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“U
niversi-
d a d e
Nova”
– esse
é o no-
me do

programa que o presidente da
República pretende anunciar
até o final de fevereiro para o
ensino superior. A minuta do
decreto já foi distribuída pelo
Ministério da Educação
(MEC) aos dirigentes das 55
instituições federais de ensino
superior e o projeto faz parte
de um pacote social que o go-
verno irá anunciar como con-
traponto do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC),
lançado como marco inicial do
segundo mandato de Lula.
A meta mais ambiciosa do

programa é a abertura de 680
mil novas vagas nas universida-
des federais nos próximos cin-
cos anos. Atualmente, elas têm
cerca de 580 mil alunos em
seus cursos de graduação. A
idéia é ter 1,26 milhão de estu-
dantes matriculados até 2012,
o que representaria um cresci-
mento de 110%. O projeto tam-
bém pretende aumentar de 9,8
para 18 o número de estudan-
tes por professor e reduzir a ta-
xa de evasão. Atualmente, de
cada 100 estudantes aprova-
dos nos exames vestibulares
de uma instituição de ensino
superior custeada pela União,
40 não concluem o curso.
Quanto às demais metas, o

“Universidade Nova” não traz
nada de novo. Muitas das pro-
postas já estão em discussão
há muito tempo e algumas
constam do projeto de reforma
universitária que está parado
na Câmara há quase dois anos.
Uma das medidas a serem
anunciadas nada mais é do que
a conhecida política de fixação
de cotas e reserva de vagas pa-

ra “grupos sociais historica-
mente excluídos”. Outrasmedi-
das que também nada têm de
novo, pois já foram lançadas
durante os últimos quatro
anos, prevêem a ampliação dos
cursos noturnos e o preenchi-
mento das vagas ociosas. Até o
aproveitamento no vestibular
das notas obtidas pelos estu-
dantes no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), medida
que já vem sendo adotada des-
de 2005 para a seleção dos bol-
sistas do ProUni, consta do de-
creto do “Universidade Nova”.
Ao reunir muito do que já

foi planejado ou está sendo fei-
to no campo da educação como

se fossem iniciativas inéditas, o
programa do governo para o
ensino superior tem as mes-
mas características do PAC. A
rigor, de todas as propostas do
“Universidade Nova”, a única
quemerece ser levada a sério é
a que muda a estrutura do cur-
so de graduação. E essa tam-
bém não é uma iniciativa nova,
pois está sendo implantada ex-
perimentalmente desde 2006
pela Universidade Federal da
Bahia.
Diante da ampliação do cam-

po do conhecimento e da desin-
formação dos estudantes no
momento em que têm de optar
por um curso específico, ao in-
gressar numa universidade, a
idéia é adotar um ciclo básico
de três anos. Segundo o MEC,
por não saberem ao certo por
que área optar na inscrição do
vestibular, muitos alunos ten-

dem a abandonar o curso que
escolheram quando desco-
brem que ele não atende às
suas expectativas.
O ciclo básico permite ao

aluno ter aulas nas diferentes
áreas do conhecimento, dando-
se a opção por uma carreira
profissional na passagem do
terceiro para o quarto ano,
quando ele tem mais informa-
ção, embasamento teórico e ca-
pacidade de discernimento. Pe-
los planos doMEC, o ciclo bási-
co daria direito a um certifica-
do. A graduação propriamente
dita seria cursada num segun-
do ciclo de dois ou três anos,
quando o estudante receberia
diploma de advogado, enge-
nheiro, economista, administra-
dor, médico, etc., como ocorre,
por exemplo, nos Estados Uni-
dos.
Como as universidades fede-

rais têm autonomia conferida
pela Constituição e o governo
não pode obrigá-las a promo-
ver essa mudança, o MEC pre-
tende induzi-las a adotar a no-
va estrutura em troca de recur-
sos adicionais. A idéia é repas-
sar nos próximos cinco anos
R$ 3,7 bilhões além do orça-
mento atual. A proposta condi-
ciona a liberação de recursos
extra-orçamentários à assina-
tura de um termo de coopera-
ção e prevê avaliações anuais
para verificar se as mudanças
estão sendo implementadas.
A reforma das estruturas

dos cursos de graduação sem-
pre foi considerada uma etapa
necessária, ainda que não sufi-
ciente, para a modernização
das universidades federais. É
uma pena que o governo a te-
nha incluído, ao lado de uma sé-
rie de outras medidas demagó-
gicas, no rol de metas desse
seu fantasioso projeto de “Uni-
versidade Nova”.

