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RESUMO

Este trabalho de tese aborda a influência de fatores econômicos, tais como o

nível de concentração de renda e o perfil da estrutura econômica, no Sistema Tributário.

Mostra, por exemplo, de que forma a ampliação do setor serviços e o aumento dos patama-

res de concentração de renda podem diminuir o desempenho do Imposto sobre Circulação

de Mercadorias e Serviços - ICMS em termos da atividade econômica corrente. Além dis-

so, na atual discussão sobre reforma tributária no Brasil, deve ser levada em consideração a

influência da economia no Sistema Tributário, principalmente de seus efeitos do ponto de

vista da capacidade do setor público em gerar receita própria para cumprir suas funções de

Estado.



ABSTRACT

This thesis describes the influence of economics factors such as income

concentration levei and the structure of the economy, in the Tax System. lt shows, for in-

stance, how the enlargement of the service sector and the growth of the income concentra-

tion can reduce the perforrnance of the Value Added Tax in terrns of the current economic

activity. Moreover, in the present discussion about tax reform in Brazil, it must be taken in

consideration the influence ofthe economy in the Tax System, mainly its effects in terms of

public sector capacity to generate its own revenue to comply with the traditional State

functions.



INTRODUÇÃO

As discussões a respeito das estruturas fiscais e tributárias ganharam corpo

no Brasil a partir do periodo pré-constituição de 1988. Do ponto de vista individual das en-

tidades governamentais do país, a grande questão era perseguir dentro do arcabouço tributá-

rio conhecido, aquele modelo que traria maior garantia quanto ao provimento de recursos

necessários ao atendimento das crescentes carências sociais inerentes ao modelo de distri-

buição de renda atual e às demandas diversas resultantes dos processos de desenvolvimento

e urbanização. Atravessar de forma satisfatória todo processo de mudanças na Constituição

de 1988 era, dentro dos interesses legítimos das diversas esferas de governo existentes, tra-

zer para sua competência os tributos que potencialmente na etapa seguinte, através dos tra-

balhos sobre as legislações ordinárias, trouxessem ganhos reais em termos de recursos.

Dentro dessa perspectiva, as análises deveriam se voltar para diagnósticos e

avaliações que indicassem aos tomadores de decisões o perfil de cada um dos tributos, in-

clusive considerando as conjunturas macroeconômicas, as quais todos os tributos se acha-

vam sujeitas. O principal interesse envolvido na análise se relacionava ao alcance da base

tributária, já que a questão das alíquotas poderia ser rediscutida em ocasiões posteriores.

Entretanto, o poder arrecadatório do tributo pode ser influenciado por questões mais dinâ-

micas. Por conseguinte, a prudência indica que se observe não só um quadro estático no

presente, mas também do diagnóstico participe análises mais apuradas das varáveis relevan-

tes no passado.

A teoria que nos reporta a problemas dessa natureza passa pelos financistas

públicos mais renomados. Acontece, que essa literatura se detém mais nos aspectos relacio-

nados às funções tradicionais dos tributos, como melhorar a distribuição de renda, a aloca-

ção de recursos, etc, considerando de forma implícita que a capacidade de arrecadação dos

tributos normalmente dependerá de fatores exógenos às entidades governamentais, e que o

importante é a carga tributária global do sistema. Em outras palavras, não se encontra na



literatura especializada uma análise teórica expondo que tipo de tributo trará melhores re-

sultados para este ou aquele nível de governo em termos de geração de recursos públicos

próprios. Para isso, seria necessário analisar as mudanças - como na estrutura produtiva e na

distribuição de renda (entre outras) - e suas repercussões no potencial de arrecadação dos

impostos. Ao contrário, o que normalmente se analisa são as consequências econômicas e

sociais, positivas e negativas, resultantes da adoção desse ou daquele imposto.

Parece plausível portanto, enveredar através de um estudo empírico, utilizan-

do métodos quantitativos diversos e especialmente da teoria econômica correlata, tanto a

um nível micro, quanto a níveis mais agregados.

No caso específico do Ceará, o que parece relevante é analisar a performance

do principal tributo do Estado desde a reforma tributária de 1967, ou seja o ICMS, verifi-

cando que fatores da estrutura econômica contribuíram para torná-lo mais ou menos efici-

ente em termos de evolução da atividade econômica correspondente. Dentro desse quadro é

relevante ressaltar, que não apenas o nível de atividade econômica foge ao controle específi-

co do governo (principalmente a nível estadual), mas também, e com mesmo grau de im-

portância, as alterações que se desenvolvem entre as variáveis que compõem as estruturas

produtivas e distributivas da economia do Estado.

A teoria das Finanças Públicas apresenta temas próximos aos que será aqui

discutido, analisando evidências históricas de modelos tributários baseados na estrutura pro-

dutiva e principalmente no nível de desenvolvimento dos diversos Estados e das grandes

regiões. Dentro dessa óptica, como será visto no capítulo I, é possível verificar o grau de

adequabilidade de impostos indiretos para uma economia em desenvolvimento incipiente e

com perfil concentrador, como a economia brasileira. É possível, de forma até mais abran-

gente, analisar os caminhos que o sistema tributário brasileiro deve tomar diante das neces-

sidades e demandas sócio-econômicas do país.
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o segundo capítulo se concentrará em exemplos empíricos, mostrando como

as políticas econômicas de curto prazo e a própria estrutura econômica, em um prazo mais

longo, atuam sobre o sistema tributário, notadamente sobre o desempenho dos impostos

nele inseridos, concentrando-se especialmente no ICMS e, em um segundo momento, no

caso do Ceará. Pretende-se discutir, por exemplo, como a evolução concentradora da eco-

nomia cearense em determinados períodos, e também de que forma as recentes mudanças na

composição da atividade econômica contribuíram para influenciar e alterar relativamente o

potencial de arrecadação do ICMS em termos de evolução da atividade econômica.

Tendo sempre em mente a pouca ingerência que o governo estadual detém

para atuar nesse quadro, tão importante para as finanças do Estado, deve se buscar no futu-

ro, formas alternativas eficientes de alavancagem de recursos via sistema tributário, passan-

do inclusive por uma revisão na repartição das competências tributárias no Sistema Federa-

tivo. O Setor Serviços, como será examinado no capítulo III, apresenta-se hoje como o mais

dinâmico nos novos modelos de desenvolvimento a nível mundial, despontando como uma

das principais fontes geradoras de recursos tributários, pois possui vantagens de um baixo

custo de arrecadação e de localização concentrada nas cidades, tanto que atualmente, os

maiores beneficiários desses recursos são os municípios arrecadadores dos serviços neles

prestados. Além disso, novos fatores surgidos a partir da globalização também devem alterar

a relação de produtividade entre os impostos conhecidos. Todos esses aspectos precisam ser

levados em consideração, diante de qualquer discussão sobre reforma tributária no país.

Portanto, o objetivo deste estudo é analisar de que forma os fatores econômi-

cos costumam atuar sobre as varáveis tributárias e, por conseguinte, o reflexo dessas rela-

ções na capacidade dos Estados em cumprir suas funções sociais.
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CAPÍTULO I - A Estrutura Tributária como

condicionada pelo nível de Desenvolvimento

Econômico.

Trabalhos importantes já foram desenvolvidos sobre a adequação da Estrutu-

ra Tributária ao nível de desenvolvimento econômico de uma região ou Estado] . Esses tra-

balhos são a base de uma idéia, até intuitiva, que o modelo de alavancagem de recursos pró-

prios destinados ao setor público depende principalmente da base estrutural das economias,

e por conseguinte, dos patamares de industrialização e desenvolvimento existentes.

Outros autores costumam estudar, do ponto de vista econômico, a eficiência

das diversas forma conhecidas de se tributar uma economia, argumentando por exemplo,

que na medida do possível os impostos diretos (especialmente o Imposto de Renda) são

mais desejáveis que os indiretos. Basicamente porque os impostos indiretos, como aqueles

incidentes sobre bens e serviços, dificilmente serão neutros do ponto de vista alocativo, já

que a sua incidência não é geral, ou seja, normalmente esses impostos não se apresentam

com uma carga igual sobre todos os produtos e serviços comercializáveis.

Outra razão importante que se apresenta para a superioridade dos impostos

diretos sobre os indiretos é a melhor aplicação do princípio da Capacidade Contributiva. A

Propensão Média a Consumir diminui com o aumento do nível de renda, isto é, a medida

que a renda das famílias aumenta, diminui a parcela destinada ao consumo. Ao contrário,

quando a renda das famílias diminui, normalmente ocorre um aumento da parcela destinada

ao consumo. Isso leva a que famílias de menor renda suportem um impacto tributário relati-

vo maior no caso dos impostos indiretos, caracterizando assim a regressividade na incidência

do imposto. Já com os impostos diretos, a questão da regressividade é equacionada pela

utilização de diferentes alíquotas, praticando-se alíquotas maiores na medida em que au-

I O trabalho clássico é de H. Hinrichs (1966).
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menta a faixa de rendimentos do contribuinte. Neste último caso, o princípio da Capacidade

Contributiva pode ser respeitado, tomando-se a aplicação da progressividade mais fácil e

segura, pois é possível identificar cada contribuinte.

Acontece, que todas essas importantes considerações acerca da influência da

Estrutura Tributária no contexto sócio-econômico infelizmente não determinam que es-

trutura de fato deverá prevalecer em uma economia qualquer, apenas servem de base para se

discutir as repercussões na economia e evitar distorções desnecessárias, sem prejuízo para a

arrecadação própria do setor público. Atualmente, devido a complexidade dos sistemas eco-

nômicos, é possível - diante de uma vontade política - a busca de uma melhor justiça tribu-

tária, utilizando-se dos princípios acima citados. Entretanto ao longo da história econômica,

o que trabalha para determinar a Estrutura Tributária é de fato, o grau de desenvolvimento

e a base de sustentação das economias, estando subjacente à própria conjuntura político-

institucional. O mais importante para o Estado é o aproveitamento do potencial econômico

das atividades sujeitas a gravação pelo imposto.

A estrutura tributária, segundo Hinrichs, evolui com base em três variáveis

distintas : o grau de abertura da economia ao comércio internacional; o nível de renda da

população (medido, entre outros indicadores, pela renda per capitay, e o estilo cultural da

nação - que compreende fatores subjetivos como grau de legitimidade dos governantes,

aquiescência para com a imposição dos tributos, mobilidade social, conscientização, etc ...

o autor comprovou sua teoria geral utilizando-se de modelos econométricos

para vários países, comparando os indicadores de países desenvolvidos com subdesenvolvi-

dos, entre 1957 a 1960. Hinrichs identifica algumas regras básicas de formação de estruturas

tributárias, tais como: nos países de baixa renda, com economia aberta e semifechada', a

principal fonte tributária está atrelada ao comércio exterior; nos países de renda média dimi-

nui a relação tributos do comércio exterior / renda nacional e aumenta a participação dos

impostos indiretos ligados ao comércio doméstico; nas nações de renda mais alta, os im-

2 A economia é classificada como aberta se a relação Importações / PNB é superior a 20 %. semifechada se a
mesma relação se encontra entre 12% c 20% e fechada no caso de se apresentar inferior a 12%.
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postos diretos ganham importância, ultrapassando os impostos indiretos a depender de fato-

res mais subjetivos, como os citados anteriormente. Nos países considerados abertos ou

semifechados (partindo de 12 % na relação Importações / PNB, como critério de agrupa-

mento em semifechados e mais que 20 % da mesma relação para considerá-los abertos),os

impostos diretos já começam a despontar desde o amadurecimento do setor externo da eco-

nomia, pois começa a se formar uma classe comerciante concentrada - portanto compatível

com o estágio da administração tributária no período- e de razoável capacidade contributiva.

Na seção seguinte será desenvolvido um estudo para o Brasil, com o uso da

estatística descrita, pretendendo verificar alguns resultados apontados por Hinrichs em seu

trabalho. A metodologia aqui empregada apresentar-se-á bem diferente daquela usada por

Hinrichs. Enquanto no citado estudo foram comparados grupos de países com níveis de des-

envolvimento econômico semelhantes, aqui será desenvolvido um levantamento sintético da

estrutura tributária brasileira, confrontando-a com o estágio de desenvolvimento em cada

período. Pela classificação de Hinrichs, o Brasil estaria no grupo de renda baixa, com renda

per capita entre U$ 150 a U$ 299, no período base de 1957/60. Será conveniente uma análi-

se mais dinâmica desde o período primário-exportador até maiores patamares de desenvol-

vimento alcançados recentemente, a fim de estabelecer o confronto desejado. Além disso,

proceder-se-á também a investigações acerca da estrutura da receita tributária e o nível de

desenvolvimento das grandes regiões do país.

1.1 - Alguns estudos empíricos do comportamento das variáveis tributárias no Brasil,

como determinado pelo nível de desenvolvimento e industrialização

o caso brasileiro representa um ilustrativo exemplo do exposto anteriormen-

te. Os impostos indiretos representavam 59 % da receita da União e 41,9 % da receita dos

Estados no período de 1923-29, como pode ser visto na Tabela 01. A incidência de impos-
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tos se dava basicamente sobre bens manufaturados importados e sobre produtos de agricul-

tura extensiva para exportação, como o café. A reduzida economia formal e os arcaicos me-

canismos de administração tributária impossibilitavam uma base tributária de maior amplitu-

de. Hinrichs chamava a atenção, que para esse tipo de economia aberta ao comércio exteri-

or, não apenas os impostos sobre produtos ligados ao comércio internacional começam a se

constituir a principal receita pública, como também aparecem paulatinamente os impostos

sobre a renda gerada nesses setores. Assim, é que a partir do final dos anos 30, o Imposto de

Renda começa a despontar como uma parcela importante da receita tributária.

TABELA I .01 - ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO E DOS GOVERNOS

ESTADUAIS : PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS TRIBUTOS NA RECEITA

TRIBUTÁRIA - 1907/1979

UNIÃO ESTADOS
Impostos Indiretos Impostos

PERÍODOS Diretos Impostos Indiretos
Importações Consumo IUCL Impostos s/renda Exportações Vendas

1907 - 1914 53,2 10,3
1915 - 1922 34,1 18,7 { 41,9
1923 - 1929 39,2 19,8 {
1930 - 1937 34,2 20,7 21,6 5,4
1938 - 1946 16,7 26,6 16,8 5,5 43,4
1947 - 1949 9,3 26,3 5,4 22,6 4,2 66,2
1950 - 1952 7,2 24,4 5,4 24,0 2,4 70,9
1953-1955 3,1 22,7 6,7 24,5 2,3 69,3
1956-1958 3,6 21,8 6,6 20,5 1,3 70,4
1959 - 1961 6,9 23,1 9,2 18,1 1,2 77,4
1962 - 1964 6,5 30,7 9,2 18,6 1,0 84,3
1965 - 1967 4,6 26,5 11,4 17,0 90,3
1968 - 1970 4,5 27,2 9,0 14,0 91,2
1970 - 1973 4,1 22,2 7,0 14,0 89,4
1974 - 1979 5,5 21,0 7,5 18,7 95,2
Fonte: Rezende, Femando. "Finanças Públicas". São Paulo. Atlas. 1981. (Todos os anos
até 1973. No período 74-79 efetuou-se cálculos próprios).
Fonte original: FGV, Conjuntura Econômica (outubro de 1970 e junho de 1975)

FffiGE, Anuário Estatístico do Brasil. Vários anos.
obs:

~ O imposto sobre consumo da União foi substituído pelo IPI, a partir de 1967.
~ A partir de Dez/1965, o imposto sobre exportações passou para a esfera da União.
~ O imposto sobre vendas estadual sofreu alterações com a reforma de 1967, surgindo o

ICMS.
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Os impostos indiretos, com incidência nas operações domésticas, também

começam a se destacar. Já a partir do final dos anos cinqüenta, os impostos ligados ao co-

mércio exterior perdem importância, funcionando apenas como instrumentos de política

industrial e de equilíbrio no Balanço de Pagamentos com pouca finalidade na alavancagem

de recursos. Neste periodo, que se caracteriza pelo rápido crescimento econômico, se desta-

ca o Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes, o IUCL, atingindo seu ápice na

participação relativa da carga tributária pouco antes da reforma tributária de 196 . Isto

deve-se a crescente necessidade de financiamento da infra-estrutura básica, exercendo outra

função típica das impostos indiretos observada em países em desenvolvimento : a de alavan-

car recursos para impulsionar a industrialização, através da função alocativa do Estado.

Neste caso específico, a Política Industrial utiliza-se dos mecanismos tributários para trans-

formar a estrutura econômica, invertendo a relação de causalidade implícita nos parágrafos

anteriores, quando destacava-se o caráter passivo do Sistema Tributário.

Nos anos 60, o ICMS se consolida como o principal imposto na esfera esta-

dual, participando com cerca de 90 % da Receita Tributária do Estado. Já no período pós-

milagre (1974-1979), quando a economia brasileira se encontrava com indicadores próprios

de economias industrializadas e com grau de desenvolvimento bem superior a década de 20,

a participação relativa dos impostos indiretos na arrecadação tributária da União caiu para

34 %, enquanto no intervalo de 1923/29 alcançava 59 %.

Caberia analisar então, em quais períodos selecionados a estrutura tributária

possibilitou uma receita pública elástica em relação a renda nacional, ou mais especifica-

mente, quando na história recente das finanças públicas brasileira um aumento no PIB gerou

um aumento proporcionalmente maior nos impostos efetivamente recolhidos aos cofres pú-

blicos, procurando separar o desempenho dos impostos diretos dos indiretos. Sabendo-se da

necessidade do aprofundamento acerca da estrutura econômica nacional em cada período, e

da dificuldade de se isolar os outros fatores que certamente influenciaram a questão, torna-

se mais simples compor a análise a partir do arrecadação efetiva de cada imposto relevante,

que surgiu ao longo dos anos.
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Infelizmente, apenas a partir de 1947 dispõe-se de dados para montar uma sé-

rie intermitente e metodologicamente coerente a respeito da evolução da carga tributária dos

principais impostos vigentes no país e das diversas contribuições existentes. Estes indicado-

res, que demonstram o recolhimento efetivo de cada imposto e contribuição em relação ao

pm do país, são úteis para analisar em que medida as elasticidades de cada um se compor-

tam, diante do crescimento da renda nacional. Observando sempre, que o ideal seria compa-

rar os índices de variação da renda nacional com os índices de variação na arrecadação efeti-

va de cada imposto. Entretanto, isso implicaria em se trabalhar originalmente com números

absolutos, podendo acarretar distorções por conta das diferentes metodologias de obtenção

dos dados pelas fontes pesquisadas, ou pelo uso de índices de atualização monetária diver-

sos.

Dentre os tributos selecionados, conforme exposto na Tabela 1.02, a maioria

demonstra não deter uma correlação mais forte entre sua carga tributária e a renda nacional.

Os Impostos Únicos, por exemplo, apresentam um crescímento na sua carga tributária entre

1980-83, anos de evidente recessão. Por outro lado, nesse período se inicia o proceeso de

maturação dos investimentos do 11PND, na sua maioria ligados a infra-estrutura básica, área

de incidência desses tributos, contribuindo assim para o acréscimo na participação dos Im-

postos Únicos no Plls. Os impostos sobre importações freqüentemente acompanham as po-

líticas de equilíbrio no Balanço de Pagamentos, não guardando uma relação direta com o

nível de atividade econômica; sendo considerados, atualmente, muito mais instrumentos de

política econômica do setor externo, do que um imposto com fins de alavancagem de recei-

ta. Acontece que normalmente, as políticas de equilíbrio para o setor externo possuem um

vetor de medidas recessivas, tal como ocorrera nos anos 80, pois um de seus componentes é

justamente a redução da demanda agregada da economia, com o objetivo tanto de liberar a

produção de bens comercializáveis para exportações, e principalmente, reduzir em um pri-

meiro instante as importações de bens intermediários e finais. A partir de 1983, marco inicial

do ajuste no Balanço de Pagamentos no Brasil, a carga tributária dos Impostos sobre Im-

portação esteve abaixo de 0,40 %, nível nunca alcançado nos anos anteriores da série.
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Já o IPI, o Imposto de Renda e o ICMS como se poderia esperar, revelam

uma relação mais direta com os níveis de renda. O IPI e o Imposto de Renda durante o perí-

odo do milagre (1968-73) elevam-se conjuntamente, em relação ao período 1964-67 (ca-

racterizado por ajustes de estabilização). Após esse período, a participação do IPI se reduz

vagarosamente, mas a do Imposto de Renda continua, em média, seu crescimento. Este fato

corrobora a idéia já lançada, de que ao avanço no nível de desenvolvimento, os impostos

indiretos cedem lugar aos diretos no âmbito dos sistemas tributários nacionais. Observa-se

que no início dos anos 70, o Brasil atinge uma renda per capita de US$ 500,00, alcançando

os grupos de países que Hinrichs considerou de renda elevada em seu trabalho (ressalvando-

se as diferenças do valor real do dólar entre 1958/59 e 1970). Neste período, o imposto de

Renda arrecadado passa ao patamar de 3 % do pm.

