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crise fiscal e financeira cm
que mergulhou o Estado
brasileiro nos anos 80 co-

locou em cena, desde então, a
permanente possibilidade da
economia ingressar na rota da
hiperinflação aberta. As previsí-
veis conseqüências deste proces-
so sobre o tecido econômico e
social do País, levou as autorida-
des governamentais a promove-
rem, ao longo dos anos 80 e nos
primeiros anos da década de 90,
várias tentativas de ajuste fiscal,
sem terem conseguido, entretan-
to, êxito na empreitada. Mesmo
o superávit fiscal corresponden-
te a 1,3% do PIB registrado em
1990 - primeiro ano da adminis-
tração Colior - somente foi obti-
do graças à adoção de medidas
de caráter transitório - TOF sobre
a riqueza líquida, por exemplo -,
que, uma vez tendo esgotados os
seus efeitos, recolocaram rapida-
mente a situação anterior de de-
bilidade financeira do setor pú-

hlico, agravando novamente o
quadro de instabilidade macro-
econômico.

Neste cenário ressurgi-
ram, com maior vigor, os argu-
mentos esgrimidos pelas autori-
dades governamentais sobre a
premência de um novo ajuste fis-
cal como única alternativa para
superara situação de estagnação
da economia brasileira e pàra
afastar, de vez, o fantasma da
hipe rinflaçã o.

Se é verdade que uma
melhoria das contas públicas re-
ponta como uma providência in-
dispensável para o governo en-
frentar as dificuldades financei-
ras de curto prazo - e com isso
permitir a travessia necessária ao
assentamento das bases que ga-
rantam o crescimento auto-sus-
tentado e a estabilidade monetá-
ria - não se pode dela esperar a
solução para a crise atual do Es-
tado e para os desequilíbrios da
economia brasileira. Isso porque

A FACE

DACRISE
O Brasil está numa crise de dimen-

sões diversas, onde o desajuste fiscal
e financeiro são apenas o seu lado

mais visível e cruel
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A FACE PERVERSA DA CRISE

a crise em que se encontra mergulha-
do o País, não se restringe a apenas
uma crise das finanças públicas - em-
bora esta seja a sua face mais perversa
- mas ela é, antes de tudo, uma crise do
Estado, de seu padrão de intervenção
e de sua forma de articulação com o
setor privado, refletida em suas várias
dimensões - financeira, tributária,
previdenciária, federativa etc. Sua su-
peração, da qual depende a solução
dos problemas da própria econo-
mia brasileira, não pode ser
alcançada através do aumento pro-
visório de receitas - ou mesmo de
corte de alguns gastos - mas ape-
nas através de uma reforma de pro-
fundidade do Estado, que recupe-
re a sua capacidade de financia-
mento, adcqüe os seus instrumen-
tos ao movimento de moderniza-
ção da economia e de sua
integração competitiva ao merca-
do internacional e resgate o seu
compromisso com a eqüidade, a
eficiência e a ordem federativa.

Não se trata, assim, apenas
de uma crise das finanças públicas
ou, mais precisamente, de
desequilíbrio entre receitas e des-
pesas, que pode ser resolvida com
algumas alterações nó sistema tri-
butário. Trata-se de uma crise mais
ampla do Estado, cuja solução pas-
sa pela redefinição de seu papel - o
que exige amplo debate da socie-
dade - pela sua reestruturação ad-
ministrativa, pela recuperação de
seus instrumentos de intervenção
no campo econômico, adequando-
os aos conceitos de eqüidade, eficiên-
cia e competitividade externa e ainda
pela reorganização da ordem federati-
va (1).

Sem pretender esgotar todos
esses temas, procura-se discutir neste
trabalho a problemática das finanças
governamentais - com ênfase nas do
Governo Federal - com o propósito de
desvelar a complexidade da crise em
sua dimensão tributária e apontar as
dificuldades que se colocam para sua
superação, o que não pode ser espera-
do de um ajuste fiscal de emergência,
mas que exige uma ampla reforma do
sistema, que, pelos conflitos que gera,
pressupõe amplas negociações prévi-

as com a sociedade, através de seus
representantes mais significativos -
Congresso, sindicatos de trabalhado-
res, empresários etc.

