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Tratamento dado ao sistema tributário 
pelo projeto Cabral sofre críticas 
Da Reportagem Local 

A maioria dos participantes do 
seminário "O Sistema Tributário e a 
Ordem Econômica na Nova Consti
tuição"; realizado ontem no Centro 
Empresarial de São Paulo (bairro de 
Santo Amaro, zona sul), criticou 
duramente o tratamento dado a esses 
itens no segundo anteprojeto do 
relator da Comissão de Sistematiza-
ção do Congresso constituinte, depu
tado Bernardo Cabral ÍPMDB-AM). 

"Vamos ter um péssimo arcabouço 
de sistema tributário na futura Cons
tituição Federal", disse o advogado 
tributarista Ives Gandra da Silva 
Martins, membro da Academia In
ternacional de Direito Econômico e 
Economia, entidade que promoveu o 

seminário. Para Gandra Martins, 53, 
o texto de Cabral, entre outros 
inconvenientes, aumenta a carga 
tributária, não prevê mecanismos de 
controle dos gastos governamentais e 
ignora os direitos dos contribuintes. 

A proposta também foi criticada 
pelo professor da Faculdade de 
Economia e Administração da USP e 
membro do Conselho Editorial da 
Folha, Carlos Alberto Longo. "Ela 
não representa nenhum avanço em 
relação cao atual regime tributário e 
orçamentário", disse. Ele se mani
festou contrário à transferência de 
recursos da União para Estados e 
municípios, sem a correspondente 
transferência de encargos. 

Um dos poucos a defender o texto 
de, Cabral, o deputado constituinte e 

ex-ministro da Fazenda, Francisco' 
Dornelles (PFL-RJ), disse que os 
Estados e municípios sairão fortale
cidos com o aumento de suas fatias 
no Fundo de Participação (de:;14% 
para 21,5% e de 17% para 22,5% 
respectivamente). O ex-ministro ar
gumentou que essa mudança,.traz 
como perspectiva "o fim da política 
de pires na mão". I 

No item relativo à ordem econômi
ca, o professor da Fundação Getúlio 
Vargas e ex-presidente do Banco 
Central, Carlos Geraldo Langoni, 
defendeu menor participação do.Es-
tado nas atividades econômicas. A 
seu ver, a década de 80 marca afim 
do Estado como líder do processo de 
desenvolvimento para tornar-se um 
fator de desequilíbrio desse processo. 