A
nunciada há
cerca de dois
anos como uma
das principais
medidas do
“choque de ges-

tão” que deveriam marcar o
primeiromandato do presiden-
te Lula, a criação da Receita
Federal do Brasil, conhecida
como Super-Receita, enfren-
toumuitas resistências no Con-
gresso e no funcionalismo pú-
blico, o que obrigou o governo
a rever sua proposta original,
mas agora só depende da san-
ção do chefe do Executivo pa-
ra entrar em funcionamento.
A Câmara dos Deputados final-
mente aprovou, com mudan-
ças, o projeto que unifica as Se-
cretarias da Receita Federal e
da Receita Previdenciária e
que já passara pelo Senado.
Com o objetivo declarado

de aumentar a eficiência da
máquina pública e melhorar a
qualidade dos gastos, o gover-
no editou, em julho de 2005,
uma medida provisória (MP)
criando a Super-Receita. Ao
unificar os órgãos arrecadado-
res dos Ministérios da Fazen-
da e da Previdência Social, a
MP criava uma supermáquina,
com cerca de 30 mil funcioná-
rios, que responderia por cer-
ca de 65% das receitas típicas
da União. A unificação dos ca-
dastros das duas Secretarias
daria maior agilidade e eficá-
cia ao trabalho da fiscalização
e faria crescer a arrecadação.
Por não ter sido votada a

tempo pelo Congresso, porém,
a MP perdeu validade, o que
exigiu, do Executivo, o envio
de um projeto de lei, o que
ocorreu em novembro de
2005. Por causa dos escânda-
los em que o governo Lula este-
ve envolvido durante a tramita-
ção do projeto, sua votação

atrasou, só agora tendo sido
concluída.
Por causa das polêmicas

que suscitou, a aprovação da
Super-Receita foi considerada
a primeira vitória importante
do segundo governo Lula no
novo Congresso. A vitória não
foi, porém, integral. O governo
tentou derrubar na Câmara
uma emenda aprovada pelo Se-
nado, que reduz o poder dos
auditores fiscais, mas foi derro-
tado por 304 a 146 votos.
A emenda estabelece que o

fiscal não tem poder para deci-
dir sobre a existência ou não
de vínculo empregatício entre
uma empresa e um prestador

de serviços contratado como
pessoa jurídica. A competên-
cia, diz a emenda, é da Justiça
do Trabalho. Para o líder do
PFL na Câmara (esse partido
introduziu a emenda durante a
tramitação do projeto no Sena-
do), deputado Onyx Lorenzo-
ni, ao circunscrever essa com-
petência à Justiça do Traba-
lho, a emenda protege o con-
trato entre as duas partes e re-
duz o poder dos auditores,
“que é sempre contrário ao
contribuinte”.
O governo é contra a emen-

da porque, em tese, ela pode
provocar perda de receita; os
auditores a criticam porque,
com ela, perdem poder. Nos ca-
sos em que uma empresa con-
trata pessoa jurídica como
prestadora de serviços, a tribu-
tação é menor do que na con-
tratação de pessoa física. A em-

presa deixa de recolher a
contribuição previdenciária
e o FGTS e fica livre de des-
pesas como férias e 13º salá-
rio. Dependendo da faixa de
renda, o prestador poderá
considerar que a redução
de impostos compensa a
perda de garantias.
Mas é provável que esse

poder arbitrário seja resti-
tuído aos auditores, contra
o interesse dos contribuin-
tes. O líder do governo na
Câmara, deputado Beto Al-
buquerque, disse que, du-
rante as negociações no
Congresso, o Executivo não
assumiu o compromisso de
não vetar essa emenda. O
ministro da Fazenda, Guido
Mantega, foi mais direto.
Disse que vai pedir ao presi-
dente que a vete.
Se isso ocorrer, não será

o único ponto desfavorável
ao contribuinte na criação
da Super-Receita. O cruza-
mento de informações da
Receita e da Previdência o
tornará mais vulnerável à
ação dos fiscais. A concen-
tração de poderes num úni-
co órgão, que responderá pe-
la arrecadação de uma enor-
me quantidade de recursos,
ao contrário do que espera
o governo, pode resultar em
mais ineficiência do apare-
lho estatal.
Pior ainda: ao colocar as

contribuições previdenciá-
rias de empregados e em-
pregadores no mesmo caixa
para onde vão os recursos
tributários típicos da União,
a Super-Receita suscita o te-
mor de que dinheiro dos
aposentados, atuais e futu-
ros, desapareça nos gastos
correntes do governo. Só o
tempo poderá desfazer esse
receio – ou fortalecê-lo.
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C
ommais umrecordenaarreca-
dação de seu principal tributo,
os governadores não têmmoti-
vo de queixa. Em vez de recla-
mar, deveriam começar a dis-
cutir seriamente uma reforma

