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O ministro da|Vazenda teria 

certamente preferido que a reunião 
do Comité Interino do FMI, marca
da para hoje, tivesse recaído em ou
tra data, o que lhe permitiria acom
panhar, no Brasil, o andamento da 
reforma do sistema tributário que' 
a Assembleia Nacional Constituinte 
deverá examinar nos próximos dias. 
O sr. Mallson da Nóbrega como, 
aliás, seu predecessor são totalmen
te contrários à reforma proposta pe
la Comissão de Sistematização — 
em grande parte endossada pelo 
CentrOo com o apoio de todos os 
governadores — por entenderem 
que a mesma acarretará sensíveis 
perdas ao governo federal. 

Entendemos as preocupações 
do Planalto num momento em que 
luta para reduzir o déficit público, 
mas, por outro lado, cumpre consi
derar que o reforço do sistema fede
rativo exige uma redistribuição de 
renda entre as unidades da Federa
ção. O governo federal, com a refor
ma, desde que renuncie a assistir 
"politicamente" algumas dessas 
unidades, não agravará seu déficit. 
Sofrerá apenas, certamente, uma 
perda de poder que consideramos 
benéfica, porquanto deverá reforçar 
o funcionamento da democracia. ' 

A reforma tributária, a desen-
volver-se no prazo de cinco anos, 
elevará de 33% para 47% a partici
pação dos Estados e Municípios na 
arrecadação do Imposto de Renda e 
do IPI, com redistribuição inversa
mente proporcional à renda das uni
dades da Federação. 

A partilha das receitas tributá
rias sofrerá, portanto, profunda mo
dificação. Hoje, 46% vão para a 
União, 36% para os Estados, e 12% 
para os Municípios; com a reforma, 
tais valores passarão, respectiva
mente, para 42%, 42% e 16%, o que, 
sem dúvida, acarretará à União a 
maior perda. 

Tem-se a impressão, assim, de 
que tal reforma deverá agravar a 
situação das finanças federais. Na 
realidade, obrigará a União a rever 
sua atuação política, através da 
qual tem conseguido conquistar al
guns governadores e prefeitos. Se a 
reforma tivesse sido aplicada já em 
1987, teria resultado, ao que se cal
cula, em uma transferência de no
vos recursos, da ordem de 30 bilhões 
de cruzados, para os Estados e Mu
nicípios. Mas há que considerar que 
no mesmo ano as transferências não 
institucionalizadas (isto é, não com

pulsórias) somaram cerca de 49 bi
lhões de cruzados. Se considerar
mos que tais transferências exer
cem fortes pressões sobre a base 
monetária (com efeitos multiplica
dores sobre a taxa de inflação...) 
chegaremos à conclusão de que a 
reforma poderá ser benéfica. 

Visa a iniciativa, em primeiro 
lugar, a promover a melhor distri
buição de renda entre as diversas 
unidades da Federação. A São Pau
lo caberá muito pouco, devendo sua 
participação nos dois Fundos pas
sar de 0,04% para 0,06% da arreca
dação do IPI e IR. Todavia outros 
Estados muito pobres conseguirão 
obter recursos para atender às suas 
populações carentes. Certamente, 
toda a Nação se beneficiará em ra
zão de uma melhoria das condições 
de vida nessas regiões. Caberá ao 
governo federal levar em conta a 
elevação das receitas das unidades 
da Federação, e não assumir encar
gos que por lei não lhe competem. 

A reforma tributária proposta 
propiciará também maior racionali
dade no sistema com a eliminação 
dos tributos sobre combustíveis, 
energia elétrica, transporte e mine
rais, a ser incluídos no ICM, o que 
evitará um efeito em cascata (tal o 

caso do IVC antes da sua transfor
mação em ICM). Deste modo, favo-
recer-se-á os consumidores, estirou- , 
lando-se ainda as exportações de 
produtos manuíaturados. A refor- | 
ma estabelece uma tributação mais ? 
progressiva, com a exclusão de pri
vilégios, prevendo, ao mesmo tem
po, um ICM seletivo (admitindo-se a \ 
variação da alíquota). Finalmente, f 
oferece maiores garantias aos coo-', 
tribuintes: qualquer novo imposto 
terá de ser aprovado por maioria 
absoluta do Congresso, não se auto
rizando nenhum empréstimo com- j 
pulsório a não ser em tempo de j 
guerra. Além disso em nenhum caso ; 
um imposto poderá atingir rendas : 
geradas antes da sua promulgação. ' 

Um sistema tributário mais mo- r 
demo e mais justo só poderá contri- f 
buir para elevar a arrecadação. * 
Diante de algumas perdas, caberá à \ 
União combater com maior vigor a I 
sonegação, contando para tanto , 
com a ajuda dos Estados que serão, ; 
aliás, os principais interessados. ' 
Não acreditamos que a União venha 
a sofrer sensível perda de recursos; : 

perderá poder, certamente, mas um • 
poder que não nos parece estar con
tribuindo para o fortalecimento da • 
democracia. 
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