O ICMS também não contraria os preceitos acima descritos: cresce (em mé-

dia) sua carga relativa durante aquele período de significativa expansão da renda (1968-73) -

aproveitando também a reforma tributária de 1967~ e se reduz nos anos seguintes, com o

aumento da carga do Imposto de Renda e das contribuições fiscais. Apenas a partir de 1990,

o ICMS toma a recuperar-se, devido às alterações no Sistema Tributário, após a Constitui-

ção de 1988. Este fenômeno parece contradizer a discussão acerca da dinâmica dos impos-

tos diretos, em economias que apresentem certo grau mínimo de desenvolvimento. No en-

tanto, a importância relativa do ICMS elevou-se, em parte com a incorporação dos Impos-

tos Únicos em sua base de cálculo, não alterando assim as parcelas de impostos diretos e

indiretos no total do bolo tributário. Ademais, a explicação reporta-se principalmente para o

campo político. O sistema federativo brasileiro passou por um processo histórico de con-

centração de recursos públicos na esfera da União, durante o período ditatorial. Alegava-se

para este propósito uma possível perda na alocação de recursos pelos Estados e Municípios

e uma necessidade de utilizar esses recursos em uma função mais nobre : a execução dos

grandes projetos oriundos dos planos nacionais de desenvolvimento a nivel federal.
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Quando se dá o retomo ao regime democrático, o ideário político nacional

rejeita o conceito de ineficiência dos governos estaduais e municipais, apontado durante o

regime anterior. Ao contrário, os níveis locais de go erno teriam melhores condições, atra-

vés de uma política adequada de gastos públicos de promo er a eqüidade e o desenvolvi-

mento regional. Diante desse quadro, os constituintes tinham como opção desde a alteração

em toda estrutura federativa de poder, até a possibilidade de modificar profundamente o

Sistema Tributário Nacional; ou mais simplesmente, poderiam realizar uma reforma tributá-

ria parcial, reforçando a base de cálculo dos impostos já pertencentes aos Estados e Municí-

pios e aumentando suas receitas via transferências constitucionais, sem contudo tocar na

delicada questão da competência tributária sobre os principais impostos envolvidos. A últi-

ma opção revelou-se a mais viável politicamente. Dentre outras mudanças, o ICMS passou a

incidir também sobre os serviços de transportes interestaduais e intermunicipais e a gravar

com alíquotas mais elevadas as telecomunicações. Portanto, essa tímida reforma não logrou

um aumento relativo dos impostos indiretos no escopo tributário nacional. Tão somente,

serviram para canalizar mais recursos para os Estados via ICMS e transferências, e para os

Municípios também via transferências constitucionais.
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E CONTRIBUI,' ES NO PIB 00 BRASil.. : 1947 - 1992
PERIODO Impostos Imp.sobre IPI Imposto ICMS Contribui- Cont.PIS/ PIB per

Únicos importa- de Renda çao Prev. PASEP/ capto[çâo. Social FGTS U$/hab
1947 1,15% 2,74% 2,39% 2,48% 2,75%
1948 0,88% 2,57% 222% 2,76% 2,72%
1949 0,78% 2,57% 2,18% 3,23% 2,98% 254,9
1950 0,66% 2,51% 2,18% 3,33% 3,07% 289,9
1951 0,89% 2,62% 2,59% 3,88% 3,07% 348,8
1952 0,70% 2,47% 2,70% 3,63% 3,21% 398,2
1953 0,31% 2,44% 2,63% 3,60% 3,10% 185,1
1954 0,38% 2,43% 2,56% 3,55% 2,86% 186,8
1955 0,31% 2,37% 2,62% 3,68% 3,26% 180,8
1956 0,21% 2,49% 2,66% 3,94% 4,01% 223,4
1957 0,25% 2,73% 2,42% 3,99% 4,68% 258,6
1958 0,94% 2,89% 2,33% 4,12% 4,64% 182,9
1959 0,93% 2,63% 2,27% 4,55% 4,24% 218,9
1960 0,00% 0,78% 2,97% 2,22% 4,76% 4,00% 240,7
1961 0,00% 0,85% 2,93% 2,00% 4,71% 4,59% 238,1
1962 0,00% 0,87% 3,04% 1,72% 4,91% 4,35% 260,4
1963 0,00% 0,72% 3,38% 2,02% 4,82% 4,18% 305,2
1964 0,00% 0,53% 3,76% 2,06% 5,70% 4,59% 263,9
1965 0,00% 0,56% 3,49% 2,73% 5,86% 4,80% 280,5
1966 0,00% 0,77% 4,12% 2,49% 6,39% 4,46% 342,5
1967 0,15% 0,52% 3,97% 2,17% 7,60% 0,00% 365,4
1968 1,81% 0,84% 5,23% 2,24% 8,04% 0,00% 387,5
1969 1,99% 0,85% 5,33% 2,97% 8,83% 0,00% 412,7
1970 2,02% 0,81% 5,21% 3,00% 8,51% 4,39% 1,29% 456,5
1971 1,79% 0,81% 5,14% 2,93% 7,61% 2,38% 1,55% 513,9
1972 1,90% 0,89% 5,01% 3,36% 7,53% 4,51% 1,95% 599,5
1973 1,70% 0,91% 4,75% 3,07% 7,36% 4,55% 2,09% 836,9
1974 1,39% 1,10% 4,50% 3,12% 6,87% 4,41% 2,25% 1.072,6
1975 1,24% 1,08% 3,99% 2,96% 6,44% 5,02% 2,48% 1.231,8
1976 1,97% 1,05% 3,56% 2,89% 5,73% 5,30% 2,55% 1.425,2
1977 1,61% 0,78% 3,17% 3,24% 5,64% 5,49% 2,68% 1.601,3
1978 1,57% 0,72% 3,02% 2,88% 5,86% 5,71% 2,78% 1.774,6
1979 1,23% 0,66% 2,54% 3,13% 5,36% 5,72% 2,61% 1.918,3
1980 2,40% 0,70% 2,20% 3,00% 4,90% 4,70% 2,30% 1.993,3
1981 2,40% 0,60% 2,10% 3,20% 4,80% 4,90% 2,40% 2.159,4
1982 2,10% 0,50% 2,10% 3,20% 4,90% 5,80% 2,40% 2.224,7
1983 2,20% 0,40% 1,90% 3,80% 4,60% 5,00% 2,20% 1.551,3
1984 0,60% 0,40% 1,30% 4,40% 5,00% 4,60% 1,90% 1.530,3
1985 0,40% 0,30% 1,70% 4,60% 5,10% 4,50% 1,80% 1.669,3
1986 0,40% 0,40% 2,10% 4,60% 6,10% 4,90% 2,30% 1.943,0
1987 0,50% 0,30% 2,30% 3,90% 5,30% 4,50% 1,90% 2.081,9
1988 0,50% 0,30% 2,00% 4,20% 5,00% 4,10% 1,20% 2.280,3
1989 0,10% 0,30% 2,00% 4,20% 5,90% 4,30% 1,90% 3.036,8
1990 0,00% 0,30% 2,30% 4,50% 7,00% 5,00% 2,50% 3.167,1
1991 0,00% 0,30% 2,20% 3,60% 6,80% 4,40% 2,40% 2.624,8
1992 0,00% 0,30% 2,20% 3,70% 6,10% 4,20% 2,30% 2.616,4.. - ,

TABELA 1.02 - PARTICIPAÇÃO OOS PRINCIPAIS TRIBUTOS
Õ

FONTES: 1 - Pessoa, Mano Cnstovao B. e Malherro, Paulo Cesar da F. Fmanças Publicas: um
Quadro de instabilidade. Conjuntura Econômica. FGV. Setembro/94.
(Período 1980-92).
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2 -IBGE. Anuário Estatístico. 1947-79. (Dados dos impostos únicos para o período
1974-79)

3 - IBGE. Estatísticas Históricas do Brasil. Volume 3. (Demais impostos e PIB para o
período 1947-79)

4 - Filho, André F. Montoro e Porto, Comélia Nogueira. Previdência Social e
Previdência Complementar. ( período 1970-79 pl as séries de Prev. Social e
Contribuição PIS/PASEP/FGTS)

5 - Oliveira, Jaime A. de Araújo e Teixeira, Sônia . Fleury. (lM)Previdência Social.
60 Anos de História da Previdência no Brasil. Editora Vozes. Rio de Janeiro. 1985.

Uma outra comprovação empírica interessante sobre a predominância dos

impostos diretos em áreas mais desenvolvidas, pode ser obtida a partir da comparação da

carga efetiva do ICMS e do Imposto de Renda em relação aos respectivos Plli's de duas

regiões bastantes díspares em termos de grau de desenvolvimento, como o Sudeste e o

Nordeste do Brasil. A Tabela 1.03 abaixo, reforça a idéia que em regiões mais desenvolvidas

toma-se possível aumentar a participação dos impostos diretos - especialmente o Imposto de

Renda - no total da carga tributária. Observa-se que para todos os anos selecionados a rela-

ção IRIPffi é sempre maior no Sudeste, quando comparado ao Nordeste, enquanto a relação

ICMSlPlli apresenta-se inconclusiva, impossibilitando uma melhor comparação, sendo

muito próximas nos anos de 80/85. A explicação teórica para a primeira comparação reside

na maior Propensão Média a Poupar das regiões mais desenvolvidas, incentivando o Estado

a a1avancar recursos públicos a partir da renda global dos individuos, e não apenas do con-

sumo. Um fator implícito neste tipo de análise, diz respeito ao nível de administração tribu-

tária mais avançado na Região Sudeste, quando comparada a mesma variável no Nordeste.

Isto por si só, conduziria a uma maior relação Imposto / Plli, tanto do Imposto de Renda

como do ICMS. Certamente isto explica em parte, porque a relação ICMSlPlli aparece pró-

xima nos vários anos, entre as duas regiões.
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TABELA L03 - PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO ICMS E DO LR. O pm Em milhões de R$

NORDESTE E SUDESTE DO BRASIL preços ctes.1994

ANOS

AGREGADOS 1970 1975 1980 1985 1990

PIB a c.f. NE 21.268 24.400 41.317 47.923 57.904

SE 115.143 134.668 211.345 205.797 205.109

ICMS NE 1.415 1.388 2.158 2.666 3.355

SE 11.590 10.218 11.892 11.728 16.387

RELAÇÃO NE 6,66 5,69 5,22 5,56 5,79

ICMS/PIB SE 10,07 7,59 5,63 5,70 7,99

IMPOSTO NE 350 385 594 840 941

DE RENDA SE 4.646 5.276 7.575 12.784 9.975

RELAÇÃO NE 1,65 1,58 1,44 1,75 1,63

I.R.lPIB SE 4,03 3,92 3,58 6,21 4,86

PIB PER NE 759,19 783,40 1191,14 1228,63

CAPITA(R$/POP) SE 3139,19 2977,19 4102,88 3480,17

FONTES:

a) Estatisticas Históricas do Brasil.1986. Rio de Janeiro. IBGE. (valores do PIB e ICMS até 85)

b) Anuário Estatistico do Brasil. Vários anos. Rio de Janeiro. IBGE.(valores I.R. todos os anos)

c) COTEPElSEFAZ-Ce (ICMS de 1990)

d) Anuário Estatistico do Brasil. 1991.Rio de Janeiro. IBGE. (valor do PIB de 1990 e Pop.Residente

- todos os anos)

e) Rodrígues, Maria C. Prates. O PIB dos estados brasileiros. Dez/93. Rio de Janeiro.

Conjuntura Econômica. IBRElFGV. (Estimativas de participação no PIB das grandes regiôes)

Obs: Todos os valores foram atualizados pelo IGP-DI médio anual da FGV

No ano de 1990 na região Sudeste há um aumento na relação ICMSIPIB e,

por outro lado, uma queda na relação IRfPIB. Isto de fato contraria o que vem se afirman-

do, quanto a superioridade no uso dos impostos diretos em regiões ou nações mais desen-
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volvidas. É que no caso específico do Brasil, a questão federalista deve ser levada em conta,

demonstrando a inviabilidade desse tipo de análise, através de comparações entre as grandes

regiões. Ademais, o estudo envolve também aspectos de natureza político-institucional, que

serão abordadas superficialmente ainda neste capítulo, concentrando-se no período pós

Constituição de 1988, cujo impacto atual apresenta enorme rele ância.

1.2. O Efeito Translação e sua identificação em determi-

nadas fases da economia brasileira

Outro aspecto relevante na formação da estrutura tributária verificada em di-

versos países é o ''Efeito Translação", levantado originalmente por PeacocK e Wisemarr'.

Sua principal contribuição consiste na observação de saltos na evolução da carga tributária

aceita pela sociedade, justificados basicamente por motivações impositivas - como o advento

da grande depressão na década de 30 - ou por grande aderência social, verificada, por

exemplo, nos períodos de guerra.

No caso do Brasil, pode ser citado ao menos duas situações que se coadunam

com os conceitos associados ao ''Efeito Translação". A primeira é o caso dos períodos infla-

cionários, quando o financiamento dos déficits públicos foram muitas vezes patrocinados por

emissão de papel-moeda, impondo a sociedade o mecanismo do imposto inflacionário. A

Segunda, verifica-se no período inicial da ditadura militar, quando a elevação da carga tri-

butária deveu-se à imposição de determinado contexto político, embora vinculado a um pla-

no de estabilização econômico. As décadas de 50 e 60 são ricas em evidências empíricas

3 PeacocK, Alan T. e Wiseman, Jack, The Growth ofPublic Expenditure in lhe United Kingdom Princenton :
Princenton University Press, 1970.
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tanto no primeiro, quanto no segundo momento acima mencionado. Como demonstrado

pela TABELA I.04, entre 1955-1969, a participação dos recursos do setor público no pm
evoluiu de 17 % para 27 %, demonstrando um inequívoco aumento no período. Observando

a coluna do déficit público, verifica-se que a emissão de papel-moeda em muito contribuiu

para a alavancagem de recursos no período desen olvimentista, incluindo o biênio 64/65. A

partir de 1966, com o programa de estabilização econômica do governo federal deslocou-

se a responsabilidade na obtenção dos recursos necessários para a coluna da Receita Tribu-

tária, através da elevação dos impostos, sendo parte de recursos destinados a diminuir o

déficit. É possível refutar essas duas situações' como evidências do Efeito Translação, par-

tindo-se por exemplo, do argumento que o imposto inflacionário não constitui um imposto

institucionalizado no sistema tributário legal do país. Ou de outra forma, o exemplo citado

não demonstra a elevação da receita tributária em si, mas a atuação do governo federal, ob-

tendo um delta de recursos pelo "lado da despesa". Entretanto, o resultado é o mesmo:

independente da forma de financiamento, aumentou a despesa do setor público em relação

ao pm, conforme o argumento original de Peackoc e Wiseman, que considerava o aumento

relativo do gasto público como um resultado natural do desenvolvimento, porém limitado

pela elasticidade na obtenção de recursos.
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TABELA L.04 - TOTAL DOS RECUSOS DO SETOR PÚBLICO EM RELAÇ - O O rm
POPANÇA EXTERNA / PIB E MIlPm DO BRASIL

ANOS RECEITA SUPERAVIT/ TOTAL POUPANÇA MEIOS DE PAG. M1/PIB
TRIBUTÁRIA DÉFICIT RECURSOS EXTERNA SALDOS FI DO ANO

1950 14,9 -2,44 17,34 -0,92 25,57
1951 17 0,14 16,86 2,15 24,02
1952 15,9 -0,97 16,87 2,97 23,57
1953 15,9 -1,70 17,60 -0,22 23,58
1954 16,9 -1,33 18,23 -0,8 21,25
1955 15,7 -1,53 17,23 -0,01 20,39
1956 17 -3,36 20,36 -0,24 19,67
1957 17,1 -2,97 20,07 0,96 21,40
1958 20 -2,05 22,05 1,03 21,15
1959 20,8 -1,29 22,09 1,3 20,25
1960 20,1 -1,35 21,45 1,76 20,49
1961 18,8 -2,43 21,23 0,84 21,36
1962 17,8 -3,42 21,22 2 21,88
1963 18 -3,16 21,16 0,66 20,07
1964 19,4 -3,58 22,98 -0,6 18,60
1965 21,8 -3,51 25,31 -1,62 20,51
1966 24,1 -1,09 25,19 -0,19 15,86
1967 23,4 -1,79 25,19 0,76 17,53
1968 26,5 0,00 26,50 1,49 17,52
1969 27,9 0,28 27,62 0,75 17,66
1970 25,97 0,70 25,26 1,32 17,30
1971 25,06 0,55 24,51 2,66 17,10
1972 25,86 0,12 25,75 2,53 17,66
1973 26,31 0,31 26,01 2,01 18,58
1974 26,16 0,33 25,83 6,45 16,92
1975 26,33 -0,35 26,68 5,16 17,16
1976 25,26 0,30 24,95 3,91 14,54
1977 25,60 0,11 25,49 2,28 13,08
1978 25,67 -0,01 25,68 3,47 12,78
1979 24,33 -0,04 24,37 4,81 13,29
1980 24,19 0,39 23,80 5,42 10,82
1981 24,45 0,22 24,22 4,47 10,34
1982 26,53 -2,26 28,79 5,89 8,77
1983 24,87 -0,06 24,93 3,46 6,96
1984 21,71 0,52 21,19 -0,02 6,41

FONTES:
Resende, Femando. Finanças Pública. São Paulo. Ed. Atlas.1981.
(Relação Receita Tributária/PIB até 1969.)
Conjuntura Econ(}mica.Maio/95.FGV. Rio de Janeiro (Poupança externa/PIB)
Estatlsticas Históricas do Brasil. 1986. Rio de Janeiro. IBGE. (demais dados)
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o termo Translação está relacionado ao caráter transitório desse fenômenos

sócio-econômicos. Portanto, espera-se alguma queda na carga tributária, na medida em que

desapareçam esses fenômenos. Não se deve relacionar o Efeito Translação com o conceito

de Crowding-Out, que refere-se a alterações na participação relati a dos setores econômicos

na composição do Plê, aumentando a participação do setor público e diminuindo a do setor

privado, ou vice versa. Quando ocorrem, essas alterações têm um caráter mais permanente e

não envolvem necessariamente elevação na carga tributária. Continuando o exercício inicia-

do no parágrafo anterior, outro argumento para refutar o exemplo da elevação da carga tri-

butária no início do período militar como um caso típico do Efeito Translação, seria o de

atentar para o caráter permanente da elevação na carga tributária, verificando patamares

semelhantes até o fim da década de 70. Entretanto durante esse período, é por demais co-

nhecido a utilização da poupança externa para incrementar ainda mais os gastos do setor

público na economia. O comportamento crescente desses gastos é justificado assim, muito

mais pelo acréscimo de poupança externa, do que pela elevada carga tributária. A partir de

1982/83, tanto a relação Receita Tributária IPffi, quanto a relação Poupança ExternaIPffi

começam a decair.

O que foi discutido até aqui diz respeito a forma com a qual o setor público

procura garantir os recursos necessários a realização de suas crescentes despesas. No capí-

tulo seguinte, será discutido a utilização preponderante dos impostos indiretos do Brasil e

como a produtividade desses impostos é condicionada por fatores econômicos como a con-

centração de renda e o perfil da estrutura econômica.
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CAPÍTULO 11

A análise do comportamento do IC S, diante dos níveis

de atividade econômica correntes e da distribuição da

renda estadual.

Fatores como o Efeito Translação e a adoção do tipo de imposto apropriado

ao nível de desenvolvimento e à estrutura econômica podem ser verificados na história eco-

nômica brasileira recente, conforme discutido no Capítulo I. Diante desses fatores observa-

se a predominância na adoção de impostos indiretos no Brasil (vide Tabela 1.02, Capítulo I).

O Imposto sobre a Produção Industrial - IPI, sobre a Comercialização de Bens e Serviços

de Transportes e Telecomunicações - ICMS e sobre a Prestação de Serviços - ISS são os

exemplos mais importantes. O tema deste capítulo, portanto, versa sobre o desempenho

desses tributos diante da estrutura econômica e da concentração de renda e, por conseguin-

te, sua capacidade de gerar receitas públicas próprias, já que se encontram condicionados

aos fatores econômicos mencionados.

Como exemplo, será considerado o ICMS no Estado do Ceará, observando

sua importância como uma das principais fontes de recursos para o setor público estadual ,

desde sua criação em 1967. Sua importância se verifica, a partir do prisma da competência

estadual própria em tributar, pois sem dúvida, constituiu-se no principal tributo no âmbito da

ingerência estadual em todo o país - não apenas para o caso do Ceará - segundo determina

o Sistema Tributário Nacional vigente.

Os dados demonstram a crescente importância do ICMS nas Receitas Totais

do Estado, especialmente após a Constituição de 1988. Em 1988, o ICMS chegou a repre-
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sentar apenas 27 % da Receita Total do Estado (incluídos neste total os empréstimos),

contra 41,50 % já a partir de 1989. Em 1994 atingiria o patamar de 49 %.

GRÁFIcon .01
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O FPE - Fundo de Participação dos Estados na arrecadação do Imposto de

Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados de responsabilidade da União - desponta

como a segunda fonte de Receita, mas nunca ultrapassando 33 %, até a vigência da nova

Constituição. A partir de 1989, o FPE também começa a se recuperar em termos reais, em-

bora em termos relativos essa recuperação não alcance o desempenho do ICMS, que passou

a incorporar na sua base tributária produtos e insumos ligados a infra-estrutura econômica

como combustíveis, telecomunicações, energia elétrica e minerais, pertencentes anterior-

mente à alçada dos Imposto Únicos de competência da União. Portanto, é visível a evolução

positiva do ICMS em relação aos demais tributos, reforçando o exposto no capítulo anteri-

or, acerca da adequação deste tipo de imposto indireto - incidente sobre as atividades co-

merciais e industriais - ao nível de desenvolvimento de regiões como a cearense.
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Caso o ICMS não incidisse sobre a energia elétrica, as telecomunicações, os

combustíveis e minerais, no periodo entre 1988-94, teria crescido apenas 38,85 %, ao con-

trário dos 72,98 % verificados. Esse adicional de recursos representou R$ mil 100.283,75

(a preços correntes) para a receita própria do Estado em 1994. Em 1993 essa diferença foi

mais significativa, como pode ser observado na tabela abaixo.

TABELA n.oi
SIMULAÇÕES DA TAXA DE CRESCIMENTO DO ICMS PÓS-CONSTITUiÇÃO DE 1988

PERíODOS TX.REAL TX. SIMULADA •.

(91/88) 56,19 40,31

(92/88) 43,60 20,26

(93/88) 37,94 12,78

(94/88) 72,98 38,85

FONTE: SEFAZ-Ce/Depto. de Arrecadação

* Representa a taxa de crescimento obtida sem o cômputo dos itens relacionados à infra-

Estrutura e que foram incorporados ao ICMS a partir de 1989 - Comunicações, Transporte,

Venda de Comb.Líq.e Gas., Energia Elétrica e Minerais

Apesar de todos esses indicadores favoráveis à perfomance do ICMS, obser-

va-se uma queda na sua relação com o PIB do Estado a partir de 1991. O gráfico II - 2 indi-

ca uma resposta positiva, já em 1989, da carga efetiva do ICMS às alterações no Sistema

Tributário advindas da Constituição, saindo de um patamar de 4 %, em média, para a casa

dos 6 % em termos de PIB (a custo de fatores). Observa-se, porém, um declínio significati-

vo no biênio 92/93, reduzindo-se o percentual para 5 %. Antes do desenvolvimento de análi-

ses mais criteriosas a respeito, pode-se desde já, supor estar havendo uma significativa redu-

ção de arrecadação em alguns setores, pelo menos em termos relativos, pois, como se de-

monstrou, há uma contrapartida positiva de arrecadação com a ampliação da base tributária

após a Constituição de 1988.
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Os Estados brasileiros detêm um importante papel na oferta de bens e servi-

ços públicos, necessitando para bem cumprir suas missão cada vez mais recursos de investi-

mentos, tanto em infra-estrutura básica como na área social, a fim de reduzir as desigualda-

des regionais. Portanto, na medida que o principal tributo dentro da ingerência do poder

público estadual apresenta uma produtividade declinante em relação ao PIB para alguns

anos, delineia-se uma situação preocupante. Especialmente, se adicionarmos a isto, as cres-

centes dificuldades de captação de recursos de terceiros para financiar os gastos públicos a

partir do início da década de 80, quadro só modificado parcialmente no final da década.