A QUESTÃO TRIBUTÁRIA
- Uma análise do sistema tributário
no Brasil permite a identificação de
seus problemas mais evidentes: a)
carga tributária em declínio, compro-
metendo a capacidade de financia-

mento do governo; b) má distribui-
ção do ônus tributário entre os mem-
bros da sociedade, imprimindo-se um
perfil regressivo ao sistema; c) distri-
buição desequilibrada dos recursos
entre as esferas governamentais - Go-
verno Federal, estados e municípios -
comprometendo o equilíbrio federa-

tivo; d) alta incidência de impostos,
contribuições sociais e taxas sobre as
empresas, penalizando a produção,
os investimentos e desconsiderando
o conceito de competição externa; e e)
a existência de uma grande profusão
de tributos e de uma intrincada legis-
lação, com a quebra sistemática das
regras da tributação e de mudanças

seguidas em seus estatutos legais e
alíquotas, acirrando os conflitos entre
contribuinte e fisco e estimulando a so-
negação.

A Carga Tributária - Após a reforma
tributária de 1966, a carga tributária
bruta, beneficiada pelas alterações
introduzidas no sistema e pelos frutos
benéficos do crescimento econômico
registrado entre 1967/73, inicia uma
' trajetória de expansão, au-

mentando de 19,1% do PIB
em 1965 para atingir seu
ápice nos anos do "mila-
gre" econômico, quando
chegou a representar cerca
de 26,0% do PIB, conforme
se confirma no quadro 1. A
partir daí, com a desa-
celeração da economia e o
ascenso inflacionário, sua
participação no PIB decli-
na gradualmente, fechan-
do a década com o nível de
24,7%.
Os processos de ajusta-
mento recessivos a que foi
submetida a economia bra-
sileira na primeira metade
dos anos 80 conseguem ser
neutralizados, em seus efei-
tos corrosivos das bases de
onde derivam os recursos
fiscais, pela inúmeras mu-

rofessordo danças tributárias
Unicamp e introduzidas no sistema
OS de Coa- com o propósito de estan-
te	car o déficit público, mas a

resistência de uma nova
queda da carga tributária sucumbe ao
redirecionamento da economia para o
exterior, quando a expressiva amplia-
ção da participação das exportações no
PIB reduz seu nível para 21,8% cm 1984
e 22,5% em 1985.

A era dos choques econômicos
que tem início em 1986 com o Plano
Cruzado - ao qual se seguem Plano
Bresser (1987), Verão (1989), Colior 1
(1990) e 11(1991) - não somente desarti-
cula ainda mais o sistema produtivo,
apesar de alguns breves períodos de
crescimento, mas provoca unia desa-
gregação maior do sistema tributário
como resultado das seguidas quebras
das regras constitucionais, da criação
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de novos tributos e de elevação de
suas alíquotas, especialmente a partir
de 1989 como resposta à Constituição
de 1988, que reduziu as receitas do
Governo Federal em favor dos estados
e municípios. O resultado disso foi
uma nova queda da carga tributária
bruta em 1988/89, quando atingiu
21,9% do PIB, o que se explica tanto
pelos fatores anteriormente aponta-
dos - recessão, inflação crescente,
estreitamento da base de tributação -
mas também pelo crescimento da eco-
nomia informal e da sonegação numa
reação do contribuinte aos desmandos
do fisco e à ausência de regras estáveis
para a tributação. Em 1990, dadas a
medidas tributárias adotadas pelo Pla-
no Colior 1, seu nível novamente se
eleva para 27,4% do PIB, mas dado o
caráter transitivo das mesmas, em 1991
sua taxa recua para 24% e, segundo
estimativas feitas para 1992, deverá
ocorrer um novo declínio da mesma,
dado o processo recessivo, a inflação
elevada, o nível de sonegação no País
-atualmente estimada em algo em tor-
no de 3,5 a 7,0% do PIB - os problemas
de gerenciamento das finanças públi-
cas e os inúmeros questionamentos
judiciais à cobrança de alguns tributos
(Finsocial, PIB, Contribuição sobre o
Lucro etc.).

