão. Sete caixas no
Chile concentram 54% dos recursos dos contri-
buintes nos fundos de pensão, o que demonstra
a inexistência de uma concorrência livre entre
esses fundos. Além disso, 41% das contribuições
dos trabalhadores são para custos administrati-
vos, em termos líquidos. Em termos brutos,
correspondem a 27%, ou seja, um custo admi-
nistrativo altíssimo e que pesa na contribuição
dos trabalhadores. O único país que teve rendi-
mentos dos fundos de pensão acima de 10%, em
termos reais, nos últimos 12 meses, foi a Bolí-
via. O restante dos países alcançou patamares
quase sempre inferiores às suas próprias taxas
de inflação.

 A OIT estimou, para o Brasil, que o custo de
transição para um regime de capitalização ficaria
em 202% do PIB. O que tem levado, em síntese, à
privatização, à transição ou à passagem de um re-
gime de repartição para um regime de capitaliza-
ção privada são os altos custos de transição e ma-
nutenção e a ausência de um poder redistributivo.
Essa é uma questão que tem de ser debatida, pois
se trata de Previdência Social pública, sobretudo
no contexto da seguridade social. É preciso saber
qual é a capacidade redistributiva de um regime ou
sistema de fundos de pensão capitalizados, públi-
cos ou privados.

A alternativa dos fundos de pensão, mesmo que
fechados, atingiria atualmente uma parcela ínfima
dos trabalhadores brasileiros. Boa parte desses tra-
balhadores não tem nenhuma chance de se incor-
porar sequer a esse tipo de fundo de pensão, cuja
natureza é securitária para grandes grupos ou em-
presas. Portanto, há um alto grau de exclusão nes-
se tipo de regime, uma gigantesca transferência
de poupança pública para a poupança privada. Como
se viu no Chile, não é verdade que a poupança au-

menta, ela continua a mesma. O que ocorre é uma
transferência do setor público para o setor privado
e não há um retorno dessa poupança em termos
de crescimento, principalmente em relação a em-
prego.

A Argentina cumpriu à risca a transição e a
exigência da reforma da Previdência que o FMI
condicionou no seu empréstimo e, hoje, vivencia a
maior crise de desemprego da América Latina. É a
evidência mais gritante de que a reforma da Previ-
dência não serviu, absolutamente, para a geração
de emprego e renda. Vários documentos internacio-
nais destacam a importância de se voltar a pensar
em sistemas universais. Aliás, o Chile está tentan-
do voltar atrás, ou seja, passar do sistema de capi-
talização para o sistema público universal que con-
sidere a seguridade social. E o  Brasil insiste em
realizar uma experiência que já se mostrou falida
nos demais países.

A Constituição de 1988 foi pioneira ao introdu-
zir o capítulo da seguridade social, que supõe co-
bertura universal, solidariedade, contribuições
tripartites e progressivas, bases múltiplas de finan-
ciamento. Não se pode continuar a fazer cálculos
do déficit exclusivamente sobre contribuição líqui-
da. É necessário pensar em todas as bases de
seguridade social. E, ao fazê-lo, conclui-se que a
seguridade social é consistente, inclusive financei-
ramente, apresentando um superávit e não um dé-
ficit; os benefícios são progressivos de acordo com
as necessidades das pessoas e não exclusivamen-
te com a sua capacidade contributiva; e a adminis-
tração é quadripartite, com controle social. É pre-
ciso alertar os que atualmente ocupam cargos no
Ministério da Previdência Social para que sejam
dadas oportunidades de se debater uma reforma
que seja mais inclusiva, mais justa e mais solidá-
ria, não se esquecendo sobretudo dos que estão
fora do sistema.
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previdenciários. O patamar de direitos do Regime Geral precisa se

aproximar do aplicado ao regime próprio dos servidores públicos.