GRÁFICO ll.02
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Algumas questões pertencentes ao campo da estrutura econômica podem ex-

plicar essa queda na produtividade do ICMS em termos de PIB, outras explicações referem-

se às áreas da Administração Fiscal e Tributária do Estado. Apenas as primeiras interessam

ao escopo deste trabalho, sendo objeto de análise nas duas próximas seções. Antes de aden-

trá-Ias, porém, é interessante um breve retrospecto do primeiro capítulo, onde comentou-se

acerca da adequação do modelo tributário à estrutura econômica e ao nível de desenvolvi-

mento de Estados-Nacionais e grandes regiões. Em um sistema federativo, como o brasilei-
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ro, parece correto considerar esses dois fatores mencionados como primordiais na determi-

nação, se não do modelo - que seria sempre oriundo de determinações do Poder Público

Central - mas pelo menos da perfomance dos tributos no caso dos estados membros. Assim,

nas seções seguintes serão tratadas as questões estruturais como aquelas associadas ao grau

de desenvolvimento do Ceará, especialmente no que se refere à distribuição de renda e aos

perfis das despesas agregadas de Consumo e Investimentos públicos do Estado sempre ten-

do em vista a influência positiva ou não, em termos de arrecadação do IC S. Antes porém,

serão analisados impactos de curto prazo nos impostos indiretos decorrentes de mudanças

na economia brasileira.

2.1. O Efeito do Plano Real na produtividade dos tributos indiretos no Brasil

Os conceitos subjacentes à teoria tributária costumam se relacionar, e até se

encontram em alguns pontos. O conceito de baixa produtividade do tributo, por exemplo,

diz respeito ao coeficiente da elasticidade da receita em relação a renda. Como é admitido

normalmente que o crescimento do gasto público é mais acelerado que a expansão da renda,

- especialmente nos países desenvolvidos', exige-se do tributo o mesmo desempenho.

Acontece, que para isso o tributo teria de usufruir urna elasticidade renda da receita maior

que um. Porém, como já exposto no Capítulo I, essa propriedade muitas vezes está ausente

ao observar-se empiricamente diversos impostos, devido a uma conjuntura de complexos

fatores econômicos. Podemos citar, por exemplo, o caso de uma elevação nos preços relati-

vos de bens ou serviços fora da incidência de determinado imposto indireto. Logo, mesmo

1Lei de Wagner. Ver em: Bird, Richard. The Growth ofGovemment Spending in Canada, in Canadian Tax
Papers. Toronto, Canada. 1970.
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com uma expansão no nível de renda, a receita tributária tende a não acompanhar de forma

proporcional, caso a alteração dos preços relativos, não seja acompanhada por um desloca-

mento da demanda em favor dos bens que mantiveram seus preços nominais constantes. Isso

poderia ser caracterizado como o reverso do Efeito Translação dependendo também do

caráter permanente ou não, da ele ação nos preços daqueles produtos não atingidos pelo

imposto.

Uma evidência empírica bem próxima da situação acima descrita, pode ser

estabelecida a partir de análise da recente mudança dos preços relativos em favor dos servi-

ços e aluguéis, durante os primeiros meses de implantação do Plano Real. Através da maior

abertura para as importações, o governo conseguiu refrear a tendência de alta no preço dos

produtos comercializáveis, diante da crescente demanda resultante do ganho real dos salári-

os e da possibilidade de se planejar o consumo, tendo em vista o abrupto desaparecimento

da alta corrosão inflacionária presente até Junho/94. Além do mecanísmo de abertura para as

importações, o governo tratou de segurar os preços diretamente administrados como a te-

lefonia, energia, combustíveis e transportes interestaduais. Na Tabela 11.02 abaixo, observa-

se que os Serviços Públicos Residenciais sofreram uma redução de 3,80% em seus preços,

enquanto os preços do Transporte Público permaneceram praticamente inalterados. Por ou-

tro lado, os prestadores de bens e serviços privados não comercializáveis como mensalida-

des escolares, aluguéis, serviços autônomos e profissionais liberais não se defrontaram com

nenhum obstáculo para reajustarem seus preços. Todos esses itens selecionados na Tabela

obtiveram reajustes de preços superiores à média de variação do período.
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TABELA I1.02 - PREÇOS AO CO SU mOR - BRASIL - BASE: AGO/94 = 100

Meses TOTAL Serv.púb. Transp. Aluguel e [Serviços de Serv.Hospi Cursos Servo de

Residenc Público encargo vestuário tais e labor. formais oficina

Ago/94 100,000 100,000 100,000 100000 100000 100000 100,000 100,000

Set/94 101,458 100,273 99,7830 111,727 10641 105 581 99,460 101,204

Out/94 104,143 99,9730 99,7030 125,975 111,369 106 118 99,719 102,041

Nov/94 107,381 96,2980 99,7130 139,830 116,126 113 55_ 99,830 101,780

DezJ94 108,577 96,0920 99,6580 144,251 121,392 119,710 99,830 104,165

Jan/95 110,342 95,8680 100,143 147,580 130,386 118,298 101,416 110.516

Fev/95 112,513 96,5540 100,286 154,915 136,993 119,925 101,658 115,680

Mar/95 115,593 96,7180 100,593 165,069 140,179 123,960 113,351 116,747

Abr/95 118,941 96,2220 100,684 173,51 144,841 122,121 127,546 120,088

FONTE: Conjuntura Econômica. FGV. Junho de 1995.

Ademais, mesmo com o aumento nos seus preços relativos, o setor serviços

não esperava sofrer uma queda nos negócios. Sondagem realizada pela Fundação Getúlio

Vargas - F.G.V., em parceria com o SEBRAE, para os meses de Março e Abril de 1995

mostrava que ao menos a nível das micro e pequenas empresas, o setor serviços se encon-

trava até mais otimista quanto às vendas, do que o próprio comércio varejista. Embora as

duas pesquisas tenham tomado como períodos bases épocas distintas, não se invalida a con-

clusão de que o setor serviços possuía expectativas positivas para o bimestre. Isto leva a crer

em um aumento de demanda provocado pelo Plano de Estabilização, maior proporcional-

mente ao aumento nos preços relativos a ponto de cornpensá-los. Necessário se faz, uma

análise ex-post a fim de ratificar ou não as expectativas transmitidas pelas sondagens.
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TABELA.ll.03 -17 a SONDAGEM DO CO "RCIO VAREJISTA E tOa

SONDAGEM DO SETOR SERVIÇOS - Micro e Pequenas Empresas

Em%

SETORES Volume de vendas do comérc. olume dos negócios no setor

em geral (Mar-Abr/95) serviços em geral(Mar-abr/95)

Comércio Varejista- Brasil (S) (N) (I) () (=) (-)

37 43 20

Setor Serviços - Brasil 46 39 15

FONTE: Conjuntura Econômica. FGV. Maio/95. Rio de Janeiro.

Fonte original: FGV/IBRE-CET - SEBRAE e,eL10-rE.C~aCMe-
Obs:

- (S), (N), (I) respectivamente superior ao normal, normal e inferior ao normal (para a época

do ano).

- (+),(=), (-) respectivamente superior, igual ou inferior do que na bimestre anterior.

Diante desse quadro, a receita do ICMS nos Estados passou a sofrer o im-

pacto de dois fenômenos, com conseqüências opostas quanto à perfomance do imposto : foi

positiva, devido a reversão do Efeito Tanzi2 e ao próprio aumento do nível de atividade eco-

nômica; porém negativa, com a maior participação relativa de bens e serviços alheios à inci-

dência do imposto na composição do PIB. Esse último fator tende a desaparecer, caso ocor-

ra uma reacomodação dos preços relativos, na medida que as indústrias afetadas pela con-

corrência externa, encontrem soluções do tipo oligopolista, ou que o governo federal recue

na sua estratégia de abertura da economia. Ainda que isso venha a ocorrer, é inegável o ca-

ráter determinado do ICMS, também no curto prazo, perante às Políticas de Estabilização

do governo federal, fato que pode passar desapercebido em uma análise sobre a produtivi-

dade do imposto em relação ao PIB.

2 O Efeito Tanzi foi elaborado por Vito Tanzi, e trata de demonstrar a queda na arrecadação de impostos,
devido a corrosão inflacionária incidente sobre os recursos públicos. desde a ocorrência do fato gerador do
imposto. até seu efetivo recolhimento. O seu reverso consiste na elevação das receitas tributárias nos perío-
dos de significativa redução nas taxas de inflação.
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2.2. Aspectos da regressividade dos Impostos Indiretos,

com ênfase no caso do ICMS.

o ICMS se constitui basicamente em um imposto cuja incidência recai sobre

serviços e produtos seja na etapa final de consumo, ou intermediária na produção de outros

bens. O fato gerador do imposto ocorre na transferência de mercadoria do vendedor para o

comprador. O ICMS é ainda um imposto regressivo, pois os que detêm uma maior renda

são onerados de forma igual aos que possuem uma renda menor, quando da aquisição de

produtos, não obedecendo-se o princípio da capacidade contributiva. Colocando de outra

forma, no orçamento das famílias de menor renda o item ICMS é proporcionalmente maior

do que no orçamento dos consumidores mais ricos.

Um ensaio elaborado por Lavelle e Galvão" (1995) traz um levantamento a

respeito da regressividade não apenas do ICMS, mas de outros impostos indiretos relevan-

tes. Utilizou-se, no estudo, a Pesquisa de Orçamento Familiar desenvolvida pelo Instituto

Brasileiro de Economia - ffiRE da Fundação Getúlio Vargas, conduzi da nos estados do Rio

de Janeiro e São Paulo, entre Setembro de 1992 e Junho de 1993, juntamente com as tabelas

de incidência de IPI / ICMS e alíquotas vigentes. A metodologia procedida seguiu aquela já

adotada por Resende'em trabalho anterior (199]) sobre o mesmo tema, que ressaltava a

relação tributo pago sobre o consumo, como o indicador apropriado da regressividade entre

as diversas classes de renda. O resultado mais interessante encontra-se na Tabela Il.04. O

ICMS, tal como os demais tributos indiretos - a excessão do ISS - é apontado como um

imposto regressivo, já que sua participação em relação ao valor consumido é menor, na me-

dida em que se eleva o nível de renda.

3Silva, Carlos Lavelle e Almeida, Fernando Galvão. A Tributação sobre o consumo no Brasil. Abril de 1995.
Rio de Janeiro. Conjuntura Econômica. IBREfFGY.
"Resende, Fernando A. O peso dos impostos nos custos da alimentação: Análise do problema e proposta de
redução. Rio de Janeiro. Julho de 1991.
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TABELA D.04 - TRIBUTOS INDIRETOS PAGOS POR CLASSE DE RENDA

NO RIO DE JANEIRO E EM SÃO PAULO

(como percentual do consumo)

Classe de renda ISS Confins/PI ICM IPI Total

O 0,25 5,60 12,8 23 21,06

1 0,32 5,10 12,96 4,61 2299

4 0,47 4,74 13,17 2,65 21,03

7 0,70 4,41 11,85 2,15 19,11

Fonte: Silva, Carlos Lavelle e Almeida, Fernando Galvão. A Tributação sobre o

consumo no Brasil. Abril de 1995. Rio de Janeiro. Conjuntura Econômica.

IBRE/FGV.

Notas: Classificação das classes de renda :

• O - rendimentos de 0,00 a 0,99 salários mínimos

• 1 - rendimentos de 1,00 a 2,49 salários mínimos

.4 - rendimentos de 8,00 a 11,99 salários mínimos

.7 - rendimentos de 25,00 a 32,99 salários mínimos

o ICMS revela sua regressividade, principalmente quando se constata que na

maior classe de renda (acima de 25 salários mínimos) verifica-se a menor participação da

carga tributária para cada unidade monetária despendida em consumo. Qual a razão então,

da difundia utilização dos impostos indiretos ? Do ponto de vista da estrutura econômica e

de suas condicionantes sobre o Sistema Tributário correspondente, foi visto no capítulo an-

terior a afinidade dos impostos indiretos com os países em desenvolvimento. No aspecto

teórico, os adeptos da taxação sobre o consumo pertencem a tempos bem mais remotos do

que o próprio Hinrischs. Hobbes já defendia a idéia a mais de 300 anos e em Mill, Marshall,

Pigou e Fischer percebe-se também a receptividade do argumento, que baseia-se na inade-

qüabilidade do Imposto de Renda para os países em desenvolvimento, na medida que se
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penaliza a poupança, além de ser injusto a nível individual, pois a poupança não gera utilida-

de no sentido tradicional.

A análise desenvolvida por Lavelle e Gal ão serve para esclarecer o nível mi-

cro da questão, pois a incidência dos impostos sobre o consumo le a à regressividade quan-

do compara-se quaisquer consumidores inseridos nas diferentes classes de renda da Tabela

II.04. O outro lado, diz respeito ao ônus da incidência tributária assumidas pelas parcelas de

baixa, média ou alta renda. Ou seja, verificando-se a regressividade individual interclasses, o

que pode ser afirmado sobre a parcela de contribuição de cada classe social na arrecadação

dos impostos estudados ? Pela análise micro, a intuição aponta para as parcelas de baixa

renda, como aquelas que mais contribuem para a arrecadação global dos impostos com ca-

racteristicas regressivas. Entretanto, alguma dúvida poderia persistir, pois se deveria levar

em consideração o grau de concentração da economia. Podendo ocorrer, caso a economia

fosse altamente concentrada, uma compensação suficiente ao ponto de tornar as classes de

renda superiores as maiores contribuintes do imposto, em termos absolutos. Ou seja, as clas-

ses de renda mais altas poderiam deter uma parcela tão grande da renda, que mesmo com

uma relação tributo pago sobre valor consumido individualmente menor, e ainda levando

em conta que parte importante da renda vai para a poupança, seriam aquelas classes as mais

oneradas, em termos absolutos, pelos impostos indiretos. A investigação deste ponto é feita

a seguir, utilizando uma análise mais dinâmica, em bases macroeconômicas, para o caso do

ICMS do Ceará.

Supondo uma transferência de renda em favor da parcela da população já

detentora de um alto poder aquisitivo, a Propensão Média a Poupar da economia deve au-

mentar, considerando as demais variáveis constantes. A curto prazo, a relação ICMSlRenda

deverá decrescer, pois na média, as decisões de consumo serão adiadas. Entretanto, deverá

ocorrer um aumento dos investimentos a médio e longo prazos, a depender do comporta-

mento das taxas de juros. Nesse ponto é interessante reportar-se à legislação do ICMS no

que tange aos incentivos sobre os investimentos, com reduções da base de cálculo para bens

de capital e com aplicação apenas do diferencial de alíquotas interestaduais para a constru-
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ção civil, aparentemente ocasionando uma desoneração dos investimentos. Entretanto, isto

não se verifica por completo, já que nas etapas antecedentes de produção desses bens de

capital houve a incidência do imposto. De qualquer forma, os dispositivos legais são sufici-

entes para que as despesas com in estimentos na economia repercutam com bem menos

intensidade na arrecadação do IC S do que as despesas com consumo corrente.

Dados a respeito da concentração de renda podem esclarecer mais a questão.

O Índice de Concentração de Gini é uma medida usual de desigualdade na distribuição de

renda. O cálculo do Índice de Gini advém da construção da Curva de Lorenz correspon-

dente. Esta curva é construída dividindo a população em classes percentuais (acumuladas)

de renda no eixo horizontal e dispondo o montante de renda percentual (também acumulada)

pertencente a cada classe, no eixo vertical.

A distância dessa curva a uma reta de 45 o partindo da origem mede o grau

de concentração de renda. Quanto mais a curva se aproxima da reta de 450 melhor distribuí-

da é a renda; o oposto, quanto mais a curva se aproxima do eixo X, a renda se toma mais

concentrada.
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GRÁFIco ll.03 EXEMPLIFICANDO UM CURVA DE

LORENZ, REFLETINDO UMA MÁ DISTRIBUIÇÃO

DE RENDA

100 -r-------------~
80 +-------~--------~~~_+1
60 +---~=-~----~~------~
40 +-------~~~--------_+__;
20 +---~~------------~~~
O ~~~-===~====~--~-~

20 80 10040 60O

%

GRÁFICOll.03A EXEMPLIFICANDO UM CURVA DE

LORENZ, REFLETINDO UMA RAZOÁVEL DISTRI-

BUIÇÃO DE RENDA

100
80
60';fl.
40
20

O
O 20 40 60 80 100

%

31



o Índice de Gini é uma síntese da Curva de Lorenz.. di i

curva e a reta de 45 o pela área total abaixo da reta de 45 o. No caso d

de renda, a curva se sobrepõe a reta diagonal (que por isto é conheci a o o . urva de

o a area entre a

igualdade absoluta" ). O numerador será zero, e por conseguinte o proprio

também será zero. Quando existe uma perfeita desigualdade na distribuição e Cur-

va de Lorenz percorre o eixo horizontal e depois se eleva paralelamente ao e" "O

quando bem próxima aos 100% no eixo X. Neste caso, o numerador coincide co o o-

rninador e o Índice de Gini será igual a um.

o quadro abaixo mostra que, no Ceará, a concentração de renda arre

nos anos de 86 e 90, conforme indica a queda no coeficiente através do tempo. Os dOIS o

foram também favoráveis à arrecadação do ICMS em termos de PlB, se comparado ao

anos de 80/88. Nos Gráficos 03 e 04, observando-se o comportamento em torno da média,

as duas variáveis - ICMSIPIB e Índice de Gini - aparecem com deslocamentos opostos, indi-

cando uma relação inversa entre elas (exceto para o deslocamento no anos 91-90) . intuiti-

vamente, espera-se que um aumento na concentração de renda, reduza a relação IC SIPIB,

pois o destino desse maior montante de renda concentrado nas mãos de poucos seria prefe-

rencialmente para lazer, mercado imobiliário, financeiro, etc .., fora portanto da incidência de

ICMS.

TABELA D.05 - CONCENTRAÇÃO DE RENDA MEDIDA ATRAVÉS DO l\"DICE

DE GINI E RELAÇÃO ICMS 1 Pffi-Ce

DISCRIMINAÇÃO 1980 1986 1988 1990 ]991

Relação ICMSIPIB-Ce 3,89 4,71 3,48 6,10 6,49

Índice de Gini pl o Ceará 0,645 0,614 0,666 0,625 0,647

Índice de Gini pl o NE-Br 0,618 0,626 0,638 0,659 0,647

Índice de Gini pl o Brasil 0,620 0,647 0,625 0,616 0,636

FONTE: SEFAZ-Ce e IPLANCE para a Relação ICMSIPIB.

IDGE e IPEA para os Índices de Gini - elaborados pelo IPLANCE em Check-List

32



de Indicadores Socios-Econõmicos do Ceará, 1987-1993.

GRÁFICO Il.04
Índice de Concentração de Gini pI o Ceará
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GRÁFICOII.04
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FONTE: SEFAZ-Ce e IPLANCE

É verdade que em 1986 e 1990 ocorreram dois Planos de Estabilização, acar-

retando uma queda abrupta na corrosão dos salários e dos impostos (entre o tempo decorri-

do do fato gerador ao efetivo recolhimento) de forma concomitante. Entetanto, a relação

causal entre a menor concentração de renda observada e a maior participacão do ICMS na

renda, não deixa de ter validade, embora seja inviável isolar-se cada fator empiricamente. No

último ano da série (1991), o Coeficiente de Gini praticamente retoma seu patamar original

de 1980. Enquanto no Nordeste o Coeficiente de Gini aumentou 6,6 % em 10 anos (1980-

90), no Ceará houve uma redução de 3,10 % no mesmo período, embora ainda se mantenha

acima do índice nacional. Entretanto, não se pode inferir a partir desse resultado relativa-

mente favorável ao Ceará em termos de distribuição de renda, que haverá um ganho na rela-

ção ICMS/PlB do Estado quando comparado à mesma relação a nível de Nordeste, pois

nessa comparação surgem variáveis ainda mais complexas, como por exemplo, a própria

legislação específica do ICMS de cada Estado, tornando qualquer hipótese precipitada.
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o que se procura confirmar aqui é a relação de causalidade entre as duas va-

riáveis, pois se esta relação é realmente negati a, significa que um aumento na concentração

de renda reduz a relação IC SIPB portanto não seriam as elas es de mais alta renda que

arcariam com uma maior carga contributi a do IC

A idéia que relaciona concentração de renda à carga tributária do IC S

(lCMSIPIB) dos Estados pode ser verificada para o Nordeste e Brasil. Uma regressão de

mínimos quadrados pode confirmar se a relação existe e se, de fato, possui sinal negativo. O

modelo assim proposto possui a seguinte formulação :

onde CARGA, a variável dependente, representa a relação ICMS/PIB. O subscrito "n"

aponta o número de variáveis seccionais, na caso igual a 26 Estados (nove para o Nor-

deste). O "t" indica a componente temporal (t=l a 8, como será visto a seguir).

No modelo teórico 5 genérico a matriz E(ee') pode ser denominada como:

allnll a12n12 alunlo

v= a21~1 ann22 -.,o.,

anlnul a o2no2 anonno

onde cada Oij representa uma submatriz, congregando as "t" observações.

5 A síntese exposta aqui sobre a teoria econométrica de modelos generalizados pode ser encontrada com mais
detalhes em Kmenta, Joan. Elementos de Econometria. Tradução: Carlos Alberto V. de Araújo. São Paulo.
Ed. Atlas. Vol.2.
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No caso de heterocedasticidade seccional temos na diagonal principal em V,

Oij = I, e (Ji variando para cada observação de 1 a n _com zero fora da diagonal princi-

paI.