A carga tributária bruta de 24%,
registrada para o Brasil entre 1990/91,
se ligeiramente superior à média de
20,7% observada para nove países de
renda semelhante (Argentina, Chile,
México, Colômbia, Turquia, Coréia,
Portugal, Tailândia e Brasil) é bastante
inferior aos níveis observados nos pa-
íses desenvolvidos, onde atinge como
no caso da Itália a 40% e da Suécia mais
de 50% do PIE (2).

O principal problema da carga
tributária no Brasil - na ausência de
um desequilíbrio financeiro do Estado
de proporções tão dramáticas -, não é
propriamente o de seu tamanho, que
pode alcançar níveis bem mais eleva-
dos que os atuais, independentemente
de uma nova reforma tributária. Isso
pode ocorrer de forma isolada ou com-
binada com a retomada do crescimen-
to, o declínio da inflação e a redução da
sonegação, o que exige o
reaparelhamento da Receita Federal e

a cooperação do contribuinte - o que se
torna mais factível numa situação de
credibilidade no governo, de existên-
cia de regras estáveis de tributação e
de confiança de algum tipo de ressar-
cimento para a sociedade dos impos-
tos pagos. Os grandes problemas da
carga tributária no Brasil, dizem res-
peito, na verdade, à sua distribuição
entre os membros da sociedade, à sua
repartição entre as esferas governa-
mentais e à sua composição.

A questão
da eqüidade - O
sistema tributário
brasileiro de 1966
foi estruturado de
forma a manter
infensos ao ônus
da tributação o ca-
pital, as altas e mé-
dias rendas e o pa-
trimônio. A crise fi-
nanceira e fiscal em
que o Estado mer-
gulhou nos anos 80
engendrou mu-

A carga tributária

danças nessa filosofia, passando-se
também a penalizar a classe média, e,
numa outra perspectiva, as grandes
empresas e instituições financeiras -
que os transferem para os preços - mas
sem atenuar o ônus da tributaçao so-
bre os ombros mais fracos. Assim, a
carga tributária brasileira, que não é
tão alta quando comparada aos pa-
drões internacionais, encontra-se con-
centrada em alguns poucos setores da
sociedade, ferindo o princípio da
eqüidade.

A análise do quadro 2 não deixa
dúvidas a respeito dessa questão.
Pode-se observar ali que, enquanto os

impostos sobre o patrimônio e a renda
têm uma participação bastante redu-
zida na arrecadação, quando compa-
rados aos de outros países, é elevado o
peso das contribuições previdenciárias
e dos impostos indiretos na estrutura
tributária. Como o Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica tende, via de regra,
a ser repassado para os preços, tem-se,
no Brasil, um sistema em que mais de
80% da tributação provém, de fato, da
tributação indireta (ICMS, IPI, ISS,

Contribuições etc.), o que
configura, dadas as duas
características e a ausên-
cia de mecanismos impor-
tantes para atenuar sua
regressividade, um siste-
ma bastante iníquo.
Do ponto de vista de jus-
tiça fiscal, um sistema tri-
butário	deve	ser
estruturado de forma a
distribuir o melhor possí-
vel o ônus da tributação
entre os membros da so-
ciedade, considerando,
para tanto, suas respecti-
vas capacidades de con-
tribuição. Caso contrário,

	

no	carecendo de legitimida-
de socialpor cobrar mui-

	

e	to d e poucos, e a in da ma is
numa situação em que o
Estado não ressarce a so-
ciedade através dos gas-
tos públicos o pagamen-
to dos impostos por ela
realizado, a contestação
ao sistema se torna inevi-
tável e o aumento da so-

negação uma prática que termina legi-
timada socialmente. Deixada num pla-
no secundário na Constituição de 1988,
essa questão da eqüidade, especial-
mente na situação atual de acirramen-
to dos conflitos entre o contribuinte e o
fisco, não pode deixar de ser contem-
plada cm qualquer reforma do siste-
ma que venha a ser realizada, sob pena
de se continuar com uma estrutura
carente de aceitação e de legitimidade
e, portanto, assentada em bases frá-
geis.