retoma a história da implantação do

sistema previdenciário brasileiro para

defender que a reforma conduzida pelo

atual governo não pode abandonar o

Regime Geral, pois ele é a base da

Previdência pública no Brasil. Para ela,

esse sistema, que hoje não concede

benefícios à altura da sobrevivência

digna dos trabalhadores, deve ter

sua arrecadação reestruturada, com o

aperfeiçoamento do perfil de benefícios

Durante o Fórum Técnico Reforma da Previdência, a professora Eli Iola, em sua exposição,

reforma da previdência

um novo foco para as mudanças
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A reforma previdenciária deve se restringir ao Regime Próprio de Pre-

vidência dos Servidores Públicos e considerar que o Regime Geral de Pre-

vidência Social � hoje gerenciado pelo INSS � está em situação sustentá-

vel e não precisa ser mexido? Ou seria o momento de se pensar na Pre-

vidência como parte de uma estrutura a que eu chamaria de Sistema

Previdenciário? Esta é a grande questão: decidir se será uma reforma

exatamente no sentido mais redutor que ela pode ter � que é tratar da

parte � ou se será uma reforma que trate da estrutura. Entendo que se

deve evitar o erro de não pensar no conjunto, analisando também a situ-

ação do Regime Geral.

Defendo, nessa etapa, uma reforma estrutural mais ampla, até corri-

gindo erros profundos que se acumularam ao longo destes 80 anos de

montagem e construção da Previdência pública no Brasil, agravados pe-

las reformas feitas a partir de 1995 e que culminaram na Emenda Cons-

titucional nº 20, de 1998, que hoje transforma significativamente os

dois regimes de Previdência.

O conjunto dessas reformas se desdobraram a partir da Proposta de

Emenda à Constituição nº 33 e da consolidação da Reforma Constitucio-

nal, em 1998. A partir daí, passa-se a falar em um Regime Geral de

Previdência Social e em um regime próprio regulamentado pela Lei nº

9.717, de 1998, o Regime Próprio dos Servidores Públicos, nas três

esferas de governo. Por isso, agora, é preciso pensar nos dois regimes.

Fatores determinantes

Uma das mudanças importantes, introduzida pela Emenda Constitucio-

nal nº 20 e que afetou os dois regimes, foi a instituição do princípio de

contributividade como concepção de sistema previdenciário. Assim, quan-

do se fala de Previdência, passa-se a falar da necessidade de equilíbrio

atuarial, da equivalência entre contribuições e benefícios. Essa é uma no-

ção presente em qualquer seguro social, mas estava um pouco alijada do

conceito de Previdência que esteve em vigência até 1988, uma vez que o

principal critério de acesso ao benefício era o tempo de serviço e não o de

contribuição.

Quando se fala de sistema previdenciário e de seguro social, é preciso

ainda compreender que não é somente o evento da contribuição que ga-

rantirá a estabilidade de um sistema, mas também quem contribui. Quando

se pensa em quem e em quantos contribuem, isso remete imediatamen-

te a um componente econômico de qualquer sistema de seguro social,
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que é, por exemplo, o nível de emprego. Conforme o nível de emprego,

haverá variação no número de contribuintes do sistema.

O componente institucional é outro elemento que influi no sistema

previdenciário. Mesmo considerando que esse componente terá uma base

compulsória de contribuição para que represente um sistema público, é

necessário que esse sistema se apresente à população como estável,

regular, confiável, capaz de representar seguridade. Um sistema, enfim,

capaz de assegurar proteção social aos trabalhadores e a todos os indiví-

duos no momento em que mais necessitam dele, ou seja, quando perdem

a capacidade de trabalho. Todo esse conjunto que vai regular ou fazer

com que esse sistema seja confiável passa pela ação do Estado, dos legis-

ladores das várias instâncias de poder que interferem na regulamenta-

ção do sistema previdenciário.

Isso é importante no momento em que se está fazendo a reforma,

porque o Estado já interveio sobremaneira na história desse sistema. Mui-

tos problemas hoje são conseqüência dessa intervenção institucional que

o Estado brasileiro, de forma geral, provocou no sistema da Previdência.

O componente demográfico é outro fator importantíssimo e sobre ele

a sociedade não detém controle imediato. Atualmente há uma queda da

fecundidade no Brasil. A partir do anos 60, o índice, que estava em torno

de 6,2 filhos por mulher em idade reprodutiva, passou para 2,3 filhos no

último censo. Representa uma queda muito grande, acompanhada de uma

redução da mortalidade no País. Isso faz com que o fenômeno demográfico

seja muito importante e singular no caso do Brasil e, especialmente, se-

jam conhecidas suas conseqüências para a reorganização do sistema

previdenciário.