=
o o

A estimativa" de ~ será:

onde os pesos 1/ (Ji 2 diferem em relação ao modelo clássico, devendo ser

estimados como será comentado a seguir.

Antes, entretanto, adicionando a autocorrelação temporal ao modelo, tere-

mos:

alOI O O

O a202 Ov=
O O aoOo

Onde Oi é uma submatriz composta por :

Pj2 Pjl-'

0=
Pj Pjl-2

Pjl , Pil-2

(,A simbologia aqui utilizada para os estimadores será o uso de um chapéu sobre o símbolo do parâmetro.
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o estimador da variância do erro ai 2 pode ser obtido do partir de

S2 (ei) representa as ariâncias de eit, sendo iguai a 2 ei = Leit2 /

t-k-t , com k igual ao número de variáveis explicativas. Portanto ao estimar-se ai 2 tam-

bém se obtém uma estimativa de Pi, através do cálculo de ~

Na prática utiliza-se 'Pt estimado, para transformar a equação original, da

seguinte forma :

• A· A· • dYil = I-'IX il.l + 1-'2X a.z+. .. .+E it,on e

Y•. _ Y _ A Y e
it - it Pi i,t-1

E posteriormente utiliza-se 5(e; ), o estimador do desvio padrão do erro

ai (E;), para transformar o modelo, removendo a heterocedasticidade, onde

X·Oit.k = X·it.k / S(ei);

Desta forma a regressão pode ser estimada, levando em conta a autocorrela-

ção temporal e a heterocedasticidade seccional.

As tabelas lI.06 e lI.07, respectivamente, apresentam os Índices de Gini e a

relação ICMSIPIB estaduais de 1986 a 1995.7

7 Exceto para 1991 e 1994, pois não foi encontrado Índices de Gini na fonte pesquisada.
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TABELA 11.06 - ÍNDICES DE CO CE TRAÇÃO DE GI I P RA O ES DO

BRASILEIROS

NOME DA ur 1986 1987 1988 1989 1990 1992 1993 199-
ACRE 0,4802 0.5565 0,5842 0,5278 0,5330 0,5358 0,5495 0.5497
AMAZONAS 0,4923 0,5022 0,5419 0,5592 0,54&5 0.539& 0,5480 0.5531
PARÁ 0,5397 0,5455 0,5594 0,6040 0,5946 0,5373 0,5773 0.5599
RONDÔNIA 0.45 J3 0.5107 0,5575 0,5639 0,5219 0.5324 0.532(, 0.5717
AMAPÁ 0,4595 0,462& 0.4846 0.4324 0,4639 0,4549 0,6314 0,5363
RORAIMA 0,4470 0,4729 0,5762 0,4733 0,52&2 0,5205 0,5450 0.4363
MARANHÃü 0,5310 0,5185 0,5394 0,5732 0,5403 0,5641 0,6003 0,5720
PlAuí 0,5743 0,6336 0,6222 0,6243 0,5755 0,5790 0,5977 0,5670
cEARÁ 0,5722 0,5917 0,6172 0,6310 0,5916 0,5553 0,6043 0,5944
RIO G. 00 NORTE 0,5388 0,5989 0,5996 0,5736 0,5682 0,5746 0,5595 0,5807
PARAÍBA 0,5527 0,5916 0,6048 0,6190 0,6010 0,5455 0,6206 0,5884
PERNAMBUCO 0,5353 0,5736 0,5960 0,6052 0,5756 0,5594 0,599& 0,5661
ALAGOAS 0,5408 0,5598 0,5500 0,5891 0,5433 0,5486 0,6077 0,6179
SERGIPE 0,5243 0,5669 0,5923 0,6020 0,5557 0,5675 0,6109 0,5827
BAHIA 0,5600 0,5933 0,6106 0,6271 0,6244 0,5636 0,6209 0,5901
MINAS GERAIS 0,5529 0,5696 0,5855 0,5919 0,5673 0,5344 0,5669 0,5661
ESPÍRITO SANTO 0,5904 0.5984 0,6313 0,6176 0,5835 0,5093 0,5657 0,5834
RIO DE JANEIRO 0,5721 0,5642 0,5689 0,6304 0,5627 0,5252 0,5660 0,5586
SÃO PAULO 0,501 I 0.5077 0,5178 0.5362 0,5171 0,4942 0,5327 0.5247
PARANÁ 0,5512 0.5579 0.5534 0,5744 0,5346 0,5324 0,551& 0.5592
SANTA CATAR. 0,5053 0.5270 0,5435 0,5532 0,5337 0,5260 0,4967 0,5255
RIOG.ooSUL 0,5310 0.5270 0,5655 0,5773 0,5412 0,5191 0,5380 0.5495
MATO GROSSO 0,5711 0,5859 0,5948 0,5719 0,5407 0,5069 0,5437 0,5431
MATO G. 00 SUL 0,5293 0.5370 0,6045 0,5831 0,5704 0,5657 0,5573 0.5322
GOlÁs 0,5533 0,5595 0,5807 0,6079 0,5885 0,5621 0,5684 0,5385
DIST. FEDERAL 0,5803 0.5638 0,5879 0,5889 0,5655 0,5856 0,6000 0,5733

FONTE: IPENDIPES. Atlas Regional das Desigualdades.
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TABELA II.07 - RELAÇÃO ICMS I rrs DOS ESTADOS BRASILEIROS

Em percentual %
NOME DA UF 1986 1987 1988 1989 1990 1992 1993 1995
V'-CRE 3,12 2,38 2,11 2,46 3.78 2.36 2,32 2,87
AMAZONAS 7,47 6,10 4,98 10,01 12,07 ,9 7,73 12,69
PARÁ 4,05 3,46 2,63 4,21 6,38 4,36 4,24 5,04
RONDÔNIA 7,05 6,24 5,81 10,25 9,70 6.22 6,23 5,98
AMAPÁ 2,53 1,63 1,24 2,69 4,45 4,52 3,54 4,34
RORAIMA 3,51 2,36 1,85 3,97 6,15 6,08 5,27 5,32
MARANHÃo 4,70 3,48 3,12 4,44 5,93 5,93 4,67 5,51
PlAuí 7,85 5,91 4,77 5,66 7,94 7,95 6,77 8,35
cEARÁ 7,90 6,69 6,09 7,76 10,45 7,77 7,26 9,16
RIOG.NORTE 4,79 3,55 3,08 4,44 6,54 4,66 4,12 5,67
PARAÍBA 8,28 6,01 5,88 6,80 8,47 6,60 5.91 8,26
PERNAMBUCO 10,83 8,28 7,01 7,51 10,28 7,61 6,80 8,38
ALAGOAS 11,19 8,16 5,30 5,71 7,43 6,02 4,54 6,41
SERGIPE 5,36 3,97 3,63 4,56 6,58 5,44 4,93 6,62
BAHIA 8,20 6,92 5,91 6,62 9,44 7,58 6,93 8,15
MINAS GERAIS 8,57 7,47 6,48 7,68 9,89 8,23 7,48 8,81
ESPÍRITO SANTO 9,63 7,85 5,92 7,41 11,78 9,63 8,36 13,99
RIO DE JANEIRO 7,47 5,52 5,59 6,60 8,30 7,42 6,74 7,65
SÃO PAULO 10,17 8,09 7,99 9,66 11,11 8,31 7,73 9,03
PARANÁ 9,76 7,69 7,07 8,62 9,93 7,06 5,86 6,64
SANTA CATARI- 9,83 8,72 7,34 9,73 10,98 8,16 7,09 8,81
NA
RIOG.DOSUL 9,73 7,59 7,26 9,28 10,93 8,77 7,94 8,51
MATO GROSSO 14,20 9,80 8,07 10,67 12,05 9,11 9,35 12,14
MATO GR.DO SUL 10,56 9,66 7,34 9,20 11,90 11,36 8,10 7,63
GOlÁs 11,71 8,36 7,23 9,36 12,20 10,06 7,92 9,00
DIST. FEDERAL 5,65 4,23 2,91 3,63 5,27 4,25 4,24 4,87

FONTE: IPEAlDIPES. Atlas Regional das Desigualdades. (Valor do Pill).

SEFAZ-Ce/COTEPE. (ICMS).

OBS : valores do Pill a custo de fatores corrigidos para preços médios de 1995, conforme

trabalho do "Atlas Regional das Desigualdades". Valores de ICMS deflacionados pelo IGP-

DI para 1995 (cálculo próprio).
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Assim, até de forma intuiti a espera-se encontrar problemas de heterocedasti-

cidade e auto correlação no modelo. expectativa da e .stên ia de auto correlação ocorre

porque o erro amostral em um Estado pro avelmeme po . rela ão com o erro de outro(s)

Estado(s); por outro lado a autocorrelação entre os anos parece incena. Quanto a heteroce-

dasticidade, há fortes indícios tendo em vista a disposição eras section dos dados. vana-

bilidade do comportamento da variável explicativa - Índice de Gini - não de e ser a mesma

entre os Estados. Espera-se que a concentração de renda apresente variabilidade entre os

Estados e que no decorrer do tempo seja divergente entre eles.

Outro recurso que será utilizado na regressão, diz respeito a utilização de

efeitos fixos para o intercepto. A sua utilização melhora, em muito, o ajustamento, pois cada

Estado deve, de fato, partir de um intercepto diferente, ou seja, a esperança de relação

ICMS/Pffi quando o Índice de Gini é zero difere significativamente entre os Estados.

O primeiro resultado apresentado a seguir demonstra a relação em foco para

o Nordestes. Já são considerados a heterocedasticidade, portanto atribuindo-se diferentes

pesos à matriz de covariância da variável explicativa, como também a necessidade de se uti-

lizar interceptos com efeitos fixos. Os resultados confirmam o sinal negativo do coeficiente

da variável explicativa (-0,229), e sua significância (t = - 4,17) aponta para a rejeição da

hipótese de que o Índice de Gini não traria nenhuma explicação para a relação ICMSlPffi.

O R2 de 0,748 reflete o sentimento de que a relação ICMSlPlli deve ser explicada também

por outros fatores, além da concentração de renda, alguns desses fatores inclusive já discuti-

dos em outros momentos deste trabalho. A adição desses fatores elevaria, então, o coefici-

ente de determinação.

8 Todos os resultados das regressões foram obtidos a partir do.uso do software Econometric Views.
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Regressão i - Variável dependente - Carga CIC S/ PIB)

Variável Coefic.

-o 229209GINl

R2 = 0,748663

R2 ajust = 0,712179

S. E. regress = 0,012345

D.W. = 1,6894

D ·0 Padrão

0,05 6

tatist

.1 L93

Média var. dependente = ° 06985

S.D. var. dependente = ° 023011

Soma dos quad. Resíduos = 0,009449

Ainda assim, é possível melhorar o ajustamento da regressão para o Nordes-

te, corrigindo a autocorrelação. O resultado abaixo alcança um mais alto R2, com a inclusão

de um termo autorregressivo de segunda ordem. A estatística de Durbin-Watson se aproxi-

ma mais de dois, rejeitando a autocorrelação, pois na tabela o limite superior de aceitação é

du=1,69. Todos os resultados, quanto ao coeficiente do Índice de Gini se confirmam, como

encontrado no exercício anterior.

Regressão ii - Variável dependente - Carga (lCMSIPIB)

Variável Coefic.

GINl - 0,140122

AR(2) - 0,391063

R2 = 0,809221

R2 ajust = 0,764853

S. E. regress = 0,010584

D.W. = 1,8228

Desvio Padrão t Statist

0,058168

0,101222

- 2,4089

- 3,8634

F Statistic = 182,394

Soma dos quad. Resíduos = 0,004817

Loglike1ihood = 580,8259

Uma última regressão apresenta o resultado para todos os Estados do Brasil.

Todos os recursos já comentados são utilizados: efeitos fixos, correção de autocorrelação e

40



ponderação de pesos considerando a ocorrência de heterocedasticidade. O coeficiente do

Índice de Gini é - 0,088, confirmando o sinal negati o e sua significância, já que a estatística

t de Student é igual a - 2,32. O coeficiente de determinação (R2 alcança 0,708, portanto

refletindo um razoável ajustamento.

Regressão iii - Variável dependente = Carga DC S ID)

GINI

AR(l)

Coefic.

- 0,088305

0,176269

Desvio PadrãoVariável

0,037972

0,077933

t tatist

- 2 325549

- 2,261809

R2 = 0,7087

R2 ajust = 0,6576

S. E. regress = 0,014668

D.W. = 1,829366

Média varo dependente = 0,076637

S.D. var. dependente = 0,025068

Soma dos Quad. Resíduos = 0,033132

F Statistic = 374,6798

LISTA DOS INTERCEPTOS (~1"') NAS 03 REGRESSÕES POR ESTADO

Estados Regressão i Regressão ii Regressão iii Estados Regressão i Regressão ii Regressão iii

Acre 0,0746 Sergipe 0,1832 0.1332 0,1030- -

Amazonas 0,1373 Bahia 0,2113 0,1586 0.1268- -
Para 0.0938 M. Gerais 0,130~- - - -

Rondônia 0.1198 Espír.Santo 0,1451- - - -

Amapá 0.0765 R. Janeiro 0,1185- - - -

Rorairna 0,0896 São Paulo 0.1339- - - -
Maranhão 0,1744 0,1267 0,0969 Paraná 0,1233- -

Piauí 0,2057 0,1519 0,1207 S.Catarina 0.13131- -

Ceará 0,2139 0,1628 0,1314 Rio G. Sul 0.1339- -
Rio G.Norte 0,1776 0,1275 0,0973 M. Grosso 0,1500- -

Paraíba 0,2056 0,1530 0.1212 Mato G.Sul 0,1416- -
Pernambuco 0,2156 0.1626 0.1370 Goiás 0,1~13- -
Alagoas 0,1990 0.1428 0,1117 DistFederal 0,0930- -
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o maior valor absoluto do coeficiente (~2) do Índice de Gim para o Nor-

deste indica que o efeito de uma variação na concentração de renda em relação a variável

dependente na região é mais fone do que o m mo e ei o para o país. o ordeste a con-

centração de renda é, em geral. mais aguda e sofre maiore -ariações. enquanto para todo o

país o efeito dessa variável é mais disperso.

A melhor conclusão obtida da análise acima é que, embora di ersas ariáveis

determinem a evolução da relação ICMSIPIB, teoricamente a concentração de renda -

devido às razões já expostas - parece possuir uma relação inversa com a performance do

ICMS, comprovada em termos empíricos dentro do período considerado, tomando por base

a direção assumida pelo comportamento gráfico das duas variáveis, e especialmente os re-

sultados obtidos nas regressões realizadas. Além disso, essa conclusão é um indicativo que,

sendo o ICMS um imposto regressivo, as classes de menor renda arcam com uma maior

parcela da carga tributária desse tipo de imposto.
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2.3. O Efeito das recentes mudanças na estrutura produtiva cearen-

se e o potencial arrecadatório do IC S

Examinada a influência da concentração de renda sobre a carga tributária,

resta verificar como mudanças na estrutura produti a do Estado condicionaram o compor-

tamento do ICMS na última década.

o fato novo de maior importância na estrutura econômica do Estado, a partir

da metade da década de 80, foi a crescente participação do setor industrial na composição

da atividade econômica da região. O setor industrial participava com 26,83 % no PIB em

1985 e passou a operar com 35,82 % em 1994. A indústria de transformação desponta como

precurssora desse crescimento, evoluindo de 14,55 % em 1985 para 24,53 % em 1994.

TABELA II - 08 - PRODUTO INTERNO BRUTO - a custo de fatores-

COMPOSIÇÃO SETORIAL NO CEARÁ - 1985 a 1994

DISCRIMINAÇÃO 1985 1990 1991 1992 1993 • 1994**

1. AGROPECUÁRIA 14,64 9,69 9,80 8,63 7,20 8,50

2. INDÚSTRIA 26,83 29,50 30,12 33,89 36,40 35,82
2.1. Extrativa Mineral 3,98 0,74 0,73 0,73 0,73 0,32
2.2. Transformação 14,55 19,56 20,51 23,13 24,99 24,53
2.3. Construção 6,54 7,60 7,27 8,40
2.4. Servo Ind. de Utilid. Públ. 1,76 1,60 1,61 1,63

3. SERVIÇOS 58,53 60,81 60,78 57,48 56,40 55,67
3. 1. Comércio 11,05 8,90 8,75 8,43 9,06 9,42
3.2. Transportes 3,59 2,63 2,65 2,63
3.3. Comunicações 0,95 0,70 0,81 0,83
3.4. Instituições Financeiras 13,35 13,24 13,16 13,15
3.5. Administração Pública 10,41 11,75 11,74 11,83
3.6. Aluguéis 7,44 11,30 13,93 10,00
3.7. Prestação de Serviços 11,74 12,29 9,04 10,61 11,17 12,10

PRODUTO INTERNO BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

FONTE: IBGE (1985) ; IPLANCE (demais anos).
* Dados revistos, aguarda-se maior desagregação. ** Dados preliminares.
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Vários incentivos, a maioria de natureza credi

possível esse quadro favorável à indústria. Incentivos regionais co

como os linhas de financiamento do BNDES e, especialmente, o

do de Desenvolvimento Industrial - FDI.

aboraram para tornar

o OR, e nacionais,

estadual s através do Fun-

Por outro lado, a evolução da atividade agrícola não se a resentou com o

mesmo sucesso. As diversas quedas nas safras de algodão associadas ao baixo preço inter-

nacional do produto aparecem como as principais causas. Ao contrário de uma ativa política

na área industrial, no caso da agricultura o setor público não dispôs de nenhum mecanismo

importante, que combatesse por exemplo, as pragas nas plantações de algodão, ou que ga-

rantissem os preços dos produtos. No caso da castanha do caju, o preço até se elevou de

US$ 3,8 / Kg para US$ 4,73 / Kg entre 92-94, segundo dados da Gazeta Mercantil 9, entre-

tanto a produção local não conseguiu competir no mercado internacional, sofrendo uma

queda de 25 % no período considerado.

Essa alteração na estrutura produtiva do Ceará deve incrementar o potencial

de arrecadação do ICMS. A administração e fiscalização dos impostos torna-se mais fácil

sobre as concentrações industriais, do que no disperso setor agrícola. Além disso, ao contrá-

rio do que se costuma divulgar a respeito, os incentivos industriais, como o FDI, não se uti-

lizam de isenções ou preterições diretas no recolhimento do ICMS, não afetando portanto o

seu desempenho. O incentivo possui uma natureza fisco-creditícia, através do financiamento

do imposto recolhido a juros subsidiados, via Banco de Estado do Ceará - BEC, com recur-

sos do Tesouro Estadual, no limite de 10 % do ICMS previsto no orçamento. Apenas nos

casos de produtos elaborados para exportação ocorre isenção de ICMS, segundo dispõe a

legislação estadual (alterada a partir de Setembro/96 por Lei Complementar Federal - Lei

Kandir).

9Gazeta Mercantil. Balanço Anual do Ceará. 1995-96.
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Já no setor agrícola observa-se vários produtos contemplados com alíquotas

reduzidas, como no caso da cesta básica. Portanto caso haja uma queda no valor agregado

da produção local, o impacto na arrecadação do IC S é relativamente menor do que na

indústria, devido a alíquota média menor do setor agrícola. Por outro lado a economia de

subsistência e a pequena agricultura - onde não há dados disponi ei acerca de uma possível

redução no nível de atividade - operam à margem da economia formal, portan o fora do al-

cance direto da incidência tributária.

No setor serviços, entretanto, a repercussão na produtividade do IC S tende

a ser negativa, dentro da evolução sugeri da pela TABELA 11.08. O comércio, principal fonte

geradora de arrecadação no setor, teve sua participação reduzida de 11,05 % em 1985 para

9,06 % em 1993. Os Transportes e as Comunicações (este último com alíquota de 25 %,

portanto superior a maioria dos produtos taxados em 17 %) também tiveram sua participa-

ção reduzida. Em compensação, amortecendo a queda na parcela total do setor serviços no

pm do Estado, os Aluguéis e Serviços de Adm. Pública aumentaram seus percentuais de

forma relevante, levando a inevitável conclusão, que nem tanto pela queda na participação

do setor serviço, mas especialmente pelas mudanças em sua composição, o efeito na produ-

tividade do ICMS foi negativo, dentro do período analisado.

O comportamento do ICMS no Ceará acompanha as mudanças no PIE, como

era de se esperar. A Tabela 11.09 demonstra como a trajetória do recolhimento do imposto

no setor industríal foi sempre crescente, no período de 1991-96. No último ano da série, o

setor industrial ultrapassa em definitivo o Setor Agropecuário, embora o seu crescimento

tenha perdido o ímpeto dos primeiros anos da década de noventa. Parte do crescimento no

recolhimento do ICMS pelo setor industrial também decorre da queda no Comércio. Este

trade-off ocorre, em parte, pelo avanço na adoção da sistemática da Substituição Tributária

nos últimos anos, pois neste regime, a Indústria absorve, como substituta, a responsabilidade

do recolhimento do tributo no lugar dos contribuintes subseqüentes na cadeia.
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TABELA 11.09- CRESCIMENTO REAL DO .•..'-LT.IU..> POR

NOCEARÁ

OR DE ATIVIDADE

SETOR DE ATIVIDADE 1992 1993: 1994 1995 1996

COMERCIO -27,18% -2,44%· 14,47% 22,.25% 1,41%

INDUSTRIA 0,32% 24,31% 17,76% 20.32% 10,92%

AGRICULTURA -19,23% -27,36% -56,29% 7,17% -27,28%

PECUARIA 7,77% -10,86% -38,25% 14,36% -5232%

COMUNICAÇÕES 72,94% 48,80% 17,46% 30,59% 65,04%

TRANSPORTES 12,58% 3,34% 2,83% 17,88% 14,74%

COMB.LIQ.GAS. 404,33% -25,39% 101,00% 11,48% -10,29%

ENERG.ELETRICA 19,11% -16,14% 29,06% 10,43% 28,20%

TOTAL -10,86% -2,44% 17,20% 20,37% 11,96%

FONTE: SEFAZ-Ce/SATRI

GRÁFIco 2.5 - EVOLUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DOS SETORES DA ECONO-

MIA CEARENSE NO RECOLHIMENTO DO ICMS
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No entanto, é inegável a mudança no perfil econômico do Estado e seu refle-

xo na composição setorial do ICMS recolhido. ale in estigar em adição, a evolução do

Imposto Sobre Serviços, pois a participação crescente deste setor na atividade econômica é

um fenômeno nacional e mundial. Estimati as do IBGE para o PIB do Brasil em 1995

apontam para uma participação do setor serviços de 52,3 % em 199510 demonstrando que,

pela primeira vez, mais da metade do produto interno do pais está concentrada neste setor.