O Federalismo - Assim como a
reforma tributária de 1966 represen-

Brasil não é alta. Está
concentrada em alguns
poucos setores, ferindo

fto princípio da eqüidade
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um sentido contr
tendência mu

tou um golpe de morte para o federa-
lismo fiscal no País ao concentrar for-
temente as receitas e as decisões de
política tributária na órbita federal em
detrimento dos estados e municípios,
os constituintes de 1988 caminharam
corretamente no sentido de descentra-
lizar as receitas em favor das esferas
subnacionais mas acabaram compro-
metendo o equilíbrio federativo ao re-
sistirem à proposta de descentralização
dos encargos.

Embora a reação do Governo
Federal à perda de receitas imposta
pela Constituição de 1988 através de
vários expedientes - Operação Des-
monte, redução da participação dos
impostos partilhados na arrecadação,
diminuição das transferências volun-
tárias e não constitucionais para as
esferas subnacionais, criação da Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido
etc. - tenha impedido um declínio sig-
nificativo das mesmas, e, na prática, os
estados e municípios, favorecidos pela
maior arrecadação, tenha aumentado
sua responsabilidade no gasto públi-
co - o que indica urna efetiva
descentralização de encargos - o fato é
que muitos problemas federativos per-
manecem em aberto e sua solução pas-
sa necessariamente pela negociação
de um processo ordenado de atribui-
ções de funções e de descentralização
de encargos baseada na realidade fi-
nanceira e tributária das esferas go-
vernamentais. (3)

A reforma do sistema tributário
deve, assim, contemplar o redesenho
do federalismo que se pretende, uma
vez mapeados e equacionados os con-
flitos entre esferas governamentais e
regiões, e encaminhar soluções que
permitam o equilíbrio entre suas recei-
tas e encargos, uma vez definidas suas
responsabilidades, e também de ins-
trumentos que contribuam para a ate-
nuação dos desequilíbrios regionais.
Somente assim estarão criadas as con-
dições para que se alcance o equilíbrio
federativo no País e se remova uma
das fontes de instabilidade do sistema
tributário. (4)

O Problema da Competitivi
dade Externa - Num momento em
que a abertura da economia assume

posição chave para o projeto de mo-
dernização da economia e de sua
integração competitiva no mercado
internacional, o sistema tributário não
pode penalizar a produção, o investi-
mento e a produtividade, remando em
sentido contrário à tendência mundi-
al. Ao contrário, deve ser reestruturado
com vistas à criação de condições mo-
dernas e adequadas à competitividade
do País.

Os encargos trabalhistas e as
contribuições soci-
ais no País assu-
mem no Brasil,
como se pode cons-
tatar no quadro 2,
um peso conside-
rável na arrecada-
ção e na estrutura
de custos das em-
presas. Estudo re-
alizado pelo IPEA
revela que a soma
de suas incidênci-
as sobre a folha de
salários representa
um custo médio

mensal para as empresas de 60,9%
(27,8% de encargos trabalhistas e 33,1%
de contribuições sociais), que pode
variar em função do setor de atividade
do qual participam. Além dessas, h
outras contribuições que incidem so-
bre as empresas (FINSOCIAL, PIS, con-
tribuição sobre o Lucro Líquido), sen-
do algumas "em cascata", prejudican-
do os setores que não são - ou são
pouco - integrados, desrespeitando-se
o princípio da neutralidade da tributa-
ção. Para completar incidem ainda im-
postos sobre os investimentos das em-
presas na forma de equipamentos e
sobre o lucro por elas obtido em sua