A evolução do sistema previdenciário brasileiro

Até 1923, havia as caixas de aposentadoria e pensão formadas por

empresas. Autônomas, não sofriam nenhuma intervenção ou regulamen-

tação do Estado. As primeiras entidades previdenciárias no Brasil nasce-

ram em 1923, com a Lei Elói Chaves, quando o Estado passou a regula-

mentar o direito dos trabalhadores e a estabelecer que toda empresa

deveria ter sua caixa de aposentadoria e pensão.

Em 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, profundas mo-

dificações foram feitas na estrutura das caixas. Entre 1933 e 1936,

Getúlio propôs a criação dos institutos, incluindo o Estado como terceiro

contribuinte das novas entidades, instituídas para cada uma das catego-

O Estado já interveio sobremaneira na história do

sistema previdenciário brasileiro e muitos de seus

problemas hoje são conseqüência dessa intervenção
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rias profissionais à época. Assim, centralizou as contas dos institutos no

Banco do Brasil e criou, por lei, um fundo de reserva, para o qual os

institutos destinavam as sobras anuais depositadas naquele banco, per-

mitindo ao Estado ter uma visualização direta do que capitalizavam. Essa

iniciativa possibilitou o surgimento de um grande plano de financiamento

dos institutos para as atividades desenvolvidas pelo Estado, fundamental-

mente aquelas relacionadas com a implantação do setor de infra-estrutu-

ra para as indústrias de base. A partir de 1936, Getúlio Vargas passou a

tomar empréstimos dos institutos e a financiar esses grandes investi-

mentos.

No percurso de constituição de uma Previdência brasileira, verifica-se

ainda uma relação econômico-financeira entre o Estado e as entidades

previdenciárias que nasceram a partir de 1923. De 1923 a 1966, exis-

tiam as caixas e os institutos de aposentadoria. Só tinha direitos

previdenciários quem estava filiado à caixa e, posteriormente, a algum

instituto de aposentadoria e pensão. Portanto, quem tinha carteira de

trabalho ou vínculo formal de trabalho tinha direito à aposentadoria. Quem

não tinha ficava sem esse direito.

A partir de 1964, a ditadura militar utilizou o sistema previdenciário de

forma peculiar e interessante. Desde 1945, Getúlio Vargas atuava para

unificar os institutos. Lançou, naquele ano, um projeto que se chamava

Instituto de Serviços Sociais no Brasil, que tramitou no Congresso Nacio-

nal durante 15 anos e não chegou a ser aprovado. Em 1964, os militares

retomaram o projeto de Getúlio Vargas e unificaram os institutos na forma

do INPS. A constituição do INPS ocorreu justamente no momento de dimi-

nuição das sobras, ou seja, das reservas dos institutos de Previdência,

após saldarem todas as obrigações com benefícios e outras despesas.

Ao se formar o INSS, em 1967, quando já estava implantada a unifi-

cação dos institutos, começa uma outra história do sistema previdenciário,

porque o INPS passa a ser a figura da Previdência Social brasileira. No

período militar, essa nova instituição torna-se vulnerável às pressões so-

ciais, visando à ampliação dos direitos previdenciários da população não

só para aqueles contribuintes diretos ou trabalhadores direta ou formal-

mente empregados na economia.

A partir de 1966, a Previdência Social começa a ser inclusiva. Nos

primeiros anos, começa a ampliar-se para os trabalhadores rurais, que

não tinham nenhuma cobertura, para trabalhadores domésticos, para

autônomos e para dependentes. De 1966 aos anos 80, a Previdência
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Por que não pensar na reestruturação da arrecadação
do Regime Geral de forma a reestruturar também o
perfil de direitos e benefícios previdenciários?

assume a referência da assistência médica no País, passando a ser por ela

responsável por intermédio do Instituto Nacional de Assistência Médica da

Previdência Social (Inamps). Nesse período, passa a acumular funções de

um sistema de seguridade social capaz de cumprir as necessidades da

população, seja no sentido previdenciário estrito � de retirada da atividade

laborativa �, seja na assistência à saúde ou na assistência social.