No Município de Fortaleza, conforme a tabela abaixo, o ISS tem se destaca-

do com um crescimento acima da média das Receitas Tributárias Totais de forma initerrupta

desde 1991, mesmo registrando-se queda nas Receitas municipais nos anos iniciais. Esse

comportamento tem elevado a participação do ISS na Receita Tributária do município, atin-

gindo mais de 50 % do total, segundo indicado pelo Gráfico 2.6 a seguir.

TABELA II.I0 - CRESCIMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA E DO IMPOSTO

SOBRE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA.

ANOS RECEITA TAXA DE IMPOSTO SI TAXA DE PARTICIPAÇÃO
TRIBUTÁRIA CRESC.% SERVICOS CRESC.% RELATIVA %(A)

1991 75.393.856 31.949.952 - 42,38

1992 66.417.506 -11,91 28.975.797 -9,31 43,63

1993 48.079.778 -27,61 25.110.455 -13,34 52,23

1994 59.511.190 23,78 31.729.434 26,36 53,32

1995 86.070.065 44,63 47.147.428 48,59 54,78

(A) Relação entre o ISS e a Receita Tributária Total.

Valores atualizados pelo IGP-DI médio da FGY.

FONTE: Balanço Geral- Prefeitura Municipal de Fortaleza

"Dados publicados no jorna Folha de São Paulo. edição de 07/05/96.
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GRÁFICO 2.6 - PARTICIPAÇÃO DO ISS S RECEITAS

TRIBUTÁRIAS DO lCÍPIO DE FORT LEU

Cabe também o questionamento, acerca da forma em que se dá a crescente

participação do setor público no produto regional, como já indicado pela Tabela 11.08. Ana-

lisando o perfil do gasto estatal, especialmente daquela parcela que apresenta maior flexibili-

dade - a dos investimentos públicos - é possível conjecturar sobre os impactos na arrecada-

ção dos tributos na região, de maneira direta ou indireta.
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2.4. A composição dos investimentos públicos no Ceará

e as repercussões esperadas na evolução dos tributos.
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o setor público atua na área industrial, comercial, financeira, de serviços,

etc ..., sendo a alocação do investimento na Formação Bruta de Capital do setor, um indica-

dor fundamental para o direcionamento estrutural das próprias atividades públicas. A varia-

ção de estoques não é relevante dentro da conjuntura analisada, pois não é típico ao Estado

o investimento em estoque de produtos a não ser de produtos agrícolas dos estoques regu-

ladores, algo sem maior significado. Também não se concebe uma alteração significativa

dos estoques daqueles bens destinados ao uso social pelo público - como remédios, vacinas,

combustíveis, e outros bens da mesma natureza ofertados pelo setor público - em conse-

qüência de uma possível retração na demanda por esses produtos. Já o perfil setorial do

custeio da máquina estatal indica a posteriori, tão somente a resultante de decisões de polí-

ticas de investimentos tomadas no passado, não se prestando a esse tipo de análise, que bus-

ca conhecer a proposta de gasto público por setor de atuação e daí inferir a evolução da

carga tributária dos impostos mais significativos. Portanto, elege-se a Formação Bruta de

Capital Fixo como a principal variável no âmbito do setor público apta a influenciar, mesmo

indiretamente, o comportamento futuro da estrutura arrecadatória tributária da região.

Entretanto, para um estudo dessa natureza parece mais plausível um levanta-

mento do agregado do Setor Público, envolvendo as três esferas de governo. Isto porque,

com base no Gráfico 11.07, a participação estadual na Formação bruta de Capital Fixo se

restrige em média a 36,20 %, chegando a atingir o pico de 50,67 % em 1989. No sistema

federativo brasileiro, qualquer análise dessa natureza deve levar em conta os três níveis go-

vernamentais, até porque as ações políticas se complementam e se justapõem, não sendo

incoerente afirmar que o investimento público possui no longo prazo, um direcionamento

bem definido, apesar das já conhecidas descontinuidades. No Ceará, essa assertiva possui

ainda maior significado, pois ao menos na esfera estadual houve uma certa continuidade das

políticas públicas, desde 1986, já que a mesma corrente política tem assumido a executiva

estadual.
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GRÁFICO 11.7- PARTICIPAÇÃO RELATNA NA FORMAÇÃO BRUTA DE
CAPITAL FIXO DAS TRês ESFERAS DE GOVERNO NO cEARA

1aYhr-----------------------------------------------~

~h~~_+=-~~~~~r_~~~~~~~==~~~~~~~
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FONTE: SUDENE / DPO / CONTAS REGIONAIS

A participação de cada atividade na Formação Bruta de Capital Fixo do Setor

Público está demonstrada na Tabela TI.II, para o período de 1974 a 1993. A série foi dividi-

da em três fases para efeito de análise. A divisão foi baseada inicialmente no comportamento

da série relativa aos Serviços Comunitários Sociais e Pessoais. Em adição, considera-se que

o período referente a praticamente toda a década de 80, representa conjunturalmente, a nível

nacional, uma fase de ajustes do Setor público para uma nova realidade de escassez de re-

cursos financeiros de empréstimos. Parte do ajuste correspondeu a uma redução geral na

Formação Bruta de Capital Fixo do Setor Público, como demonstrado pelo gráfico 06 abai-

xo. De um modo geral, o Estado contrai os investimentos em hospitais, escolas, segurança

pública, etc ..., isto é, no setor de atendimento social imediato à comunidade. Nesse período,

houve uma queda significativa nos Serviços Comunitários Sociais e Pessoais (Tabela TI.II).
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o nível de investimentos quase dobrou em 1983 em relação ao ano base -

1974. A partir daí, houve uma queda nos três anos seguintes, atingindo em 1986 pratica-

mente o mesmo patamar de 1976 (Gráfico 1I.06). No caso específico do Ceará., o eficaz

ajuste do governo estadual possibilitou a retomada dos empréstimos externos, já em 1987.

Em termos reais, as operações de crédito (fontes internas e externas) cresceram 494 % em

1987 em relação a 1986, continuando no mesmo ritmo elevado - cerca de 4,2 % do prn
local - em 198811

. O pico dos investimentos, em formação bruta de capital fixo do setor pú-

blico verificado em 1988, deve ser em grande parte atribuído à esfera estadual, conforme

corrobora o gráfico 1I.05. Os investimentos totais do Estado cresceram, em moeda cons-

tante, 588 % em 1988, em relação ao ano anterior. Em 1987, apesar da significativa entrada

de recursos de terceiros para reforçar o tesouro estadual, a maior parte foi canalizada para a

amortização de compromissos assumidos no passado, modificando o perfil da dívida para

bases mais vantajosas. Já em 1988, o investimento estadual pôde participar com 5,80 % do

prn da região, percentual expressivo, especialmente no contexto nacional.

IIIPLANCE. Check List de Indicadores Socio-económicos do Ceará - 1987-1993.
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GRÁFICO 1I.OS - EVOL çÃO DA FORMAÇ O BR T DE CAPITAL FIXO DO
SETOR PÚBLICO NO CEARÁ
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FONTE: SUDENE / DPO / CONTAS REGIONAIS

Nas atividade ligadas ao suporte em infra-estrutura, o comportamento do

setor público brasileiro tem sido o de garantir os investimentos necessários, evitando possí-

veis problemas no fornecimento de energia elétrica, água potável, etc ..; e garantindo as con-

dições mínimas de operação de estradas, portos e ferrovias. Essa estratégia política denota o

perfil dos investimentos públicos nesse periodo (1981-1989) também para o Ceará. A parti-

cipação nas atividade de energia elétrica e abastecimento de água e, principalmente, na In-

dústria Extrativa Mineral (principalmente petróleo) também se eleva neste período, confor-

me indica a Tabela lI.II. Esse quadro deve colaborar para um aumento na arrecadação futu-

ra do ICMS e de Royalties (municipais), especialmente após a constituição de ]988, com o

fim dos chamados Impostos Únicos da União e a incorporação de sua base de cálculo ao

ICMS. No inicio desse capítulo foi demonstrado como essa mudança constitucional benefi-

ciou a arrecadação do ICMS.

52



Na fase seguinte (1990-93) diante da necessidade de recompor o patrimônio

público na área de assistência social adicionado ao atendimento politico da demanda social

reprimida, aumentou-se tanto o investimento total em capital fixo quanto a parcela corres-

pondente às atividades sociais. Os in estimemos em erviço Comuni ários Sociais e Pes-

soais voltaram a ter um crescimento em sua participação. chegando ao auge no último ano,

representando 56,53 % do total. Este é um indicador inequívoco que. do ponto de vista do

Setor Público, valida a afirmação feita anteriormente acerca da crescente participação dos

serviços na economia, em detrimento portanto da futura arrecadação do ICMS e, por outro

lado, reforça a posição do ISS, e indiretamente do Imposto de Renda, nos próximos anos.

Vale ressaltar que os investimentos em infra-estrutura, nos últimos anos, têm sido aos pou-

cos repassados à responsabilidade do setor privado, dentro da nova visão pragmática das

funções do Estado. Esse fenômeno não parece ser importante no período analisado (1990-

93), desconsiderando-se uma possível ocupação pelo setor privado na formação bruta de

capital fixo em infra-estrutura básica, ao menos no Ceará.
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TABELA n.n - FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO DO SETOR PÚBLICO,
SEGUNDO AS ATnnDADES ECONÔNDCAS

Participação Relativa %

ATnnDADES
PERíODOS

Agropecuária, Indústria Ex- Indústria de Energia Elé- Construção Comércio Transporte, Ativ. Financei- Serviços Co-
Silvicultura e trativa Mine- Transforma- trica e Abaste- (inclusive Armazenagem ras, Bens Imó- munitários TOTAL
Pesca ral ção cimento de restaurantes e e Comunica- veis e Serv.de Sociais e Pes-

Água h em) I cões, Empresas. soais.
1974 14,74% 17,69% 0,33% 33,73% 2,40% 31,11% 100,00%
1975 16,45% 1,33% 8,75% 1,26% 45,56% 2,66% 24,00% 100,00%
1976 2,41% 0,11% 12,74% 0,59% 45,66% 4,07% 34,42% 100,00%
1977 11,20% 0,50% 20,99% 0,16% 33,36% 6,01% 27,79% 100,00%
1978 5,22% 0,43% 23,74% 0,25% 34,82% 9,31% 26,23% 100,00%
1979 7,13% 0,25% 21,95% 0,06% 0,24% 34,64% 7,56% 28,17% 100,00%
1980 9,68% 2,53% 1,11% 15,43% 0,62% 0,12% 44,87% 5,24% 20,40% 100,00%
1981 13,49% 7,06% 158% 16,04% 0,36% 'm' 0,130(0 34,40% 8,91% 18,03% 100,00%
1982 12,96% 15,16% 5,22% 15,51% 0,92%1 0,23% 23,19% 9,67% 17,14% 100,00%
1983 "'21,46% 18,86% 0,09% 12,79% ri 1 ,·..::::'''''1> O~IQ1%" li" 13,50% 20,93% 10,12% 1100,00%
1984 10,61% 33,49% 0,85% 13,20% 0,01% "'i;" 0,00% 17,80% 4,08% 19,98% 100,00%
1985 ;;;Ii" 5,03% 29,04% 0,67% 11,58% 0,02% ;m 0,01% 31,8,20Ãl 3,09% 18,74% 100,00%

':','Eii,HljQ86",::[h;,'mll"lj",:mlia,22%i ,;li" , 1,IWWl~0.,23%li", :'O;~4% !!\ ,iI! 12,01% ., "" 1'1' (),02O/p ,m,i:!:I:;!I,W' '0,07% ,:i!"lmml"wmjl".",~,20% 2,86% se 05% 100,00%
1987 ,il:'::"15,96% ~0.28% 0,15% 44,08% ":.::'.' 0,10% n 11,49% 1,42% 16,49% 100,00%
1988 n 10,71%' ",;'2,62% O,Q4% '" 28,69%

fi~1~
45,09% 1,20% 11,64% 100,00%

,19"9 " 10;31% I,I:,'lmt2;.oq% lh "I,l;\!ii' 1"'!O~O5~,"!fiW!' ,I;!"i 41'i,$O~I':mim: li~3% "~;,,.:'"':1'1:,.24,62% 2~86% 115.640/0 100,00%
1990 7,75% 2,37% 0,06% 35,25% 0,01% 0,01% 22,55% 0,86% 31,15% 100,00%
1991 3,42% 5,04% 0,09% 12,82% 0,17% 0,06% 43,06% 1,25% 34,10% 100,00%
1992 9,45% 3,58% 0,14% 19,46% 9,42% 0,08% 26,68% 1,23% 29,96% 100,00%
1993 6,36% 3,74% 0,86% 15,47% 0,06% 0,01% 16,26% 0,70% 56,53% 100,00%

Média748J -- ---9,54% 2,53% 0,62% 17,33% 0,34% 0,42% 38,95% 5,32% 27,45% 100,00%
Média 81-89 12,86% 16,53% 1,00% 21,71% 0,49% 0,08% 22,79% 6,11% 18,59% 100,00%
MédiaOO-93 6,74% 3,68% 0,29% 20,75% 2,41% 0,04% 27,14% 1,01% 37,93% 100,00%

FONIE : SUDENE / DPO / CONTAS REGIONAIS
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CAPÍTULO ur

Reforma Tributária e a Queda das

Receitas Disponíveis dos Estados

No Capítulo anterior, verificou-se como o perfil da econorrua e a

concentração de renda influenciam o desempenho do ICMS. A seguir será discutida a

evolução recente do Sistema Tributário Nacional e como se desenvolvem as pressões que

norteiam as reformas tributárias. O próprio setor público se apresenta como um agente

legítimo dessas pressões e, neste contexto, os Estados se posicionam a fim de garantir suas

receitas próprias, haja vista a incidência de fatores econômicos com efeitos negativos sobre

o ICMS, conforme visto no Capítulo lI. Adicionalmente, os Estados suportam uma situação

financeira preocupante - como será apresentado nas duas últimas seções deste capítulo -

agravada por recentes medidas que reduzem suas receitas disponíveis. Portanto, dentro

desse contexto, a reforma tributária aparece atualmente como fundamental ao cumprimento

das funções públicas pelos Estados brasileiros.

3.1. A problemática federalista na reforma de 1967 e sua perspectiva de

resolução no âmago da Constituição de 1988

As demonstrações empíricas levadas a cabo no capítulo primeiro confirmaram

o conceito geral sobre o comportamento dos tributos e, de forma mais ampla, da estrutura

tributária, como condicionada pelo nivel de desenvolvimento do Brasil e pelas suas

transformações econômicas. Adicionalmente, também identifica-se situações limites

específicas, onde há condições políticas para uma aceitação social de um salto, embora as

vezes temporário, da carga tributária nacional.
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Porém, não se deve restringir a análise a uma visão de causalidade por demais

simples, ou a um exercício de natureza puramente deterministica. dinâmica na formação

da estrutura tributária é bastante rica e merece ser estudada. Todo sistema tributário é

desenvolvido a partir de uma realidade econômica pré-existente tendo como ponto de

partida objetivos sócio-políticos desejados. Lógico, pois, tratar-se de uma e olução

contínua, onde as experiências passadas são subsídios a um novo modelo e seus aspectos

positivos e coerentes com os objetivos em pauta são aproveitados.

Os sistemas devem também conter certa autonomia, no sentido de permitir

uma adaptação às evoluções graduais das economias, embora com o passar do tempo, a

concretização de uma nova realidade bastante diferente daquela que serviu de inspiração ao

modelo, origina demandas diversas para uma modificação total ou uma simples reforma.

Assim, caso se altere de forma significativa as estruturas econômicas que

servem de suporte ao modelo, ou na medida em que se esgote a capacidade adicional de

tributação de setores econômicos tradicionais, ou ainda, quando há uma guinada na direção

das políticas e prioridades públicas, surge no âmago das entidades sócio-econômicas,

públicas e privadas, a necessidade de se rever o sistema tributário e adequá-Io à nova

realidade e a novos objetivos.

Identifica-se, então, duas vertentes, igualmente válidas, que procuram

explicar a formação de um modelo tributário : uma de natureza estrutural - às vezes gradual,

acompanhando o nível de desenvolvimento econômico; ou em alguns momentos abrupta,

como verificado nos exemplos de imposição do "Efeito Translação" - e outra originária de

forças sócio-econômicas a nível micro, sempre graduais, pois absortas em negociações

políticas e em questões federalistas de poder.
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Concentrando-se nesta segunda vertente, esta seção pretende analisar de

forma sucinta e objetiva as evoluções mais recentes no Sistema Tributário nacional - desde

1967 até as propostas de reformas atuais.

Já no Brasil dos anos cinqüenta haviam pressões para se alterar o Sistema

Tributário, reformado pela recente Constituição de 1946. Os principais objetivos dos

propositores baseava-se na necessidade de desonerar o setor produtivo incentivar os

investimentos, racionalizar as hipóteses de incidência, e principalmente, a partir do final da

década, aumentar a produtividade do sistema para extinguir o déficit público corrente.

A reforma de 1967 teve como um de seus maiores méritos a exclusão, em

maior parte, do sistema de incidência em cascata vigente até então. Em seu lugar, instituiu-

se mecanismos que possibilitavam a tributação apenas sobre o valor adicionado, através de

técnicas originárias da França, adotadas mais tarde por toda a Europa.

A visão geral que norteou a reforma era a de modificar o Sistema Tributário,

com o objetivo de ampliar a base de recursos para estancar o déficit público crescente e,

através do controle da maior parte do Sistema pela União, utilizá-Io com fins de políticas de

crescimento, promovendo a industrialização e o acúmulo de capital.

Já em 1973, o Tesouro Nacional obtém seu primeiro superávit após as

reformas. As mudanças atingiram tanto os impostos sobre o consumo, como levaram a uma

ampliação na base do Imposto de Renda.

Os resultados positivos de crescimento e industrialização são bastante

conhecidos, lembrando que a política industrial adotada, não se resumia apenas aos

instrumentos tributários. Ao dispor do controle de impostos que pouco representavam em

termos de geração de receita pública, o governo federal pôde orientá-Ios para incentivar a
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industrialização. Ademais, as políticas de incentivos fiscais e subsídios incentivavam o rápido

acúmulo do estoque de capital.

Na prática, cnou-se um esquema de proteção à concorrência externa em

diversos setores da indústria nacional, através dos impo os e tarifas ligados ao comércio

exterior. Os incentivos fiscais e subsídios direciona am os in estimentos para os setores

prioritários da economia, como o de bens de capi al e bens intermediários.

Muitos dos problemas enfrentados atualmente, que dizem respeito as

distorções do sistema tributário e ao enfraquecimento das políticas públicas, são resultado

desse modelo adotado em 1967, e que a Constituição de 1988 apenas em parte conseguiu

solucionar. A ausência de políticas redistributi as e de promoção da justiça social; a forte

carga tributária dos setores industriais e de renda urbana; a alta regressividade média do

sistema, de responsabilidade principalmente da enorme tributação ao consumo popular; a

centralização na União dos instrumentos institucionais e legais capazes de modificar o

sistema - enfim, todos esses problemas dentre outros, são oriundos da estratégia de reforma

em 1967.

A maiona das políticas e objetivos do governo central nascida pós-64

passaram a dar lugar, nos anos 80, a novas inspirações sociais e políticas. A descentralização

dos recursos públicos; a abertura da economia' a própria abertura política; a necessidade do

equilíbrio nas contas públicas e no Balanço de Pagamentos; a distribuição cada vez pior da

renda, reforçada pelo prejuízo da inflação aos menos favorecidos - enfim, todos esses

fatores contribuíram para pressionar a reforma tributária que se consolidaria na Constituição

de 1988.

O modelo já se esgotara, em parte, ao final dos anos 70, quando não servira

mais como instrumento de política industrial e de promoção do crescimento. Ao contrário, a

passagem de uma economia protegida e fortemente subsidiada, para uma economia
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exportadora e aberta à concorrência, obrigou o desmonte legal dos incentivos, subsídios e

proteções, os quais a indústria contava até então. Restou apenas ao Sistema Tributário, na

década de 80, a tarefa de controle do déficit público, que retomava ao centro de prioridades

a nível federal.

lníciou-se então nos anos 80 pressões para uma reforma tributária,

procurando adaptar o sistema a nova realidade política do país. Na próxima seção restringi-

se a análise às alterações na estrutura tributária a partir da Constituição de 1988, por uma

questão de simplicidade e de atualidade, pois os aspectos práticos da discussão e da

deliberação normativa, em relação ao sistema tributário vigente, parecem mais claros dentro

de perspectiva conjuntura!.

3.2. O processo de formação da estrutura tributária brasileira a partir da

Constituição de 1988.

A análise da Reforma Tributária no bojo da Constituição de 1988 demonstra-

se relevante, tanto pela sua atualidade, como pelas próprias pressões que já surgiram para a

implementação de uma nova reforma. As discussões sobre uma possível reforma passam

atualmente por aspectos conjunturais, como a questão da globalização, da competitividade e

do desemprego, enquanto a maioria dos temas mais teóricos ou ideológicos parecem ser os

mesmos debatidos na recente constituinte. Antes de se proceder análises sobre alterações

importantes já consignadas na Sistema Tributário legal, ressalte-se aqueles aspectos

juridicos-institucionais estritamente necessários, para a compreensão de como se forma ou

se modifica o sistema atual, concentrando-se nos aspectos relacionados ao poder de tributar,

ao modo como tributar e ao que cabe tributar; aspectos interessantes do ponto de vista
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microeconômico, procurando evitar discussões de Direito Tributário, que fogem ao escopo

deste trabalho.

o poder de tributar é bem definido pela Constituição, tanto no referente aos

impostos, às taxas e às contribuições de melhoria. A competência para instituir e cobrar

impostos é privativa e discriminada para cada ente político na própria Constituição. O

surgimento de um novo imposto também é previsto na Carta, ao determinar que nenhum

imposto pode ser criado tomando uma hipótese de incidência de um outro já existente. Essas

duas normas gerais acima evitam de pronto, a tendência insaciável do poder público de

tributar o mesmo fato econômico mais de uma vez.

