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Já a partir do segundo se
mestre deste ano, a União 
começará a perder recur
sos em favor dos estados e 
municípios, caso a nova 
Constituição seja promul
gada até junho. Nessa hipó
tese, segundo levantamen
tos da Receita Federal, 
com a aprovação pela As
sembleia Nacional Consti
tuinte dos artigos 182 e 183, 
na última semana, parte da 
reforma tributária entrará 
em vigor a partir do dia 1-
de julho, o que imporá uma 
perda de recursos da or
dem de CZ$ 225 bilhões, 
ainda neste ano. 

Essa perda será resul
tante da elevação dos per
centuais do Fundo de Parti-
cipação dos Estados 
(FPE), que crescerá de 14 
para 18%, e do Fundo de 
Participação dos Mu
nicípios (FPM), que passa
rá de 17 para 20%. No total, 
o Fundo de Participação 
dos Estados e Municípios 
crescerá, no conjunto, de 33 
para 40%, sobre a arreca
dação do Imposto de Renda 
(IR) e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI). 

Com isso, haverá uma 
transferência adicional da 
União, em relação à sua re
ceita, de 4J% no segundo 

semestre deste ano. Em 
1989, essa transferência 
crescerá para 18,6%, no 
ano seguinte para 19,6%, 
em 1991 passará para 
20,6%, em 1992 para 21,6% 
e, em 1993, para 23,1%. 

Pela avaliação da Recei
ta Federal, não há mais na
da a ser feito para mudar a 
nova estrutura tributária, e 
essa é a mesma impressão 
dos assessores do presiden
te José Sarney. Segundo 
apurou a editora Mariânge-
la Hamu, deste jornal, 
além de um enorme volu
me de recursos, o governo 
perderá uma significativa 
cota de poder real para os 
governos estaduais e pre
feituras municipais, no 
exato momento em que o 
presidente se prepara para 
articular a sua própria su
cessão e consolidar a dura
ção de cinco anos para seu 
mandato. 

O ex-ministro da Fazen
da, Francisco Dornelles, 
hoje deputado pelo PFL 
fluminense, foi o primeiro 
a anunciar, publicamente, 
que a grande preocupação 
do governo federal com a 
transferência de recursos 
para os estados e mu
nicípios não era exatamen-
te com recursos, mas com 
a perda de poder. 
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