atividade. (5)
Estudo do IEDI, que compara as

estruturas de custo final de setores
"capital intensivo" e "trabalho inten-
sivo", no Brasil e EUA para os mesmos
produtos, a mesma tecnologia e a mes-
ma produtividade, conclui que apenas
em virtude das diferenças entre as car-
gas fiscais entre esses países, o preço
do produto do primeiro setor - "capi-
tal intensivo" - se torna 50,5% mais
alto no Brasil e o do segundo - "traba-

lho intensivo" - 35%. (6)
Qualquer reforma do sis-
tema tributário que venha
a ser realizada não pode
desconsiderar esse empe-
cilho que sua estrutura re-
presenta para a com-
petitividade da indústria
brasileira e para a atração
do capital externo. Segun-
do ainda o documento do
IEDI "...a reforma
moderniza nte deve neces-
sariamente incorporar o
conceito de compe-
titividade externa, sob
pena de, se não o fizer,
estar sancionando defini-
tivamente o atraso da es-
trutura de produção bra-
sileira." (7)

A SimpUf1caço do Sis-
tema - Um dos pontos

'ri	importantesasercontem-
plado na reforma do sis-

ind i ai	tema tributário diz respei-
to à sua simplificação que
não se traduz apenas na

redução do número de tributos mas
também na estabilidade da legislação
tributária, que, instaurando um clima
de confiança do contribuinte junto ao
fisco e assegurando o elemento da cer-
teza sobre o volume de impostos a ser
pago, contribua também para facilitar
a sua administração e cobrança.

Longe de considerar que a mera
simplificação do sistema constitua
uma panacéia para a remoção das
distorções do sistema e solução da cri-
se fiscal em que o Estado se encontra
mergulhado, como sugere a radical
proposta de criação do Imposto único
sobre Transações (11fF) e mesmo de

O sistema tributário não
pode penalizara produção,

o investimento e a
produtividade, remando em
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mentos que apontam em
direção à sua forte expan-

deve são no futuro imediato.
Os gastos com pessoal,
por exemplo, que desem-

-	 penharam um importan-o anus da tributação entre te papel para sua consi-
derável contração ocorri-as membros da sociedade daar,artjrdel99Ocome-

Um sistema lusto
distribuir o melhor possível
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outras que surgiram no cenário (FIESP,
Rabelo de Castro etc.), concorda-se que,
dado o número de impostos que inte-
gram a sua estrutura, das contribui-
ções sociais e de taxas, ser importante
a sua simplificação e a definição de
regras claras e estáveis na relação fis-
co/contribuintes, com vantagens para
a sua administração, eficiência e acei-
tação por parte da sociedade. (8)

O número de tributos a compor
a nova estrutura não pode, entretanto,
ser decidido a priori como pretendem
as propostas que vêm sendo apresen-
tadas. Sua definição, ao contrário, de-
verá resultar de negociações prévias
entre as partes envolvidas em torno de
questões vitais sobre o novo papel do
Estado,a natureza do federalismo pre-
tendido para o País e sobre a distribui-
ção do ônus tributário entre os setores
e segmentos que compõem a socieda-
de. Feito isso é que se definirá a nova
estrutura, cuja modernização exige,
necessariamente, uma avaliação e anã-
use dos problemas internos a cada um
dos tributos atualmente existentes que
permaneceriam integrando a nova es-
trutura, procurando-se remover suas
imperfeições técnicas e torná-los mais
justos. Nessa perspectiva, a simplifi-
cação aparece coroando o processo de
reforma e não como sua condição.

AS FINANÇAS DA UNIÃO E
A QUESTÃO DO ORÇAMENTO -
Uma análise do desempenho das fi-
nanças da União a partir de 1990 pode
conduzir algum analista desavisado à
conclusão de ter conseguido essa esfe-
ra, finalmente, equacionar suas con-
tas, após ter sido a principal fonte - ao
lado das empresas estatais - de seu
desequilíbrio nos anos 80. De fato, con-
siderando os resultados das contas
operacionais do setor público para os
anos de 1990 e 1991 confirma-se que
do inédito superávit de 1,3% do PIB
obtido no primeiro, o Governo Cen-
tral (Governo Federal e Banco Central)
contribuiu com um saldo positivo de
2,5% do PIB, percentual que, embora
reduzido para 0,18% no ano seguinte,
teve uma participação positiva para o
também superávit de 1,4% do PIB que
se registrou nas contas públicas.