Há também a preocupação de norrunar de forma rigida e exaustiva as

competências tributárias, para evitar problemas de competição entre os três níveis de poder

na federação. No Brasil, os limites de competência tributária e de determinação de partilha

das receitas continuam bastante concentrados no poder central. O que restou aos Estados foi

a capacidade de criar mecanismos de isenções, renúncias e protelações fiscais, como forma

de atrair mais investimentos privados para a sua região, atuando indiscriminadamente na

legislação ordinária dos impostos de suas competências'.

Esse quadro juridico-institucional engessa as esferas estaduais e municipais de

governo, deixando-as, mais ainda, sem a necessária ingerência diante das alterações

econômicas que ocorrem de forma rápida e as vezes profunda no sistema capitalista atual.

Vale salientar, que a competência de instituir um novo imposto, além

daqueles já previstos na Constituição, é privativa da União. Os Estados e Municípios,

portanto, nada podem fazer se forem surpreendidos por uma modificação estrutural em suas

economias, que venha a enfraquecer relativamente as atividades econômicas básicas de

10 conselho de Política Fazendária - CONF AZ foi criado para equilibrar a questão federativa no âmbito do
ICMS. Entretanto. ao nível das legislações próprias dos Estados. na parte que não se refere as alíquotas
interestaduais e matérias afins. cada unidade da federação possui autonomia para deliberar assuntos de seu
interesse.
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sustentação de suas receitas próprias. em tampouco, podem aproveitar novos nichos de

potencial econômico regional que possam alavancar de forma legítima as receitas geradas

internamente.

A União, por outro lado. tem conseguido em parte solucionar seus problemas

de escassez de recursos, através de medidas transitórias e residuais no campo tributário.

Apesar de dispor da competência r .dual em instituir novos impostos, o governo federal

não tem reunido apoio político oara grandes transformações na estrutura legal, que venham

trazer soluções mais definiti a ao uili rio orçamentário federal, nem tampouco angariar

consenso político sobre uma re o tributária mais ampla, que equacione as questões

federativas, especialmente às dívidas estaduais, e simplifique e racionalize o

Sistema Tributário vigente.

As medidas tomadas pelo governo federal resumiram-se à instituição do

Fundo social de Emergência - FSE e a criação de um imposto transitório - o Imposto Único

sobre Movimentações Financeiras - IP~fF. É interessante, contudo, analisar rapidamente as

discussões legislativas e acadêmicas que antecederam a imposição desses dois instrumentos

legais.

Antes da implantação o FSE iniciou-se, em 1993, no Congresso Nacional

uma discussão genérica sobre reforma tributária. O princípio geral se concentrava em

simplificar a cobrança dos imposto e desonerar a carga dos setores que mais contribuem

atualmente, através de uma ampliação da base tributária. É oportuno lembrar que o

pensamento político que norteou a reforma de 1988 baseava-se na descentralização de

receitas para Estados e Municípios. Como era de se esperar, apenas cinco anos depois, as

correntes políticas pouco se modificaram, preservando a correlação de forças na federação,

semelhante aquela disposta na Constituição vigente.
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Entretanto, essas discussões trouxeram algumas idéias, que obtiveram fôlego,

pois atendiam a demanda, especialmente da classe empresarial. A principal delas dizia

respeito a fusão dos principais impostos indireto - o IPI o IC e o ISS - com o objetivo

de diminuir a carga tributária conjunta e unificar e simplificar a legislação, contudo,

conservando as competências arrecadatórias existentes. proposta possibilitaria, caso

aprovada, alguma desoneração tributária na produção e a diminuição dos encargos

administrativos ligados à área tributária no setor produtivo formal. Este quadro atenderia em

parte a necessidade de se adequar a estrutura tributária à economia real, no caso uma

economia industrial, competindo internacionalmente em um amplo mercado capitalista. O

Estado não deve impor mecanismos que diminuam a agilidade e onerem os custos de

atuação nesse mercado. Assim, em economias com este perfil, há a tendência na

predominância de impostos diretos, principalmente sobre a renda e a propriedade, em lugar

dos impostos indiretos, como já discutido anteriormente neste capítulo.

A aprovação do Fundo Social de Emergência serviu apenas para minorar o

desequilíbrio orçamentário federal no biênio 94/95. O FSE foi formado principalmente pela

apropriação de parte dos recursos oriundos dos impostos de competência federal, até então

transferidos aos Estados e Municípios ou vinculados à seguridade social e a educação,

elevando a receita tributária não vinculada de 5 % do Plls em 1993 para 9 % do pm em

1994, segundo estimativa da Secretaria da Receita Federal".

A vigência do IPMF a partir de Janeiro/94 reforçou ainda mais a receita da

União neste ano. Estimou-se, em consequência da adoção deste imposto e de outras

medidas concomitantes, um aumento importante da carga tributária a nível nacional, que

passaria de 24 % do pm em 1993, para 28 % em 19943
. Tal qual ocorrera quando da

implantação do FSE, anterior à aprovação do IPMF desenvolveu-se uma inquietante

2 ver Afonso, Roberto José e Spindola, Lytha. Congresso Revisor e reforma tributária. Conjuntura
Econômica. FGV. Rio de Janeiro. Novembro/94.
3 ver Pereira. Lia Alt. Carga Tributária de 28 % do PIB. Conjuntura Econômica. FGY. Rio de Janeiro.
Fevereiro/94.
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discussão, envolvendo não só o meio político, como conhecidos estudiosos da teoria

tributária, acerca da instituição de um imposto único no país, que deveria incidir sobre todas

as transações financeiras.

o que surpreende ao se observar as colocações daqueles que defenderam a

adoção do Imposto Único, é a omissão nas discussões de todas aquelas considerações sobre

equidade, capacidade contributiva, eficiência alocativa, etc ..., objetos de análises em muitos

trabalhos publicados pelos próprios autores da proposta do Imposto Único. A incoerência

registrou-se, na medida em que concentrava-se os argumentos apenas no esforço de

rechaçar as críticas quanto as implicações práticas que a adoção deste imposto traria.

o prof. Marcos Cintra, um dos principais mentores da proposta, reuruu

diversos artigos que procuravam defender ou atacar a adoção do Imposto Únic04
. Dentre

aqueles que defendiam a idéia, mais representativo parece ser o tributarista Ives Granda

Martins, baseando seus argumentos nos baixos custos de arrecadação e fiscalização do setor

público, como também na desburocratização e redução dos custos do setor privado, sem

contudo impor nenhum prejuízo à arrecadação global do sistema. Roberto campos, por sua

vez, concentrou-se em rebater as críticas que diziam respeito as distorções a serem

produzidas pela adoção do novo imposto, como por exemplo, a possível monetização da

economia, a verticalização do processo produtivo, o endosso de cheques, dentre outras. Em

sua única consideração acerca das questões alocativas, chamava a atenção para a

impossiblidade de se isentar as exportações. Contudo, voltou ao lugar comum, afirmando

que diante das incidências já existentes como o FINSOCIAL, PIS-PASEP e IOF e da

tributação incidente no inicio da cadeia produtiva, não existiria maiores perdas na adoção do

imposto único para o setor exportador, ainda havendo ganhos na simplificação e na

possibilidade do ressarcimento do imposto incidente no início da cadeia, de forma mais clara

e direta.

4 Cintra, Marcos (organizador). Tributação no Brasil e o Imposto Único. Ed. Makros Books. São Paulo.
1994.
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A delimitação da análise à aspectos meramente contábeis, sem a devida

atenção aos efeitos distributivos e alocativos - os quais a doutrina consagra como funções

básicas do Estado - demonstra uma excessiva preocupação com a relação Custo x Beneficio

privada e com a eficácia burocrática na adoção do novo imposto.

o próprio IPMF - resíduo prático final de toda essa discussão - trouxe

consigo essa temática. Além disso, reafirmou a prerrogativa do governo federal de criar

oportunamente um determinado imposto, aproveitando as facilidades de arrecadação

tributária na área das transações financeiras. Na verdade, a única vantagem do imposto

único, reforçando a afirmação do prof. Fernando Resende, seria a de desobrigar as pessoas

fisicas e jurídicas da guarda de documentos comprobatórios da apuração e do recolhimento

do imposto. A corrente representada pelo Prof. Resende finalmente atacou - utilizando-se

das razões discutidas até aqui - a adoção desse tipo de imposto sobre transações, destacando

as distorções provenientes do efeito cascata.

Tomando como pré-establecido o arcabouço juridico-institucional, verifica-se

no Brasil, a dificuldade de se realizar reformas mais amplas, principalmente pela necessidade

de se atuar através de emendas constitucionais, com todas as problemáticas federativas e de

interesses diversos, para se cumprir os ritos legislativos necessários. Entretanto, pode-se

evitar temas estéreis, como este do Imposto Único, e concentrar as forças em idéias mais

consagradas e modernas, como aquela da unificação dos impostos indiretos, sem esquecer

da melhor utilização dos impostos diretos, especialmente quanto a ampliação das bases

tributárias no imposto sobre a renda e a maior taxação â propriedade e ao patrimônio.

A situação dos Estados é mais preocupante, pois além de estarem limitados

em termos de alavancagem de recursos via arrecadação tributária pela Constituição, ainda

detém a competência de um tributo em incipiente deteriorização de sua produtividade em

relação a renda gerada - no caso, o ICMS. Essa situação dá-se basicamente pelo desgaste

das inúmeras mudanças no arcabouço legal do sistema, como também pela enorme
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complexidade no cumprimento de suas obrigações; mas principalmente pela redução na

participação relativa tanto da agropecuária, como da indústria no PIB nacional principais

setores de incidência do ICMS. O setor serviços vem aumentando sua participação na

economia, principalmente através do aumento nos preços relativos no curto prazo e, de

forma mais consolidada, de um aumento relativo na produção real do setor. Como o

comércio, os transportes interestaduais e intennunicipais, e as telecomunicações continuam a

fazer parte da base de cálculo do ICMS, o quadro não se toma ainda mais preocupante às

finanças estaduais. Entretanto, a exceção das telecomunicações, nenhuma dessas atividades

apresenta maior perspectiva de dinamismo no contexto da moderna economia globalizada.

Se de um lado a situação quanto a geração de arrecadação própria pode piorar para os

Estados, por outro, pode melhorar para os municípios, detentores que são da competência

do Imposto Sobre Serviços - ISS, algo a ser analisado mais detidamente nos capítulos

seguintes.

3.3. A Reforma Tributária : a principal proposta em tramitação no Congresso

Nacional.

o surgimento do Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras -

IPMF (ou depois, CPMF) e do Fundo Social de Emergência (e suas respectivas reedições)

adveio da incapacidade política e institucional de se promover uma verdadeira reforma

tributária - em extensão, talvez, até uma reforma fiscal -, embora as discussões já tenham se

iniciado desde a campanha presidencial em 1993/94. As principais críticas ao Sistema

Tributário atual denunciam a sua complexidade, onerosidade, dificuldade de administração,

sobrecarga em alguns setores, especialmente no setor produtivo formal, e por conseguinte,

alta evasão, baixa produtividade, etc ...

65



o setor privado alerta para a necessidade de se adequar a estrutura tributária

brasileira à economia capitalista real dinâmica, aberta e extremamente competitiva. Na

economia globalizada, já se verifica a necessidade de harmonização do sistemas tributários,

algo dificil de se implementar, caso persistam sistema nacionais complexos e repletos de

excessões, resultando em uma legislação extensa e de pouca assimilação.

A maior parte dos problemas acima apontados reside nos impostos sobre o

consumo. A principal proposta tramitando no Congresso Nacional S pretende promover a

fusão do ICMS, ISS, IPl, CONFINS e PISo Seria criado, então, um Imposto Sobre o Valor

Adicionado - IVA, de alíquota única, com regulamentação e administração federal, cujas

vantagens seriam, segundo o próprio governo federal : término da questão das alíquotas

diferenciadas na origem e no destino, fim da guerra fiscal, eliminação do efeito cascata,

promoção da harmonização tributária com outros países e, finalmente, uma maior

simplificação do sistema. Além do IVA, mais três impostos sobre o consumo comporiam a

nova base : um imposto sobre Vendas a Varejo de Mercadorias no âmbito estadual e um

outro sobre Vendas a Varejo de Serviços na esfera municipal; cada um com alíquotas

unificadas para todos os produtos e serviços em todos os Estados e Municípios. Além

desses, um do tipo seletivo, de competência estadual, incidente sobre bens de elevada

capacidade de arrecadação e de dificil sonegação, aqueles que na maioria são taxados com a

alíquota de 25 % atualmente, pelo ICMS.

Algumas vantagens sugeri das pelos defensores da proposta no Ministério da

Fazenda" não parecem muito consistentes. A primeira, seria o fim do efeito cascata. É

verdade que o IVA não absorve no seu processo vertical a incidência em cascata. Mas

quanto à forma de cálculo do pagamento dos impostos sobes vendas a varejo deve-se tomar

muito cuidado na regulamentação da matéria, sob pena de incorrer novamente no aludido

efeito, pela acumulação destes últimos impostos com o IVA. Outra questão, não menos

5 Emenda à Constituição nº 175 - A.
6 As vantagens aqui discutidas foram discorridas pelo Ministro da Fazenda Pedro Malan, em palestra
proferida na Comissão Especial do CONFAZ. em 17/09/97. e reproduzidas em mimeografía com o título.
"Reforma Tributária ou Reforma Fiscal".
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importante, refere-se a partilha de arrecadação do IVA, quanto aos Estados de origem e

destino das mercadorias. Essa discussão toca no âmago da questão federalista, e portanto,

depende de soluções políticas negociadas. O governo federal, com o objetivo de aprovar a

Emenda Constitucional, procurará não impor perdas a nenhum Estado. Entretanto o país

não pode prescindir de uma política tributária e/ou fiscal redistributiva, com vistas a

promover o desenvolvimento das regiões mais atrasadas, evitando o conflito regional que se

instaurou a partir das guerras fiscais, resultado da carência de uma coordenação central na

área tributária / fiscal, quanto ao aspecto redistributivo. Inclusive, a proposta de reforma

tributária aqui discutida não apresenta solução definitiva para a guerra fiscal, como sugere o

governo, pois os atrativos oferecidos são de natureza fisco-creditícia, fora do alcance da

matéria - de natureza eminentemente tributária. A única solução seria incluir na norma, a

restrição pela União do repasse das cotas do IVA aos Estados que continuarem praticando

os incentivos, contando, como consequência, com a possibilidade de atrasar a aprovação das

propostas principais.

A crítica mais profunda sobre essa nova estrutura tributária se relaciona com

o tema até aqui discutido, sobre a melhor adequação dos impostos diretos para economias

que atingem determinados patamares de desenvolvimento. A proposta, na medida que não

prevê perdas para os Estados e repõe mais de um imposto na cadeia que percorre à

produção até o consumo, continua a privilegiar a tributação sobre o consumo, em

detrimento da tributação sobre a renda e o patrimônio. O Imposto sobre a Venda a Varejo

de Mercadorias absorve a mesma problemática discutida no Capítulo II sobre o ICMS :

trata-se de um imposto regressivo e sujeito à redução no seu desempenho frente ao aumento

de concentração da renda na economia e a maior dinamicidade do setor serviços.

Adotando um Sistema Tributário mais centrado nos impostos sobre a renda e

o patrimônio o problema das perdas estaduais poderia ser compensado pelo aumento das

transferências da União, bastando justamente o incremento nas cargas do Imposto de Renda

e do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. Assim, seria viável a manutenção
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apenas do IVA, sem a instituição dos Impostos sobre Varejo. Mas cabe a pergunta: o Brasil

atingiu, de fato, um estágio de desenvolvimento, que referencie e suporte uma permuta nos

seu perfil tributário, reduzindo a incidência sobre o consumo e aumentando a que onera mais

a renda ? A resposta é complexa, pois de um lado identificamos o alto valor social e privado

da poupança em nossa economia, e por outro, reconhecemos o custo que uma excessiva

tributação sobre o consumo exerce sobre a competitividade dos produtos brasileiros no

mercado internacional, e principalmente no mercado interno, já que no primeiro pode se

utilizar mecanismos de isenções às exportações, a exemplo das medidas recentes que

alteraram o ICMS.

E provável que a proposta oriunda do governo federal aposte na

simplificação do sistema incidente sobre o consumo, como um ganho significativo na

redução dos custos internos de produção. Mas isto é pouco. A sobrevida deste novo modelo

esbarra na dinamicidade da formação dos mercados mundiais e na capacidade do país em

atrair poupança externa. O próprio sucesso das reformas (incluindo a previdenciária e a

administrativa) pode precipitar novas pressões para diminuir a carga sobre o consumo, pois

caso essas reformas atraiam capital externo de longo prazo, a necessidade de poupança

interna já não seria tão aguda, ampliando espaços para o aumento dos impostos diretos. A

resposta a pergunta inicial dependerá, portanto, da intensidade da inserção da economia

nacional no processo de globalização, bem como no desempenho de economia brasileira

neste processo. Além da intensidade, depende também do tempo de duração, tanto da

aprovação da reforma tributária em pauta, como especialmente, da rapidez de um possível

ciclo de desenvolvimento, pelo qual o país espera passar nos próximos anos.

Muito mais pela desorganização do sistema tributário atual, do que pelos

próprios avanços em relação aos modelos contemporâneos, a proposta em trâmite no

Congresso Nacional desponta com fôlego, distinguindo-se às resistências naturais, em razão

das possíveis perdas de receitas disponíveis nas subunidades de governo - discussões que

fogem ao escopo dos temas discutidos até aqui.
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3.4. Novos temas tributários nas economias desenvolvidas contemporâneas

Nos países da OECD existem atualmente a perspecti a de problemas

referentes ao enfraquecimento tributário de alguns países membros em conseqüência da alta

mobilidade de capital e trabalho qualificado, como também em menor grau da proliferação

de diferentes tipos de negócios na Iternet e em outras redes de computadores menos

poderosas.

Qualquer discussão sobre mudanças nos Sistemas Tributários deve levar em

conta essas recentes questões, pois já refletem um realidade contemporânea, e

principalmente, estima-se o agravamento dessas alternativas no futuro.

o primeiro tema - da mobilidade dos fatores de produção - aparece como o

mais relevante: quanto maior a mobilidade dos fatores maior será a fuga para países ou

subunidades governamentais de menor taxação. Portanto, fatores comoo capital financeiro;

alta tecnologia; trabalho de alta especialização, tais como, cientistas, esportistas renomados,

consultores, etc.. podem exercer seu poder de arbitragem sobre as taxações impostas nos

diversos países.

Como conseqüência desse fenômeno, se comprovará em breve uma redução

na carga tributária sobre os fatores considerados de alta mobilidade. Haverá, então, uma

convergência tácita ao tratamento dispensado pelos Sistemas Tributários dos diversos países

para esses fatores, semelhante ao que vem ocorrendo atualmente nos mercados comuns em

relação a taxação sobre o consumo.
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Entretanto, a completa harmonização dos Sistemas Tributários demonstra-se, na

prática, bem dificil, diante da variabilidade da participação do Estado na economia nos

diferentes países, ou de outra forma, considerando os diferentes patamares de serviços

públicos por eles prestados. Se por um lado a convergência em termos de reduções da carga

tributária parece improvável, sem dúvida deverá ocorrer um paralelismo de medidas para

reduzir a taxação sobre os fatores de produção com alta mobilidade, em favor do aumento

na taxação dos fatores com pouca mobilidade. Sempre salientando a necessidade primordial

dos diversos Sistemas Tributários em reduzir seus incentivos, excessões e desnecessárias

complexidades, em busca da possibilidade de harmonia com os Sistemas estrangeiros.

Mesmo nos países desenvolvidos, conforme o Gráfico IH.l, ainda há urna enorme

diferenciação na tributação sobre as firmas.

Além do incentivo a mobilidade, a globalização facilita a burla à imposição

tributária. Uma firma que produz componentes em um país (que oferece reduzidas taxas de

impostos sobre o lucro), monta os componentes em outro (onde as taxas são maís altas),

para então vender ao resto do mundo, pode por exemplo, superfaturar seus msumos,

aproveitando-se do diferencial tributário.
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GRÁFICO m .1 - Ranking da taxas máximas de tributos sobre o lucro das firmas

nos países da OECD
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FONTE: Revista ''The Economist", May 31 st. 1997.
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Diante dessa realidade, compreende-se a dificuldade na mensuração das perdas de

receita dos governos nos países desenvolvidos. Ao analisar as perdas que podem ocorrer

pelo incremento de negócios via grandes redes de computadores, a tarefa é ainda mais

dificil.Nos Estados Unidos surgiu a proposta de taxar todas as trocas de informações via

Internet - a tax bit', Entretanto, seria impossível discriminar as transações comerciais, ou

que envolvessemqualquer tipo de negócio, das ligações apenas informativas. O fato é que a

maior parte do comércio em evidênciana rede abrange produtos de um alto valor agregado

e, normalmente, de baixo volume. Portanto, estaria proliferando um aumento na

regressividade média das tributações ao redor do mundo, caso não se consiga praticar

algumas das incidências previstas na comercialização tradicional desses produtos. Trata-se,

7 A proposta é de autoria do economista Luc Soet da "University of Limbur" in Maastrich, conforme matéria
publicada na revista "The Economist" , May 31 st. 97.
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na prática, da redução da carga tributária na venda de bens de luxo, algo dificil de medir e

até de se prever há alguns anos.

Outra proposta recente que ganha forma, especialmente na Europa, procura

alertar para a necessidade de controlar a poluição ambiental, atra és da imposição de

impostos, que reflitam o verdadeiro custo social de atividades poluentes e da produção e uso

de bens que degradam o meio ambiente.

