
Reforma tributária 
deve ser concluída 
durante a semana 

A Constituinte continua a 
apreciar na terça-feira o titulo do 
Pfojeto ,de Constituição sobre 
o sistema tributário. Ainda faltam 
ser votadas várias emendas re
lativas aos três últimos capítulos, 
que tratam dos impostos dos 
municípios, repartições das re
ceitas tributárias e ordenamento 
das finanças públicas. A previsão 
é de que só no final da semana a 
Assembleia conclua a votação de 
todo o título. 

Na terça-feira, os constituintes 
voltam a apreciar emenda que per
mite aos estados cobrarem um 
adicional de 5% do imposto in
cidente sobre operações finan
ceiras. O dispositivo, se aprovado, 
beneficiará diretamente os es
tados das regiões Sul e Sudeste. 
Será votada ainda emenda esta
belecendo que o Senado Federal, 
pela maioria absoluta dos seus 
membros, decidirá sobre as. ali -
quotas mínima e máxima para 
operações de venda interna o que 

beneficiará os estados das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Por causa desses dois dispôs-
tivos a sessão da sexta-feira foi 
suspensa, já que o quorum para a 
aprovação de qualquer matéria era 
baixo — 313 parlamentares no 
plenário — e ninguém quis se 
arriscar a colocar as emendas em 
votação, temendo uma rejeição 
por falta de quorum qualificado. 

União 
Na votação do capútlo sobre a 

distribuição da receita tributária, a 
União poderá continuar perdendo 
mais parcelas dos tributos que 
recolhe. Dispositivo do Centrão 
nesse capitulo, por exemplo, es
tabelece que a União entregará 
21,5% de sua arrecadação comos 
produtos industrializados ao Fun
do de Participação dos Estados, 
além de 22% do mesmo imposto 
para os municípios e mais 3%„para 
aplicação de financiamento ao 
setor produtivo das regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. • • 

Descentralização vai aumentar 
Se o resto do titulo da reforma 

tributária for aprovado pela Cons
tituinte nos termos proposto pelo 
Centrão, o Governo central terá 
que ceder espaço político e ad
ministrativo para os Estados e 
municípios, aos quais deverá tam
bém transferir diversos encargos 
hoje executados pela União. • A 
avaliação é do secretário adjunto 
da Secretaria da Receita Federal, 
Nelson Madalena, que nos últimos 
meses esteve encarregado de 
acompanhar, junto à Constituinte, 
o andamento do projeto de refor
ma tributária. 

"Trabalhamos para minimizar 
as perdas de receita da União, mas 
posso assegurar que a Receita 
Federal encara com naturalidade a 
aprovação da nova ordem tribu
taria; não consideramos isso 
nenhuma derrota", afirmou Ma
dalena, que estima em 23% a per
da da União com a aprovação do 
projeto, em termos de receita dis
ponível (receita global menos as 
chamadas receitas vinculadas da 
União e transferências a Estados e 
municípios). 

Segundo cálculos aproximados 
de Nelson Madalena, com a nova 
ordem tributária, a União passa a 
deter de 36% a1 37% da receita 
tributária disponível e os Estados 
e municípios entre 63% a 64% do 
bolo, distribuídos na proporção de 
41% para os cofres estaduais e 
22% para os municipais. Pelo sis
tema ainda vigente — o novo só 
vigorara após promulgada a Cons
tituição —, a União fica com cerca 
de 45% da receita tributária, os 
Estados com 37% e os municípios 
com apenas 18%, conforme dados 
da Secretaria da Receita Federal. 

Nelson Madalena considera 
como a maior inovação do novo 
sistema tributário, se aprovado 
pela Constituinte, a criação dòj&n-

posto sobre Circulação de Mer
cadorias e Serviços (1CMS), em 
lugar do atual ICM. O ICMS 
será da competência dos Estados, 
que destinarão parte de sua ar
recadação global aos municípios 
(possivelmente 25%, percentual a 
ser ainda definido pela Constituin
te), e sua incidência, além da cir
culação de mercadorias, incor
porará cinco áreas cujos impostos 
eram pertencentes à União; ener
gia elétrica, combustíveis e lu
brificantes, minerais, transportes 
e comunicações. 

A estratégia com que a União 
deverá enfrentar o esvaziamento 
de receita em favor dos Estados e 
municípios, segundo Madalena, é 
questão de definição política e ad
ministrativa do Governo. "Não 
cabe à Secretaria da Receita 
Federal definir isso, pois seu 
papel continua sendo o que sem
pre foi: de cobrar, controlar e fis
calizar os tributos federais", afir
mou. 

De qualquer forma, o assessor 
da Receita Federal observa que a 
reforma tributária, tanto nos ter
mos propostos pelo Governo 
quanto nos em votação na Cons
tituinte , caminha no rumo da des -
centralização tributária, reduzindo 
a concentração tributária em mãos 
da União ocorrida com o cen
tralismo dos últimos 20 anos. "O 
que se sabe é que a União pre
cisará se retrair, cedendo espaço 
aos Estados e municípios, que 
com isso ganharão mais força 
política e administrativa", obser
vou Madalena, acrescentando 
que o trabalho nesse sentido só 
estará completamente definido 
após aprovação das leis tributárias 
complementares à .GonsifòMCli) e 