Do ponto de vista da Execução

Financeira do Tesouro inaugurou-se,
também a partir de 1990, um período
de geração de superávits de caixa, que
se repetiram em 1991 e que atingiram,
nos primeiros oito meses de 1992 (jan/
ago), cerca de Cr$ 4 trilhões. Constitui
um equívoco, entretanto, considerar
que o Governo Federal tenha conse-
guido uma solução sustentada para o
desequilíbrio de suas contas, transfor-
mando-se em agen-
te financiador dos
demais segmentos
do setor público.
Isto porque alguns
importantes fatores
que explicam esse
desempenho, quer
pelo lado das recei-
tas, quer pelo lado
dos gastos, ou fo-
ram de caráter tran-
sitório ou já come-
çam a se desfazer
por injunções de
ordem econômica,
política e até mes-
mo constitucional.

De fato, foi possível obter uma
extraordinária expansão de 33% reais
das receitas do Tesouro em 1990, e
uma contração nos gastos correspon-
dente a 65%, graças às medidas do
Plano Colior 1, que, no entanto, dado o
seu caráter de transitoriedade no pri-
meiro caso - IOF sobre os ativos finan-
ceiros, possibilidade de pagamento de
impostos com cruzados novos, efeito
TUMA etc. - e de postergamento do
problema de alguns importantes com-
ponentes das despesas - juros sobre a
dívida mobiliária federal -juntamente
com o arrocho salarial do funcionalis-
mo público, deixaram antever o

surgimento de sérios problemas à fren-
te para a gestão das contas públicas.
Esgotados os efeitos daquelas medi-
das e recebendo o impacto da recessão,
da alta inflação, dos equívocos de
gerenciamen to das finanças públicas
cometidos pelas autoridades econô-
micas - negligência na regulamenta-
ção do FINSOCIAL, cobrança indevida
do IRPJ a partir do Plano Coilor 1, que

começou a ser compen-
sado em 1992; determi-
nação inconstitucional de
indexação dos tributos
pela TR etc. - e dos inú-
meros questionamentos
judiciais quanto à co-
brança de alguns tribu-
tos	(P15,	o novo
FINSOCIAL etc.), as re-
ceitas do Tesouro contra-
íram-se 21% em 1991 e
11,9% nos primeiros me-
ses de 1992. Embora as
despesas tenham tam-
bém sofrido uma queda
real de 9,2% em 1991 ede
13,5% no mesmo perío-
do de 1992, há vários ele-

çam novamente a ser
pressionados pela im-
plementação da política

de isonomia entre os três poderes ini-
ciada em setembro. Os juros da dívida
mobiliária federal, cujo peso na estru-
tura de gastos da União havia se torna-
do insignificante com a retenção de
parcela considerável dos ativos finan-
ceiros no Banco Central determinado
pelo Plano Collor, voltam, com a devo-
lução dos cruzados realizada entre
ago/91 e jul/92 e sob o acicate da
política de juros altos e do crescimento
da dívida determinada, também, pela
expansão das reservas externas, a atin-
gir níveis crescentes e explosivos, ten-
do aumentado 1.939% reais entre jan/
ago deste ano. E isso num quadro de
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reduzido raio de manobra para o ajus-
te de outras contas, já que o investi-
mento da administração direta se en-
contra em níveis extremamente bai-
xos e as determinações constitucionais
impedem alteração pelo lado das trans-
ferências para não dizer de cortes de
funcionalismo.

Se as finanças do Tesouro se
deterioram rapidamente, permitindo
previsões pessimistas para o fecha-
mento do ano principalmente no to-
cante ao pagamento dos salários do
funcionalismo público, o que torna ain-
da mais premente o ajuste fiscal
emergencial para reequilibrá-las mi-
nimamente, o instrumento de seu con-
trole e gestão, o Orçamento, continua,
também, necessitando de aprimora-
mento para desempenhar o papel que
lhe foi atribuído na Constituição de
1988.