O sistema de regulamentação direta dessas atividades tem forçado os

fabricantes e prestadores de serviços a se adequarem, frente ás exigências de controle

ambienta!. O ajuste se dá pela adoção de novas tecnologias e alternativas produtivas menos

poluidoras. Isso em geral acarreta, segundo os defensores da idéia do imposto ecológico

(green taxi", o aumento dos custos de produção repassados ao consumidor. Além disso,

ainda não há tecnologia disponível que reduza de forma significativa a poluição em muitas

atividades. A adoção de impostos sobre essas atividades e produtos seria, então, justa do

ponto de vista ecnômico-social e mais eficaz no combate à poluição.

Adicionalmente, acena-se com a possibilidade de se reduzir outros impostos

em áreas estratégicas para a sociedade, como os impostos sobre o trabalho, com a

compensação pelo crescimento da arrecadação governamental, através do aumento dos

impostos contra a poluição. Essa alternativa tornaria os impostos sobre a poluição ainda

mais atraentes e seria mais fácil obter sua aceitação social.

Entretanto, os pontos positivos apontados na adoção desse tipo de imposto

esbarram em algumas realidades econômicas, principalmente quando a questão é analisada

sob a ótica de um alto grau de generalidade, como até aqui foi tratada. As imposições de

impostos, assim como demonstram as inovações tecnológicas não poluentes, podem ser

arcadas pelos consumidores, a depender de grau de monopólio dos fabricantes, e por

8 As opiniões de arnbientalistas e economistas apresentadas aqui baseia-se em artigo da revista The
Economist, "Taxes for a claner planei", June 28 Th. 1997.
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conseguinte, de sua capacidade de repassar a carga do aumento dos impostos aos preços.

Dependerá, portanto, que tipo de produto e em que ramo de atividade incidirá os impostos.

Um aumento de impostos sobre combustíveis traz repercussão nos custos de produção

industrial e de distribuição. Um mesmo aumento sobre a indústria de produtos químicos de

uso pessoal afeta um mercado mais restrito, reduzindo a questão do impacto à organização

estrutural desse mercado.

Da mesma forma, as conseqüências sobre a receita global do governo e a

possibilidade de se reduzir impostos sobre o trabalho é incerta, não suportando maiores

generalizações. Os impactos sobre os custos industriais podem ser tão altos, que superem

uma possível queda na taxação sobre o fator trabalho nas empresas, causando um resultado

imprevisível no aumento da produção e do emprego. Dependendo das elasticidades de

demanda, o aumento dos impostos sobre produtos e atividades poluentes pode reduzir a

receita pública total gerada a partir desse tipo de imposto.

Portanto, o aumento de impostos nessa área deve ser tratado com cautela e

seguido de estudos mais específicos. o Brasil, o imposto verde, como é chamado, incidirá

sobre a gasolina, com o objetivo de retomar o programa do álcool como combustível

automotivo alternativo. Na verdade, esse imposto também deverá equacionar o problema do

excedente na produção de cana-de-açúcar. A safra de 1997/98 seria o suficiente para

produzir 2,3 milhões de litros de álcool, muito além da necessidade do setor. Caso nada seja

feito, parte do excedente se destinaria a produção de açúcar, provocando a queda nos

preços desse produto.

Assim, as novidades em termos de alterações tributárias nos paises ricos,

frente às alternativas e questionamentos abordados nesta seção apontam para a redução na

taxação dos fatores produtivos de alta mobilidade e, em menor intensidade, do consumo de

bens de fácil transporte (baixas despesas de entrega) e alto valor agregado. Como

compensação, espera-se um possível aumento na carga tributária sobre os fatores de
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produção com baixa mobilidade e sobre os bens essenciais e básicos, especialmente os não

comercializáveis. Dentre esses últimos, parte do patrimônio de pessoas fisicas e jurídicas,

como prédios e terrenos, podem ser mais gravados pela tributação, ressaltando mais uma

oportunidade de se tributar o patrimônio no Brasil, embora haja o reconhecimento que, de

acordo com o Gráfico ill.2 abaixo, seria uma reversão da tendência mundial, pois a

tributação sobre o patrimônio tem se reduzido nos últimos 30 anos.

GRÁFIco llL2 - RECEITA DE IMPOSTOS NOS PAÍSES DA

OECD POR FONTES - PARTICIPAÇÃO NO TOTAL

o Renda pessoal
O Renda das firmas
• Bens e Serviços

Patrimônio

100%

80%

60%

40%

20%O%~~==~~~==~~
1965 1994

FONTE: Revista 'lhe Economist". May 31 st. 1997.

Por último, espera-se a ampliação na tributação das atividades e produtos

poluidores, com a preocupação dos impactos econômicos que essas medidas possam

provocar, mas sempre com o objetivo principal de sinalizar o verdadeiro custo social dessas

atividades e do uso desses produtos.
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3.5. As dificuldades financeiras dos Estados nas décadas de 1980 / 90

As propostas de reforma tributária no Brasil devem considerar a situação

financeira dificil em que se encontram os Estados. discussão passa pelo papel do

federalismo brasileiro na atuação do setor público no pais.

o federalismo brasileiro está baseado em frágeis mecanismos de sustentação,

já há muito tempo. Desde a perda relativa de autonomia no regime militar, os estados foram

perdendo importância como entes geradores de externalidades econômicas e de condutores

do desenvolvimento, e até em menor monta, como agentes de assistência e justiça social.

Por outro lado, o processo de degradação de suas receitas próprias e a

inflexibilidade para baixo de suas despesas administrativas, adicionando-se o uso político

regional da máquina pública, foram fatores de endividamento público estadual, de maneira

generalizada.

Vários governadores ao assunurem seus mandatos em Janeiro de 1995 se

depararam com os efeitos do quadro acima descritos, verificando-se o impasse entre a

necessidade de equacionar urgentemente os problemas financeiros dos Estados em suas

administrações e a maior responsabilidade com programas sociais - resultado das mudanças

após a Constituição - e do vácuo deixado pelo governo federal, no que se convencionou

chamar "operação desmonte" dos encargos até então assumidos pela União nas áreas

sociais, como saúde, educação, saneamento, etc ...

A situação dos Estados, quanto ao endividamento herdado e os problemas

financeiros correntes, pode ser ilustrada, a partir dos gráficos e tabelas a seguir. Como

indicador de endividamento pode ser tomada a relação Dívida Fundada Total/Receita

Efetiva. Por outro lado, a evolução nas margens de autofinanciamento formadas pelas

Receitas Correntes e de Capital subtraídas as Despesas Correntes e Operações de Crédito
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demonstram a capacidade própria dos Estados em atender às demandas sociais. Por último,

foi construído um índice que indica a evolução da quantidade de dívida amortizada, como o

intuito de demonstrar, já no fim do período, o esforço de resolução pelos Estados da

questão da dívida.

TABELA m.OI - INDICADORES DO QUADRO FIAN CEIRO E DAS

DÍVIDAS DOS ESTADOS BRASILEIROS

INDICADORES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Dívida Fundada/
Receita Efetiva 99 56 121 189 186 117 134 187 243 123
Margens de Auto-
Financ.1985= 100 100 150,1 42,9 128,6 194,2 96,3 151 134,4 101,3 81,6
Amortizações

1985 =100 100 89,7 105,2 110,5 131,2 104,8 109,2 152,3 122,5 182,2
FONTE : dados originais em ''Balanços dos Estados e Capitais do Brasil". Ministério da

Fazenda Secretaria da Receita Federal. 1995.

OBS: Os dois últimos indicadores representam índices, cuja base é 1985.

GRÁFICO 11I.03

EVOLUÇÃO DA DíVIDA E DAS AMOTIZAÇÕES DOS ESTADOS NO BRASIL
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FONTE: dados originais em ''Balanços dos Estados e Capitais do Brasil". Ministério da

Fazenda Secretaria da Receita Federal. 1995.
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GRÁFICO 11I.04

MARGENS DE AUTOFINANCIAMENTO DOS ESTADOS NO BRASIL
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FONTE : dados originais em "Balanços dos Estados e Capitais do Brasil". Ministério da
Fazenda Secretaria da Receita Federal. 1995.

Assim, a relação Dívida Fundada / Receita Efetiva tem um comportamento

médio crescente, desde 1987. Em 10 anos (1994-1985), a relação cresceu 23 %. Entretanto,

adicionando a curva de amortização, verifica-se que em 1994 a relação só não foi maior,

porque houve nesta ano um importante esforço de amortização da dívida. Tanto que em

1993, a relação Dívida Fundada / Receita Efetiva atingiu um pico, chegando a um

preocupante patamar. Ainda em 1994, a partir da implantação do Plano Real inicia-se um

processo de redução nos ganhos extra-tributários, gerados basicamente pela aplicação dos

recursos públicos no sistema financeiro, denominado na Contabilidade Pública de Receita

Patrimonial. Na verdade, as receitas extra-tributárias envolvem também as Receitas de

Contribuição, Agropecuária, Industrial e de Serviços, todas cada vez mais insignificantes,

tendo em vista o novo papel do Estado na economia. No gráfico I1I.03 considera-se o total

das receitas extra tributárias, pois não se dispõe de dados consolidados para os Estados das

Receitas Patrimoniais separadamente. Observa-se um crescimento em todos os anos, exceto

em 1991 e 1994, quando há queda de 5,2 % e 8,7 % respectivamente, em razão

principalmente, de reduções nas taxas de inflação nos dois anos. Certamente em 1995 haverá
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ainda uma queda maior, pois em 1994 a estabilização dos preços só iniciou-se a partir de

Julho, revertendo uma taxa de inflação de mais de 40 % nos meses anteriores".

GRÁFICO 11I.05

RECEITAS EXTRA TRIBUTÁRIAS DOS ESTADOS o BRASIL
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FONTE: dados originais em ''Balanços dos Estados e Capitais do Brasil". Ministério da
Fazenda Secretaria da Receita Federal. 1995.

A estabilização obtida com o Plano Real trouxe ainda uma maior realidade ao

orçamento público, na medida que diminuiu sensivelmente a corrosão dos valores reais dos

encargos estaduais, como folha de pagamentos, fornecedores, e demais pagamentos

contratuais pre-fixados, tomando ineficaz o artifício de protelar reajustes de preços e

pagamentos, como forma de garantir o equilíbrio orçamentário anual. Principalmente as

despesas com pessoal passaram a pressionar os custos totais, pois os ganhos pecuniários

previstos na carreira do funcionalismo não seriam mais consumidos pelas perdas

inflacionárias.

As margens de autofinanciamento, conforme conceito acima descrito, tem

revelado, através de uma constante queda a partir de 1991, a incapacidade dos Estados de

"Dados da Secretaria da Fazenda apontam para um redução de 75 % em 1995 nas Receitas Patrimoniais no
Ceará. em relação ao ano anterior.
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financiarem seus investimentos, sem a necessidade de recorrer a no os financiamentos. A

média dos investimentos no período pré constituição (85 a 88) fora até maior que a do

período seguinte, em 2,60 %. Portanto, apesar do aumento previsto na receita própria dos

Estados, devido às alterações constitucionais, as dificuldades financeiras não lhes permitiram

realizar o incremento nos investimentos pretendido politicamente na Constituição. como

forma de descentralizar a atuação do poder público.

A Constituição de ]988 não parece, então, ter fortalecido o federalismo

através da transposição dos investimentos sociais aos sub-níveis de governo. O único ganho

significativo, para as finanças dos Estados, refere-se ao aumento das receitas disponíveis,

através das desvinculações das transferências advindas da União. Assim mesmo, a maior

parte desse aumento foi obtido antes da Constituinte. Em ]985, a parte disponível para os

Estados era de 27 % do total da receita tributària nacional, o equivalente a 6,0 % do PID.

Em 1988, a participação na receita tributària continuou idêntica a 1985 (27 %), com um

aumento na relação com o PID para 8,4 %. A alardeada descentralização propiciada pela

reforma de 1988 beneficiou, na verdade, os municípios. As receitas tributàrias disponiveis

neste sub-nível de governo passaram de 11 % em 1985 para 16 % em 1995, ou de 2,4 % do

PID para 5,1 % nos mesmos períodos, mais que dobrando seu peso na economia".

Como enfatizado no primeiro capítulo, o sistema tributàrio atual reflete

também parte da realidade no passado, especialmente no caso do Brasil, onde a última

reforma (1988) foi apenas parcial. Portanto, faz-se necessário remontar-se a um período

mais distante, para melhor compreender a problemática levantada acerca da situação atual

dos Estados.
BCME ...BIBLIOTEC

Dentro dessa visão, é oportuno rever a reforma tributària de 1967, quando as

políticas de investimentos públicos foram centralizada, como forma de garantir ao governo

luOs dados sobre receita disponível de Estados e Munícípios apresentados neste parágrafo foram obtidos em
Afonso. José Roberto Rodrigues e Raimundo. Júlio césar Maciel. Federalismo fiscal no Brasil - Breve Notas.
Novembro de 1995. Mimco. (BNDES).
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federal as macropoliticas de crescimento acelerado via industrialização. Na seção seguinte,

será procedida uma comparação da reforma de 67 com as alterações constitucionais de 88,

tomando como base o quadro formado pela primeira, procurando salientar as expectativas

acerca de uma possível reforma tributária na primeira metade dos anos 80.

3.5. A redução das Receitas Próprias / Disponíveis dos Estados brasileiros

Um fenômeno que vem sendo discutido no meio técnico-acadêmico - e por se

tratar de assunto eminentemente de política tributária, tem sido destaque nos debates

econômicos conjunturais em relação ao setor público por todo o ano de 1997 - é o

enfraquecimento das receitas (próprias, disponíveis e não vinculadas) estaduais. Isto porque,

algumas normas aprovadas recentemente reduziram o escopo do ICMS, prolongaram a

vigência do Fundo de Estabilização Fiscal - FEF e vincularam a receita, diminuindo a

disponibilidade de recursos em todos os Estados, alguns em maior intensidade, outros

menos. Esta seção tratará detidamente destas medidas, mas desde já, observa-se que

medidas genéricas na campo tributário (e fiscal) influenciam de forma diferenciada os

Estados, dependendo da situação sócio-econômica vigente, ou de outra forma, do grau de

desenvolvimento e da estrutura econômica regional. II

A mais polêmica das normas aprovadas - a Lei Complementar NQ 87/96,

"Lei Kandir" - procurou aproximar o ICMS de um imposto com características semelhantes

11 A questão dos incentivos fiscais já foi tratada anterionnentc: além disso, foge do ponto central desta seção,
cujo problemas levantados surgem a partir de uma política centralizada tributária e federalista, ao contrário
do guernt fiscal, exemplo típico da falta de coordenação central e da desorganização federalista.

80
BCME -BIBLIOTEC



a um imposto sobre o valor adicionado, incidindo apenas sobre o consumo final, nos moldes

do que se pratica em vários países da Europa. Promoveu-se a desoneração das exportações

dos produtos primários e semielaborados (sobre os produtos finais já não havia incidência),

o aproveitamento de crédito na aquisição de ativo fixo e, em última etapa - a vigorar a partir

de Janeiro de 1998 - o abatimento também do crédito de ICMS advindo de compras de bens

de consumo em geral, mesmo não ligados diretamente a produção. Todas essas medi

deverão reduzir o imposto a pagar, especialmente nas indústrias, reduzindo os custos no

setor e possibilitando uma melhor competitividade externa. Representa, sem dúvida, o

do imposto em cascata, ao menos no que se refere especificamente ao ICMS.12 Além disso

a concessão de crédito na compra de ativo fixo elevará as encomendas no setor de bens de

capital, com a possibilidade, entretanto, de incrementar a importação no setor, gerando

vazamentos no incremento de renda e emprego pretendidos e diminuindo a efetividade da

medida em combater o déficit no balanço de pagamentos. Ademais. a Lei pretende por fim

às contestações judiciaís, quanto a regulamentação básica do ICMS, até então de

responsabilidade Conselho de Política Fazendária - CONFAZ.

Os números do governo federal, embora preliminares, procuram convencer

acerca da repercussão positiva no setor exportador e no de bens de capital, e por

conseguinte, no próprio produto e emprego. Dados apresentados pelo Ministério da

Fazenda mostram que, no primeiro semestre de 1997, a compra de bens de capital cresceu

de 7 % a 13 %, considerando no último caso o conceito de bens de capital ampliado, com a

inclusão de equipamentos de transporte. Os gráficos a seguir mensuram o comportamento

do consumo aparente de bens de capital.

12 Um verdadeiro IV A - Imposto Sobre o Valor Adicionado - sé seria possível substituindo-se também os
impostos e contribuições sobre consumo ou venda / faturamento / folha de pagamento. Este caso, já foi
discutido na proposta de reforma tributária no primeiro capítulo.
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GRÁFICO m.6 - EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE
EM US$ BILHÕES

BENS DE CAPITAL

1992 1993 1994 1995 1996 1997
10. semestre de cada ano

Fonte: Apresentação no CONFAZ pelo Ministério da Fazenda: "Lei Nacional do

ICMS - Avaliação Complementar dos Impactos sobre o Setor Produtivo".

Mimeo. Outubro/97. Fonte original: IBGE / FUNCEXlSRFIBNDES.
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GRÁFICO ill.7 - EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE
EM US$ BILHÕES

BENS DE CAPITAL - AMPLIADO

1992 1993 1994 1995 1996 1997
10. semestre de cada ano

Fonte: a mesma do gráfico anterior.

TABELA 111.2- EVOLUÇÃO DO PERFIL DAS EXPORTAÇÕES
1° semestre de 1997 /96 em Milhões de US$

PRODUTOS Jan-Jun/96 Jan-Jun /97 Partic.relativa/96 Partic.relativa/97 Crescimento

Básicos+semielaborados 9.662 11.434 42,18% 46,13% 18,34%
Manufaturados 12.773 12.936 55,77% 52,19% 1,28%
Outros 469 417 2,05% 1,68% -11,09%

Total 22.904 24.787 100,00% 100,00% 8,22%

Fonte: Apresentação no CONF AZ pelo Ministério da Fazenda: "Lei Nacional do ICMS -

Avaliação Complementar dos Impactos sobre o Setor Produtivo". Mimeo. Outubro/97.

Fonte original: Boletim Conjuntural. IPEA. lulho/97.
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A Tabela III.2 demonstra a reação também positiva das exportações: 8,23 %

de acréscimo do valor exportado, comparando o primeiro semestre de 1997 com o mesmo

período do ano anterior. Os produtos básicos e semimanufaturados, de fato, foram os

responsáveis pelo crescimento das exportações, alcançando 18,34 % a mais que no primeiro

semestre de 1996.

As conseqüências dessas medidas de apoio ao setor produtivo repercutiu de

maneira polêmica no setor público, ressaltando questões federalistas complicadas na atual

conjunção de forças entre os subníveis de governo no país. O setor produtivo terá ganhos,

sem dúvida, mas para isto, o setor público suportará perdas de recursos logo na esfera mais

frágil financeiramente: os Estados. O governo federal idealizou uma espécie de seguro para

compensar os Estados bastando que cada unidade federativa aderisse ao convênio que

estabeleceria as regras do seguro. A compensação seria paga, caso a perfomance do ICMS

após os efeitos da Lei fosse menor, em termos reais, do que a registrada anteriormente

acrescida de 3 % ao ano.l3

Os governos estaduais, apoiados pelas bancadas no Senado Federal

continuam protestando até hoje, quanto a esta sistemática, que não traria o ressarcimento

das perdas. O principal argumento diz respeito ao esforço de melhoria da máquina

administrativa fiscal, que estaria evitando uma queda real absoluta de receita", não

acarretando o recebimento do seguro, ainda que houvesse perdas relativas para esses

Estados. A Secretaria da Fazenda de São Paulo ressalta que no período tomado como base

de comparação (Julho de 1995 a Junho de 1996) verificou-se uma contenção no consumo,

só recuperado no segundo semestre de 1996. São Paulo estima uma perda de R$ 1,19

bilhões ao ano (cerca de 5% do total), enquanto o Ceará calcula em R$ 6,6 milhões ao mês

13 A correção do imposto seria feita pelo IGP médio.
14 Alguns Estados já iniciaram Programas de Modernização das Máquinas Fazendárias. com recursos
oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.
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(cerca de 7 % do total do ICMS de Julho/97)15 As perdas variam de acordo com o perfil

das economias em cada região, o que corrobora algo já discutido, sobre a fragilidade e a

dependência de cada Estado em relação ao ICMS, conjugado ao fato de que a competência

para alterações no campo tributário deste imposto está centralizada cada vez mais na União.

As tabelas a seguir indicam que as Regiões Norte, Sul e Nordeste foram as que obtiveram

maior incremento na participação das exportações, comparando os anos de 1989 e 1995.

Entretanto, as regiões que devem sofrer as maiores perdas potenciais com a Lei que

desonera o ICMS incidente sobre produtos básicos e semielaborados são especificamente, as

Regiões Norte, Sul e Centro-Oeste, pois se destacam pelo aumento nas exportações desses

tipos de produto, segundo a Tabela IlI.04. No Nordeste, o tesouro estadual do Maranhão e

Pernambuco aparecem como os mais prejudicados, caso se confirme nos próximos anos a

tendência de crescimento nas exportações de seus produtos básicos e semi-manufaturados .