A Previdência Social, aqui representada pelo INPS, até o final da déca-

da de 80, vai acumulando e inchando suas funções, como espaço de rea-

lização da cidadania e de direitos sociais para a população. Isso, no entan-

to, teve um custo. Se até então os institutos categoriais conseguiam ex-

cedentes fortes em sua arrecadação anual, com a unificação dos institu-

tos, passa a haver uma carência, já que a Previdência Social também

englobou a cobertura de um conjunto de necessidades da população.

A partir de 1982, no governo Figueiredo, um pacote se notabilizou

pelo corte dos benefícios. O benefício principal, a aposentadoria, que era

de 20 salários mínimos, passou para 10. Houve um esforço e uma pres-

são para o aumento da arrecadação. Naquela época foi instituída a contri-

buição para inativos, ocorrendo o reaparecimento de sobras no sistema,

que vão até 1995, exatamente quando se inicia a nova etapa das refor-

mas previdenciárias.

Em 1988, a Constituição institucionaliza esse desenho que a Previ-

dência foi ganhando ao longo da história, estatuindo, no artigo 194, o

sistema de seguridade social, que passa a dar direitos universais de aces-

so a toda a população brasileira, proteção previdenciária, assistência à

saúde e assistência social. Estabelecida a Constituição em 1988, já co-

meçava em 1990 a revisão constitucional.

Em 1993, é estabelecida a revisão no Congresso. A primeira reforma

foi a da Previdência. Essa nova proposta de revisão constitucional tem a

ver com a Emenda nº 20, ou seja, começa a restringir o âmbito de aces-

so a direitos, assim como o âmbito dos benefícios previdenciários,

redefinindo o que será o sistema. Não é por acaso que, em 1998, a

Emenda nº 20 passa a tratar de um Regime Geral de Previdência Social,

que seria a herança dessa história previdenciária, e de um Regime Pró-

prio de Servidores Públicos, que sequer eram vistos como um segmento

com direitos previdenciários.

O pagamento do servidor público, tanto ativo como inativo, era um

gasto administrativo do Estado. Em se tratando de inativo, portanto, não

está refletida a mesma acepção que se tem do termo �aposentado�. Ele
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mantém o seu vínculo com o Estado e por isso está submetido à legisla-

ção que rege o servidor ativo, podendo inclusive ser submetido a proces-

sos e à perda de seu benefício como inativo.

Reencontro de critérios

O sistema público de Previdência no Brasil não pode ser abandona-

do. Não se pode aceitar que uma reforma conduzida com espaço demo-

crático de discussão abandone esse sistema geral, julgando-o sustentá-

vel. Esse sistema é a base da Previdência pública no Brasil, não conce-

dendo hoje benefícios à altura da sobrevivência digna dos trabalhadores

que para ele contribuem.

Dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, 99% se-

quer atingem quatro salários mínimos. O maior benefício pago chega a R$

1.300,00 e não ao teto de R$ 1.561,00. Com esse benefício e esse teto é

possível que os trabalhadores, ao se retirarem da sua atividade produtiva,

vivam dignamente? Aliás, não é com esse teto, é com muito menos que isso.

Será que não é possível uma reestruturação da arrecadação desse

Regime Geral de modo que ele se aproxime dos melhores momentos da

história da Previdência? Hoje a contribuição do trabalhador do setor

privado para o Regime Geral, não importando o quanto ganhe, está em

torno de, no máximo, R$ 171,00, tomando como referência o teto de

benefício de R$ 1.560,00.

Por que não pensar na reestruturação da arrecadação do Regime

Geral de forma a reestruturar também o perfil de direitos e benefícios

previdenciários? Em vez de cortar a integralidade dos benefícios e venci-

mentos do Regime Próprio de Servidores Públicos, por que não aproxi-

mar o Regime Geral desse patamar de direitos? Por que não trazer o

direito à integralidade do benefício, acompanhado da reestruturação da

arrecadação ou da tributação sob o Regime Geral, da mesma maneira

como se faz com relação ao servidor público? Por que não pensar no

sistema com base nesse reencontro de critérios?

No momento em que mais for preciso usufruir do seu trabalho, o que

o trabalhador irá obter: a estrutura de benefício que o Regime Geral tem

mantido � não por impossibilidade, mas por objetivos � ou a

reestruturação desse patamar de benefício de modo a aproximar o sis-

tema público de Previdência dos reais objetivos do trabalhador? No final

de sua vida laborativa, ele quer, pelo menos, a decência de uma vida

digna.