para aliviar a carga tributária sobre a produ-
ção, o investimento, a exportação e o consu-
mo. No ano passado, os Estados e o Distrito
Federal arrecadaramR$ 169,8 bilhões de Im-
posto sobreCirculação deMercadorias eSer-
viços (ICMS). Foi uma receita 9,7% maior
que a do ano anterior, em valores correntes.
Seja qual for o indicador de inflação conside-
rado, sobrou um substancioso crescimento
real, da ordemde6%, bemmaiorqueoaumen-
to da produção da indústria.
Aarrecadação temcrescidomesmoempe-

ríodos de pouco dinamismo econômico. En-
tre 2003 e 2006 a receita do ICMS aumentou
42,4% em termos nominais, enquanto a infla-
çãomedidapelo ÍndicedePreços aoConsumi-
dor Amplo (IPCA) ficou em 25,7%. Foi uma
expansão real de 13,3% acumulada nesses
três anos.
O Estado de São Paulo manteve-se no ano

passado como o campeão do imposto esta-

dual. O ICMS rendeu ao Tesouro paulista R$
42,8 bilhões. Esse foi o valor correspondente
à parcela do Estado, 75% da arrecadação. O
resto é dosmunicípios.
O crescimento da arrecadação paulista foi

também superior à média nacional: 9,1%, já
descontada a inflação, ou 6,3%, quando se ex-
clui do cálculo o dinheiro recolhido graças a
programas de anistia aos contri-
buintes em atraso.
A expansão da receita foi favore-

cida pelo crescimento do consumo,
confirmado na semana passada pe-
losdadosdo IBGEsobreodesempe-
nho do comércio varejista. A evolu-
ção do consumo foi permitida pela
melhora dos salários, pelo crédito
pessoal epelas importações facilita-
das pelo câmbio valorizado.
Mas a principal fonte do imposto conti-

nuou a ser o conjunto de bens e serviços –
combustíveis, telecomunicações e eletricida-
de – com preços administrados. Em 1997, a
receita cobrada sobre esses itens correspon-
deu a 26% da arrecadação total. A participa-
ção cresceu nos anos seguintes, porque os
bens e tarifas administrados aumentaram

bemmaisvelozmentequeospreçosdemerca-
do. Nos dois últimos anos, essa participação
ficou estabilizada em 38,3%, superando por
cerca de 3 pontos porcentuais a parcela da
indústria na arrecadação.
A alíquota incidente sobre combustíveis,

eletricidade e telecomunicações é amais alta,
25%, mas esse número resulta de uma forma

especial de cálculo (“por dentro”)
adotada há 30 anos para o então re-
cém-criado ICM e mantida para o
ICMS, instituído pela Constituição
de 1988.
Quando se faz o cálculo “por fo-

ra”, dividindo-se o imposto cobrado
pelo valor básico dobemouserviço,
descobre-se um tributo de 33,3%.
Da mesma forma, a alíquota mais
comum, 18%, esconde um imposto

de 21,9%, revelado quando se faz o cálculo
“por fora”, dividindo-se 18 por 82 e não por
100.
O ICMS é um tributo pesado e, como todo

imposto indireto, tendea incidirmais pesada-
mente sobre os mais pobres. Esse efeito per-
verso temsido atenuado,mas não extinto, pe-
la redução da alíquota sobre os produtos da

cesta básica de consumo.Mas a regressivida-
de não é seu único defeito.Noutros países, tri-
butos desse tipo (sobre o valor agregado) são
em geral cobrados pelo governo central e re-
distribuídos. No Brasil, o ICM foi implantado,
em 1967, como tributo estadual. Isso facilitou
não só a guerra fiscal, mas também a confu-
são tributária, por causa da diferenciação de
alíquotas entre Estados. Além disso, o ICMS
ainda incide sobremáquinas e equipamentos,
encarecendo o investimento produtivo. A Lei
Kandir, dos anos 90, isentou do tributo a ex-
portaçãodeprodutos básicos (osmanufatura-
dos já eram isentos),mas aUnião ficou obriga-
da a compensar os Estados por sua “perdas”.
O projeto de reforma tributária ainda em

tramitação no Congresso não resolve satisfa-
toriamente nenhum desses problemas. Mas
os governadores têm criado obstáculos a to-
da proposta séria de reforma, empenhados
mais em preservar a arrecadação do que em
reduzir o peso fiscal suportado pela produ-
ção. Esse é um entrave importante ao cresci-
mento econômico e à criação de empregos,
mas o governo federal não tem tido coragem
para assumir a liderança de um sério movi-
mento de reforma.
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Maioridadepenal
Lula deveria pisar nomundo real
sem seguranças, PolíciaMilitar
e carro blindado. Fica fácil o dis-
curso populista para as famílias
demenores infratores e detentos,
simplesmente paramanutenção
de umcurral eleitoral. A partir do
momento emque circular pelos
semáforos das grandes cidades
e/ou pela Linha Vermelha no Rio,
verá a realidade nua e crua e pode-
rá até ser vítima dela. Ou agir co-
mo se espera de umpresidente.
UBIRATÃ CALDEIRA