15 Dados fornecidos pelas Secretarias de Fazenda dos dois Estados e publicados nos jornais: Gazeta
Mercantil (São Paulo) c O Povo (Ceará).
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TABELA m.03 - PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES E SEUS ESTADOS NO TOTAL DAS
EXPORTAÇÕESBRAsaE~
REG. I ESTADOS 1989 1990 1991 1992 1993 1994 ]995
NORTE 4.94% 5.79% 5,62% 5.15% 5,33% 4.87% 5,32%
RONDONIA 0.04% 0.03% 0.06% 0.05% 0.08% 0,09% 0.08%
ACRE 0,01% 0.01% 0.01% 0.01% 0,01% 0.01% 0.01%
AMAZONAS 0,39% 0.58% 0,34% 0.42% 0.38% 0.31% 0.30%
RORAIMA 0,00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0,01% 0.01%
PARA 4.36% 5.00% 5.04% 4.65% 4.69% 4.27% 4.77%
AMAPA 0.13% 0.18% 0.17% 0.03% 0,15% 0,17% 0,14%
TOCANTINS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,01% 0,00%
NORDESTE 8,93% 9.78% 9.15% 8.57% 7.94% 8,21% 9,28%
MARANHAO 1.42% 1.43% 1.52% 1.21% 1.22% 1.35% 1.47%
PIAUl 0.11% 0.10% 0.13% O.ll% 0.17% 0.13% 0.15%
CEARA 0.68% 0.74% 0.86% 0.86% 0.72% 0.78% 0.77%
RIO GR. 00 NOR. 0.22% 0.29% 0.26% 0,21% 0,21% 0.20% 0.17%
PARAIBA 0.21% 0.17% 0.18% 0,17% 0.18% 0.20% 0,19%
PERNAMBUCO 1.00% 1.29% 1,08% 0,99% 0.91% 0,87% 1,26%
ALAGOAS 0,47<110 0,94% 0,87% 0,69% 0,63% 0,56% 1,02%
SERGIPE 0,09% 0,12% 0,08% 0,13% 0,07% 0,08% 0,05%
BAIllA 4,72% 4,69% 4,16% 4,21% 3,82% 4,03% 4,20%
SUDESTE 61,87% 60,76% 62,26% 61,05% 58,66% 58,67% 58,29%
MINAS GERAIS 14,61% 14,85% 15,49% 13,65% 13,19% 13,34% 12,83%
ESPIRITO SANTO 5.26% 4.57% 5,42% 4,68% 4,61% 5,39% 6,02%
RIO DE JANEIRO 4.67% ~.70% 5,63% 5.34% 5.56% 5.40% 4.50%
SAOPAULO 37.33% 36.65% 35.72% 37,38% 35,30% 34.53% 34.94%
SUL 22.09% 21.84% 21.14% 23,26% 25.98% 25,63% 24,95%
PARANA 6.15% 6.03% 5.78% 5,96% 6.54% 8.22% 7,81%
SANTA 4.44% ~.70% 4,83% 5.05% 5,79% 5,63% 5.80%
CATARINA
RIO GR. 00 SUL 11,50% IUI% 10,54% 12,25% 13,65% 11,78% 11.34%
CENTRO-OESTE 2.18% 1.82% 1.84% 1,97% 2,0<)010 2,62% 2,16%
MATO GROSSO 0,57% 0.82% 0,72% 0.88% 0,87% 1,09% 0,93%
M. T.ooSUL 0,79% 0.34% 0.35% 0,45% 0.55% 0,68% 0.67%
GOlAS 0.80% 0,65% 0,76% 0.61% 0,66% 0,83% 0.54%
DISTRITO 0.02% 0.01% 0.01% 0.03% 0,01% 0,02% 0.01%
FEDERAL
FONTE: MINISTERIO DA INDUSTRIA E COMERCIO E 00
TURISMO
ELABORAÇÃO: Atlas Regional das Desigualdades,
IPENDIPES-IBGE
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TABELA OL04 - TAXA MÉDiA ANUAL DE CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES
BRASll..EIRAS NO PERÍODO 85/95. POR GRANDES REGIÕES E ESTADOS

REG. / ESTADOS Básicos Semi-manuf. Manufaturados Total
NORTE 9,62% 23,59% 5,13%
RONDONlA 1,55% 1.63% -2.57%

ACRE -14,36% - 2.77%
AMAZONAS -2.99% 19,50% 7.44%

RORAIMA - 10.55% -

PARA 10,81% 24.57% 5,49%
AMAPA -0.66% 37.36% -2,93%

NORDESTE -1,05% 8,28% 2,40%
MARANHAO 24.95% 19,99% 11.23%

PIAUI -14.59% 19,57% 4.2]%
CEARA 0.46% 6.45% 6.59%

RIO GR. 00 4.IJ% 9.89% 1.63%
NORTE
PARAIBA

PERNAMBUCO

ALAGOAS

SERGIPE

BAlllA

SUDESTE
MINAS GERAIS

ESPIRITO SANTO

RIO DE JANEIRO

SAOPAULO

SUL
PARANA

SANTA
CATARlNA
RIO GR 00 SUL

CENTRO-OESTE
MATO GROSSO

M. T. 00 SUL

GOlAS

DISTRITO
FEDERAL
BRASll.. 3,45% 9,58%

-7.4]% 10.06%
35,74%
15,72%

5.66%
5.10% 2.50%
5,45%

-27,46%
-9,26%
3,54%

3,50%
7,24%

17,28%

0.50%

8,34%
-3,87%

1,26%
3,26%
4,00%
3,70%

-1.42%

2,39"10
8,28%

7,40%
8,77%
3,71%
9.59% 3,90%

2,43% 9,02% 6,22%
2.26% 10.64%

24,73%
5.10%
9.86%2.66%

2.48% 6.55% 5.13%
16,48%
22,23%
19,61%
8.76%

20,85%
48.08%
39.29%
10,96%

11,99%
9,02%

15,21%
21,57%

2.37%-5.72%

3,86% 4,62%
FONTE: MINISTERlO DA INDUSTRJA E COMERCIO E 00 TURISMO

ELABORAÇÃO: Atlas Regional das Desigualdades. IPEA-DIPES-IBGE.
OBS: Nos campos onde não constam valores, não foi possível calcular a taxa de crescimento pois em
alguns anos não ocorreram exportações.
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12,70%
-0.24%

7.26%
46.98%

14.30%
2,88%

3,01%
18,88%
10,33%

2.73%
3,96%

3.66%
5,55%

6,71%
-4,42%
-0,30%

4,03%
4,52%
7,99"10

-0,19%

4,00%

5,01%
4,44%
7.37%

4,38%

16,82%

20,82%
20,88%

10.39"/0
6.49%



Um questão federalista que deverá ser enfrentada pelo pais no âmbito de uma

reforma tributária / fiscal diz respeito a redefinição das funções públicas dos municípios,

com suas respectivas despesas e encargos, confrontando-as com as reais possibilidades de

receitas próprias potenciais destes sub-niveis de governo. A Constituição de 1988 promoveu

uma maior partilha dos recursos tributários, descentralizando-os de forma nunca

concretizada no federalismo nacional. o entanto, muitas despesas e encargos associados a

diversas funções públicas não foram da mesma forma descentralizados, por diversas razões

que podem ser generalizadas em três: faltou habilidade coordenativa da União em promover

a descentralização de suas despesas; os estados não se interessaram em repassar suas

atribuições aos municípios, ou por desinteresse político, ou pelo temor que os municípios -

principalmente no interior - não conseguissem desenvolver algumas atividades; ou ainda, os

próprios municípios se acomodaram, resistindo em absorver futuras atribuições.

Todos esses motivos, exceto o último, são subjetivos, portanto, dificeis de

mensurar. A acomodação dos municípios torna-se patente, pela análise do perfil de suas

arrecadações totais. Existe também a possibilidade da relativamente baixa efetividade dos

municípios em explorar sua base tributária resultar do próprio tamanho das máquinas

municipais, que por não recepcionarem novas atribuições, não apresentaram razões para um

crescimento acelerado de receita nos últimos anos. Acontece, que este quadro está

mudando : as despesas dos municípios estão em rápido crescimento e muitos deles já

despertaram para a necessidade de melhor aproveitar seu potencial de arrecadação tributária

local. Existe ainda muito espaço para se explorar esse potencial, com o simples cumprimento

da legislação em vigor.

As contas dos municípios cearenses entre 1993/95 ilustram o exposto no

parágrafo anterior, principalmente se for excluído da ilustração o Município de Fortaleza. As

receitas de transferências dos municípios participam em média com 92 % na receita total. As

receitas tributárias obtidas na cobrança de impostos e taxas nos próprios municípios

apresentam um crescimento de 115 % em dois anos, demonstrando um esforço considerável

da arrecadação municipal. Entretanto, representam ainda, menos de 3 % do total. De
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qualquer forma, na fonte de financiamento das despesas utilizou-se mais receitas próprias e

menos receitas de transferências nesses três anos, embora de forma ainda muito incipiente,

pois a Receita Tributária total, por exemplo, consegue cobrir no máximo 7,28 % da folha de

pessoal.

TABELA 111.05- PERFIL DAS RECEITAS MUNICIPAIS NO CEARÁ
EXCLUINDO FORTALEZA
DISCRIMINAÇÃO 1993 1994 1995 TX.Cresc.95/93

1- Receita Total 396.269.087 490.480.400 552.625.447 39%

2 - Transferências 368.321.994 454.915.902 508.973.009 38%

3 - Receita Tributária 6.679.839 9.876.935 14.393.779 115%

4 - Total de impostos 6.186.594 9.193.195 12.255.346 98%

5-IPTU 1.447.824 2.025.381 2.894.928 100%

6 - Despesa Total 384.440.014 500.011.157 592.786.560 54%

7 - Despesa de Custeio 218.466.312 357.090.551 469.634.029 115%

8 - Despesa de Pessoal 109.557.158 135.001.718 197.684.442 80%

Relação (2 /1 ) 92,95% 92,75% 92,10%

Relação (3 / 1) 1,69% 2,01% 2,60%

Relação (4/1) 1,56% 1,87% 2,22%

Relação (5/1) 0,37% 0,41% 0,52%

Relação (2 /6) 95,81% 90,98% 85,86%

Relação (3/6) 1,74% 1,98% 2,43%

Relação (4/6) 1,61% 1,84% 2,07%

Relação (2 / 7) 168,59% 127,40% 108,38%

Relação (3 / 7) 3,06% 2,77% 3,06%

Relação (4 / 7) 2,83% 2,57% 2,61%

Relação (2 / 8) 336,19% 336,97% 257,47%

Relação (3 / 8) 6,10% 7,32% 7,28%

Relação (4 / 8) 5,65% 6,81% 6,20%

FONTE: COFEM/DIVEM - STN - MINISTERIO DA FAZENDA.

OBS: valores em R$ a preços médios de 1995. Inclui os 184 municípios cearenses, exclusive
a capital - Fortaleza.
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Adicionando Fortaleza na lista de municípios, a melhora na perfomance da

arrecadação dos tributos municipais torna-se patente. Nas capitais, o esforço em aproveitar

melhor o potencial tributário aparece como conseqüência da maior assunção pelo município

de funções públicas, antes de responsabilidade de União e de Estados. Além disso, os

mecanismos de administração tributária mais desenvolvidos, os níveis de renda e a

concentração geográfica urbana, bem como a consciência dos cidadãos para a importância

da arrecadação dos tributos e a melhor adequação das funções públicas a nível local

colaboram para, não só nas capitais mas em vários municípios em regiões mais

desenvolvidas, aumentar as receitas próprias municipais.

TABELA ill.05.A - PERFIL DAS RECEITAS MUNICIPAIS NO CEARÁ
INCLUINDO FORTALEZA
DISCRIMINAÇÃO 1993 1994 1995 Tx. Cresc.95/93

1- Receita Total 656.715.794 763.847.656 905.318.099 38%

2 - Transferências 511.979.128 632.327.171 750.188.906 47%

3 - Receita Tributária 43.822.236 61.705.648 93.020.723 112%

4 - Total de impostos 40.225.732 56.583.051 81.474.504 103%

5 -IPTU 9.178.243 12.016.575 20.374.857 122%

6 - Despesa Total 630.402.976 774.971.825 953.785.475 51%

7 - Despesa de Custeio 307.432.930 544.757.206 740.727.840 141%

8 - Despesa de Pessoal 171.498.018 229.133.102 322.337.609 88%

Relação (2 / 1) 77,96% 82,78% 82,86%

Relação (3 / 1) 6,67% 8,08% 10,27%

Relação (4/1) 6,13% 7,41% 9,00%

Relação (5/1) 1,40% 1,57% 2,25%

Relação (2 / 6) 81,21% 81,59% 78,65%

Relação (3/6) 6,95% 7,96% 9,75%

Relação (4/6) 6,38% 7,30% 8,54%

Relação (2 / 7) 166,53% 116,08% 101,28%

Relação (3 / 7) 14,25% 11,33% 12,56%

Relação (4 / 7) 13,08% 10,39% 11,00%

Relação (2 / 8) 298,53% 275,97% 232,73%

Relação (3 / 8) 25,55% 26,93% 28,86%

Relação (4 / 8) 23,46% 24,69% 25,28%

FONTE: COFEMlDIVEM - STN - MINISTERIO DA FAZENDA.

OBS: valores em R$ a preços médios de 1995. Inclui os 184 municípios cearenses, incluindo
a capital - Fortaleza.
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Assim, apesar de toda sorte de restrições e limitações discutidas até aqui,

quanto a solução dos problemas financeiros dos Estados e da União - especialmente a

respeito da degeneração das receitas disponiveis nos Estados - os Municípios, por outro

lado, revelam-se com folgas ou para absorver maiores despesas, ou para reduzirem as

transferências recebidas.

Na prática, porém, essas alternativas apresentam-se de dificil implementação.

Há um consenso de que muitos serviços públicos funcionam melhor, quando prestados pelo

nível local de governo. Entretanto, existe de fato, uma temeridade de Estados e Municípios

em recepcionarem as máquinas burocráticas atuais prestadoras desses serviços pelos sub-

níveis superiores de governo. O receio reflete a desorganização administrativa do setor

público e a necessidade de uma ampla reforma administrativa, preparando os mais diversos

órgãos da administração pública, tomando-os mais ágeis e flexíveis. Tal reforma não se

resume ao âmbito interno da União e dos Estados, nem tampouco, ao remanejamento e a

venda das estatais, mas também, envolve a preparação de órgãos e unidade públicas,

tomando possível a descentralização ou a parceria entre os diversos níveis de governo no

gerenciamento desses órgãos / unidades.

O fenômeno da baixa efetividade no aproveitamento dos potenciais

tributários pelos municípios , se relaciona também com o tema da determinação sócio-

econômica sobre os modelos tributários. A cobrança do IPTU demonstra-se inviável em

algumas regiões mais pobres. Nas áreas mais desenvolvidas, o IPTU é recolhido

normalmente, mesmo nas cidades do interior. Como verifica-se pelo exame do Capítulo I,

regiões desenvolvidas com a Região Sul, parte do Centro-Oeste e o interior paulista

tenderiam a demandar um outro perfil de Sistema Tributário, calcado em impostos diretos,

em troca da redução na participação dos impostos indiretos.
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É justo reconhecer algum avanço recente na descentralização de despesas e

encargos, principalmente por iniciativa da União, cumprindo seu papel coordenador,

anteriormente comentado". O problema é complexo, pois a descentralização da receita

viabilizou-se apenas através de alterações na legislação, enquanto do lado da despesa, os

esforços são muito mais pulverizados. A forma e as consequências dessas descentralizações

precisam ser medidas com cautela, inclusive atentando para as diferenças regionais, quanto

ao desenvolvimento econômico. O exemplo, já discutido, da Lei de Valorização do Ensino

Fundamental ilustra bem este aspecto. É preciso sempre contextualizar a situação sócio-

econômica do país e das suas diversas regiões, para se implementar medidas que alterem o

Sistema TributáriolFiscal vigente, dentro de uma visão ao mesmo tempo macro e

regionalizada.

Outro impacto negativo nas receitas disponíveis de Estados - neste caso,

também dos municípios - advém da prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal - FEF,

conforme já comentado no primeiro capítulo. Aqui, pretende-se discutir a magnitude das

perdas de receitas previstas, haja vista que todo pagamento de Imposto de Renda à Pessoa

Física de responsabilidade da União e mais a parcela de 5,6 % da arrecadação total do

Imposto de Renda destinam-se ao FEF, a partir da aprovação da PEC 449/97.

Considerando a estimativa de recursos a serem aportados ao Fundo em tomo

de R$ 2,2 bilhões para 1997 (a preços do corrente ano), Cialdini 17 calculou a perda de

Estados e municípios, levando em conta a participação percentual de cada unidade no bolo

do FPE e FPM respectivamente. A estimativa aponta para uma diferença de R$ 74,15

milhões de FPE para o Estado do Ceará e R$ 55,5 milhões para os seus municípios, caso a

Emenda de prorrogação do FEF não fosse aprovada.

16 Um exemplo das dificuldades de coordenação pela União encontra-se na área de estatísticas sócio-
econômicas e de pesquisa. O enfraquecimento do IBGE no governo Collor obrigou muitos Estados a investir
na área. Atualmente, existem várias instituições públicas (ou privadas) de pesquisa e estatistica trabalhando
com metodologias distintas, produzindo algumas vezes informações conflitantes, e quase sempre com
sobreposições de tarefas.
17 Cialdini, Alexandre Sobreira. Os Fundos de Participação no Contexto do Federalismo Fiscal Brasileiro.
Fortaleza. Dissertação de Tese, CAENIUFC. Julho/97.
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Vale salientar que o Fundo de Estabilização Fiscal, antes Fundo Social de

Emergência, já se encontra em vigor desde 1994, portanto, suas conseqüências já são

suportadas por Estados e municípios desde então, sob o argumento de garantir o equilíbrio

das contas da União e, por conseguinte, a estabilidade da moeda nacional. Mais uma vez, a

questão regional é desprezada, pois a criação do FEF prejudica as regiões mais pobres.

Utilizando-se das estimativas de perdas acima citadas, somando-se FPM e FPE, o Nordeste

aparece como a região mais prejudicada, conforme demonstra o gráfico a seguir, mesmo

desconsiderando os efeitos do FEF sobre os Fundos de Desenvolvimento Constitucional,

que certamente aumentariam as perdas nordestinas.

GRÁFICO ms - PARTICIPAÇAO RELATIVA DAS GRANDES REGIÕES
NAS PERDAS COM O FEF

20%
Nordeste

44% • Cento-Oeste
O Norte

12% DSul

16% • Sudeste
8%

FONTE: original em Cialdini, op. cit.
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CONCLUSÕES

Na sociedade capitalista, são os governos em todos os níveis, que depende

da sua receita própria e, por conseguinte, em grande parte do Sistema Tributário, a fim de

cumprirem suas diversas funções sociais.

Neste sentido, espera-se conciliar as pressões econômicas e SOCiaiSpara

alterar o Sistema Tributário com as próprias necessidades da área pública. A qualidade da

representatividade política dos governantes contribui para esse objetivo. Entretanto,

buscando a estabilidade na disponibilização de recursos ao Estado, os Sistemas Tributários

devem ser o quanto possível flexíveis, para se adaptarem às mudanças na dinâmica

econômica do nosso tempo. Ademais, as reformas nos Sistemas seriam mais eficientes, caso

houvesse a preocupação de considerar os fatores econômicos de vanguarda, como a

globalização e a inadeqüabilidade de se sobretaxar a produção e o emprego.

o problema central é que o Sistema Tributário se comporta de forma estática,

formado por leis e hábitos, enquanto as mudanças na economia são dinâmicas, processando-

se em velocidade cada vez maior. Conforme visto no último capítulo, a economia real e a

sociedade organizada se comportam de forma ativa para pressionar pelas alterações no

Sistema Tributário que julguem necessárias. Retoma, então, o problema do interesse público

em preservar suas receitas. A forma democrática e legal onde são manifestados todos esses

interesses não poderia deixar de ser negociada, e prudentemente analisada, como de fato
-

ocorre nas sociedades democráticas modernas. São essas ferramentas sociais e políticas que
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explicam porque o Sistema Tributário está sempre a reboque das evoluções e necessidades

econômicas e SOCIaIS.

Alguns aspectos apontados neste trabalho, e o senso comum sobre a

importância dos Estados federativos no país, conduzem o analista a certas posições. O

ICMS tem se fragilizado como provedor de recursos públicos tributários, pelas diversas

razões já apontadas. O setor serviços aparece com maíor dinamismo e, portanto, em

melhores condições de oferecer recursos à Administração Tributària. Os municípios pouco

tem se aproveitado dessa realidade, prejudicando o equilíbrio de recursos públicos na

federação, na medida que vàrias funções sociaís são providas a um nível local. Então, a

União e os Estados são obrigados a transferir cada vez mais recursos aos municípios,

embora esses últimos pouco se utilizem dos próprios recursos que poderiam ser neles

gerados.

Foi comentado, no capítulo 11, de que maneira os impostos indiretos se

conduzem frente às mudanças na economia. Os impostos diretos também sofrem alterações

em resposta à fatores econômicos. Uma exemplo seria quando do lançamento de planos de

estabilização, pois em geral o crescimento salarial é reprimido, gerando um menor

crescimento (às vezes até uma queda real) no Imposto de Renda. Portanto, há o

reconhecimento que da mesma forma que se passa com os Estados, a União também

absorve reduções na sua carga tributària, por conta de alterações em fatores econômicos.

Apenas, o que se enfatiza, é que nos últimos anos fatores como às mudanças na estrutura

econômica e na concentração de renda estão agravando esses efeitos para o caso do ICMS.

Como foi demostrado no Capítulo lI, em períodos que apresentam piora na distribuição de

renda se reduz a capacidade do ICMS (em termos de PIB) de gerar receita ao tesouro dos

Estados. Muitas vezes, esses fatores não são considerados, pois a análise se detém tão

somente ao crescimento ou a retração da atividade econômica. Outro fator a ressaltar, é

que a União - detentora da competência residual em tributar - pode instituir novos tributos,
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possuindo assim maior flexibilidade na obtenção de recursos próprios e, portanto, não

necessitando de exercer maiores pressões sobre alterações no Sistema Tributário.

Outra questão em pauta, diz respeito a dicotornia entre a tributação direta e

indireta. No Brasil, deve se aumentar a carga tributária incidente sobre a renda e o

patrimônio ou sobre a produção e a comercialização de bens e serviços ? A discussào

envolve não somente a eficiência na arrecadação de receitas mas, principalmente, afeta a

regressividade do sistema e a escolha (ou a importância) social de fatores como produção e

poupança. Em outras palavras, se por um lado a poupança interna do país está longe do

desejado, por outro, a elevada carga tributária e de contribuições no setor produtivo

prejudica a produção e o emprego. No primeiro caso, se aconselharia não aumentar a

tributação sobre a renda; no segundo caso, seria melhor reduzir o peso tributário sobre a

produção e a distribuição.

Um aumento nos impostos diretos poderia transferir poupança do setor

privado para o público, diminuindo o déficit neste último e possibilitando maiores

investimentos nas áreas sociais. É uma questão de escolha da sociedade. Acredita-se que há

espaços para incrementar a tributação sobre as rendas mais elevadas, e principalmente sobre

o patrimônio. A forma de como utilizar esses recursos e como distribuÍ-Ios entre as unidades

da federação pertence à matéria que foi discutida nos parágrafos anteriores.

A evolução dos Sistemas Tributários tem demonstrado o aumento na

participação dos impostos diretos e a redução dos impostos indiretos nos países

desenvolvidos. A globalização reforça essa tendência.
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