Isto porque, embora a reorgani-
zação institucional das finanças públi-
cas na segunda metade da década de
80, com o congelamento da conta-mo-
vimento, a unificação orçamentária, a
criação da Secretaria do Tesouro Naci-
onal, a centralização no Tesouro da
concessão de avais e garantias e Com
os avanços no capítulo do Orçamento
da Constituição de 1988, tenham cria-
do condições efetivas para uma me-
lhor gestão e controle das contas da
União, inclusive com mecanismos
inibidores da formação de déficits, o
fato é que tem havido um grande des-
controle e descumprimento das metas
orçamentárias. Em primeiro lugar,
porque se o governo não conseguir
sanear suas finanças não há como cum-
prir à risca o Orçamento. Em segundo,
porque o processo decisório sobre a
destinação e o uso eficiente dos recur-
sos ainda carece de mecanismos que
inibam a influência de grupos de inte-
resses no Congresso e contemplem o
critério do retorno social dos gastos
públicos. Em terceiro porque o pró-
prio Congresso tem contribuído para
criar um Orçamento ficdonal através
de subterfúgios - criação de receitas
inexistentes, por exemplo - para aco-
modar pressões de seus pares por re-
cursos.

Disso tem resultado um sistema
de Orçamento frágil para melhorar a

qualidade do gasto público, precário
para a administração e controle das
contas públicas e para o sistema de
planejamento. Nas condições atuais
continua a predominar o espírito
clientelístico dos parlamentares, en-
quanto os gastos se pulverizam em
projetos estanques, sem a obediência a
qualquer ação integrada de planeja-
mento, sendo a sua realização deter-
minada pela disponibilidade de caixa
do governo e sem
maiores referênci-
as sobre os seus im-
pactos para as con-
tas públicas já que
previstos em um
Orçamento irreal.

Destarte,
além da necessida-
de de se avançar no
equacionam ento
das contas do go-
verno federal, seria
necessário adotar
medidas que per-
mitissem transfor-
mar o Orçamento

numa peça que, além de propiciar
maior controle sobre as contas da
União, fosse também um importante
instrumento para tornar a decisão e a
execução do gasto racional e eficiente.

CONCLUSÕES -A crise fiscal
e financeira que se abateu sobre o Esta-
do brasileiro nos anos 80 terminou por
trazer à tona a face mais complexa
desse processo que se refere ao pró-
prio esgotamento de sua forma de in-
tervenção na economia e de sua articu-
lação com o setor privado. Sob o peso
dessa crise desaba o Estado
privatizado pelas elites, hipertrofiado

em suas inúmeras funções, responsá-
vel pelos rumos do desenvolvimento,
criador da infra-estrutura e disposto à
concessão de generosas benesses fis-
cais e creditícias para viabilizá-lo e des-
nuda-se um país empobrecido, sub-
metido à permanente ameaça de um
processo hiperinflacioná rio, com uma
dívida social de dimensões gigantes-
cas e que encontra, na própria falência
do Estado e de seus instrumentos, difi-

culdades para superar
suas dificuldades e para
avançarem direção à mo-
dernização de sua econo-
mia.
Nessas condições, a re-
forma do Estado e a
redefinição de seu papel
aparecem como condi-
ções essenciais para re-
mover os obstáculos que
se opõem ao reingresso
da economia na trajetória
da estabilidade monetá-
ria e do crescimento auto-
sustentado e ao reencon-
tro da sociedade com
questões tão fundamen-
tais e decisivas para a de-
mocracia como uma me-
lhor estrutura de distri-

4	buição de renda, políticaste	sociais eficientes, equilí-
brio federativo etc. O que
envolve não somente o sa-
neamento financeiro do
Estado, e a recuperação
do crédito público, mas a
reforma de suas institui-
ções e instrumentos, de

forma a capacitá-lo a cumprir o novo
papel que lhe for atribuído que deve
ser consentâneo às tendências do mun-
do atual, onde se combinam elemen-
tos de coordenação e de moderniza-
ção com critérios de eqüidade, eficiên-
cia e justiça.