ucaldeira@uol.com.br

São Bernardo do Campo

Piada
Opresidente Lula disse que “o
Estado não pode reagir emocional-
mente”. Não se preocupe, presi-

dente, o Estado nunca reage. É só
perguntar a EvoMorales, Hugo
Chávez, aos aposentados e pensio-
nistas, professores, servidores pú-
blicos, vítimas do PCC, vítimas do
CV, CongressoNacional e assim
por diante. Pode viajar tranqüilo.
MÁRIO ISSA

drmarioissa@yahoo.com.br

São Paulo

Fériasdecarnaval
Lula escolheu o Forte dos Andra-
das, no Guarujá, para passar suas
férias de fim de ano. Foi umproble-
mapara os pescadores e comer-
ciantes da Praia do Guaiúba, que
fica ao lado do forte. As fragatas e
corvetas daMarinha não deixaram
ninguémnavegar nas redondezas,
os pescadores não puderampes-
car e os quiosques ficaram sem

abastecimento, numperíodo de
grandemovimento na cidade.
Agora, no carnaval, Lula voltou à
cidade, impedindo o labor dos
pescadores. Ora, Lula, deixe os
homens trabalhar. Vá passear na
Bahia, emGaranhuns ou seja onde
for. Mas deixe oGuarujá empaz.
GERALDO ANHAIA MELLO

colunadocanibal@yahoo.com.br

Guarujá

Leistrabalhistas
Umdos principais obstáculos à
racionalização da legislação traba-
lhista é a existência de uma gigan-
tesca e poderosa burocracia jurídi-
ca, sustentada justamente pelo
excesso de regulamentação. Em
cada Estado da Federação, deze-
nas de desembargadores, cente-
nas de juízes emilhares de advoga-

dos, além de promotores e procu-
radores, perderiam suas funções
e fontes de rendimento caso as
leis trabalhistas brasileiras se
aproximassemdas adotadas pe-
los paísesmais desenvolvidos.
GUSTAVO CARVALHO

gcoube@yahoo.com.br

São Paulo

Previdência
Suely Caldas (Jovens x idosos – o
conflito do século, 18/2, B2) pare-
ce ignorar que umdos grandes
problemas para o jovemda classe
média é o empobrecimento de
seus pais, submetidos às arbitra-
riedades do cálculo dos benefí-
cios. O grande golpe foi dado com
o fator previdenciário. Vejam o
que ocorre atualmente: o teto so-
bre o qual o segurado paga 11% é

deR$ 2.801,82. Isso cria a ilusão
de que contribuindo pelo teto o
segurado terá esse valor, ou perto
disso, como benefício. Apresento
um caso real: umamulher, aos 49
anos, após 30 de contribuição,
requereu aposentadoria. Pormais
de 20 anos recolhera pelo teto, de
modo que o salário apurado pelo
INSS,média dos 80%maiores
salários de contribuição, foi de R$
2.521,94. Só que aí o INSS aplicou
o fator previdenciário, deu-lhe
uma expectativa de vida demais
29 anos (semnempedir atestado
médico!) e o benefício estipulado
foi de R$ 1.496,26. E foi isso que
ela acabou de receber no primeiro
mês de aposentada, valor que evi-
dentemente só tende a defasar.
Naturalmente, essamulher teve
de continuar trabalhando para
manter ummínimo de padrão de

vida, e recolhendo a contribuição
ao INSS, porém sem ter nenhum
direito. Nemà licença-saúde pela
contribuição atual. Aliás, outra
coisa que poucos sabem: as em-
presas recolhem 11%do salário
total do empregado, não há teto
nessa contribuição. Aonde vai
tanto dinheiro? Faço ainda outra
consideração: se o benefício é
calculado combase emexpectati-
va de vida, por que a contribuição
não é?Osmais jovens deveriam
recolhermenos. Como sempre,
são dois pesos e duasmedidas.
As regrasmudame nós, segura-
dos, só podemos dizer amém?
Agora ameaçam coma idademí-
nimade 60 e 65 anos... Quem vai
ter emprego até essa idade?
SUELI CARAMELLO ULIANO

scaramellu@terra.com.br

São Paulo

Afinal,aSuper-Receita
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Amistura de
burocracias pode
minar a melhoria
de eficiência

‘Universidade
nova’ é bom slogan,
mas as melhores
são as bem velhas
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