Essa não é, pela sua complexi-
dade, uma tarefa fácil. Por afetar inte-
resses arraigados e deslocar posições
consideradas direitos adquiridos, deve
gerar inevitáveis conflitos que,
mapeados, terão de ser equacionados.
Embora difícil, é o caminho possível e
o desafio posto para o resgate da espe-
rança no futuro do País.

Esse é o desafio
posto para o resga

da esperança
no futuro do país

4r.
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QUADRO 1

CARGA TRIBUTÁRIA BRUTA
Brasil 1965 1990

ANO	Carga Tributária (% do PIB)

1965	.	 19,10
197025,98
1975	 25,22
1980	 24,69
1981	 24,06
1982	 25,27

25,07
.1984	 21,82
1985	..	 22,53
1986 .. .	. ...	.. ...	25,34
1987	.	

.	
23,34

1988	. .	21,89
1989 .	. :.:••	 21,91
1990	 :1	.	(*)27,43

Fonte: Contas Nacionais/Conta Governo
-FGV/IBRE/CGF(até 1987)e FIBGE/
DECNA (1988/89), PIB/FIBGE (jan
1991).

(*) Preliminar
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QUADRO 2
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA

Média 1986/1989
Palses	 Propriedade e	Renda	Contnhniço	Ben' e	Carga

Patruinio	do	Frtdencia	Seru,os	Tribu
% do total .: ..	total	da	% do	tária

% do total	total	5 do PIB

CANADÁ	 9,13	47,16	13,41	26,94	34,52

	

•	ESTADOS UNIDOS	10,94	46,01	25,03	13,50	27,69
ALEMANHA	2,14	33,55	.39,98	27,20	39,19

	

•	ITÁLIA	 1,18	35,6011	34,37	26,80	..	38,17 .
REINO UNIDO	13,70	38,20	16,88	3308	37,15
AUTRÁ LIA	 ,19	 55 62	0,00	24,02	30,62
ISRAEL	 6,62	41,79	8,45	40,87	 41,06
ESPANHA	 3,45	27,55	37,60	24,02	29,87
AFRICA DO SUL	5,50	53,80	1 6123 90	24,20
CHILE	 2,44	20,10	8,26	34,82	22,99

	

:1:11	MEDIA DE	 •::

	

1 1 11 1	AMOSTRA	 6,35	39,94	18,56	27,51	32,55
BRASIL	 1,52	10,27/	26,19	29,49	22,30

}ontj. LMF, C ovtmment Financ 5lnbstlLs Yuirboolç vol XIV 1990

•••••••••••••••••••••••••	
•••••	QUADRO 3	 •...

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOSTRIBUTÁRIOS ENTRE AS ESFERAS DE GOVERNO
COMO % DO PIB

ANO	 UNIÃO	ESTA [-)0S	MUNICP)O5	TOTAl..

1970	 15,80	 7,56	 2,62	 25,98
1975	 17,22	 5,85	 2,14	 25 22
1980	 1682	 571	 216	 2469
1981	 1682	 5,51	 2,32	 2465
1982	 1743	 560	 225	 2527
1983	. . .1	 .....	17,5317,53	 5,32	 2,22	 25,07
1984	 1438	 527	 217	 2182
1985	 1413	 591	 248	 22,53
1986	 15,44	 685	 '3,05	 25,34
1987	 14,36	 618	 281	 21,14
188	 1320	 5,82	 2,87	 21,81)
1989	 12,69	 b 26	 2,95	 21,91
l990(')	 15,40	 783	 4,19	 2743

Fonte: Contas Nadanais/Conta Governo - FGV/IBRE/CFF (até 1987) e BGE/DECNA (1988/89); PIB
F[8GE (n 1991).
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