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NACIONAL

Metadesuperávitprimário
passade4,25%para3,8%doPIB

Estadossãoafavordeincluir
fimdaguerrafiscalnoprojeto

Novo número faz parte do projeto de LDO e significará
em 4 anos economia de R$ 442 bi para ajuste fiscal

Campos conta que vai defender essa mesma idéia
hoje, na reunião com os governadores do Nordeste

PMDBquerapoiodeLula
paradisputarPresidência
Partidocobraacabeça-de-chapa
em2010;presidentefazelogios,
masnãodárespostaqPÁG.A10

Fazendapreparareformatributária
paraincentivar investimentos

GOVERNO

Sistema confuso e incerteza gerada por guerra fiscal entre Estados prejudicam empresas, alerta Bernard Appy

BRASÍLIA

O governo oficializou ontem a
mudança nasmetas de superá-
vitprimário(economiaparapa-
gar juros)dosetorpúblico, fixa-
da em 3,80% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) e não mais
4,25%,comonasantigascontas.
As novasmetas fazemparte do
projeto de Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) e, projeta-
das para os próximos quatro
anos, representam economia
de R$ 442 bilhões que a equipe
econômica quer fazer para dar
continuidade ao ajuste fiscal.
Amudançadameta“propor-
cional”ocorreuemfunçãodare-
visão do valor do PIB por parte
do IBGE.Comoovalor doPIBé
maior do que apurado inicial-
mente, a proporção destinada
ao superávit pode ser menor e
ter o mesmo resultado sobre a
redução do endividamento pú-
blico. Pelas projeções divulga-
das peloMinistério do Planeja-
mento,adívidapúblicacairáde
44,9% do PIB, em 2006, para
36%doPIB,em2010,no finaldo
mandato do presidente Lula.
Isso será possível, segundo a
LDO, tanto porque a taxa de ju-
ros deverá cair progressiva-

mente até 9,9%, em dezembro
de2010,quantoporqueaecono-
mia cresceria 4,5% neste ano e
5%nos próximos três anos.
ALDOéumprojetoqueesta-
belece regras gerais para a ela-
boração do Orçamento da
União.Alémdeparâmetroseco-
nômicos,fundamentaisparaes-
timar a receita, as despesas, o
superávit e a trajetória da dívi-
da, o projeto também prevê al-
gumasnormasquedeverão ser
obedecidas pelo próprio gover-
nonaconfecçãodoOrçamento.
Umadelasdizrespeitoaosin-
vestimentos previstos no Pro-
gramadeAceleraçãodoCresci-

mento (PAC). No próximo ano,
a exemplo de 2007, o governo
quer reservar valor equivalen-
te a 0,5% do PIB (R$ 12,4 bi-
lhões) para os investimentos
prioritários do chamado PPI,
que – se efetivamente realiza-
dos – não entram no cálculo do
superávit primário.
Neste ano, o governo planeja
destinar R$ 11,3 bilhões para o
PPI, mas a LDO vigente prevê
apenasR$4,6bilhões.Paraam-
pliar esse valor, o governo en-
viou outro projeto no pacote do
PAC, ainda não votado pelo
Congresso.Orelatordeleéose-
nador Romero Jucá (PMDB-
RR), aliado do Planalto, que es-
tá discutindo todas as mudan-
ças coma equipe econômica.
Outra regra prevista pela
LDOdiz respeito ao reajustedo
saláriomínimo.Oprojetoprevê
queomínimocontinuereajusta-
do pela variação do PIB per ca-
pita–asomadasriquezasnacio-
nais dividida pela população –
do ano anterior, apesar de uma
dasproposta doPACaindanão
aprovada prever o reajuste pe-
loPIBcheio,mascomdoisanos
dedefasagem.Seessaproposta
for aprovada, ela substituirá a
regra daLDO. ● S.G.

Lu Aiko Otta
Sergio Gobetti
BRASÍLIA

OBrasil está perdendo investi-
mentos da ordem de R$ 20 bi-
lhões por ano por causa de seu
sistema tributário complexo,
confuso e com regras cada vez
mais instáveis.O alerta foi feito
pelo secretário-executivo do
Ministério da Fazenda, Ber-
nardAppy, ao apresentar a no-
vapropostadereformatributá-
ria em elaboração pelo gover-
no, que deverá seguir para o
Congresso entre julho e agosto.
Embora o desenho final não
esteja pronto, o governo adian-
tou que o cerne da proposta se-
rá a simplificação. Vários im-
postossobreproduçãoeconsu-
mo serão unificados em tributo
sobrevaloragregado–oquede-
vefacilitaravidadasempresas.
Também será combatida a
guerra fiscal, apontada por
Appycomoomaisgraveproble-
ma tributário do País e foco de
insegurança jurídica.
“A incerteza leva as empre-
sas a serem mais conservado-
rasnasdecisõesde investimen-
tos e a buscar taxas de retorno
mais elevadas”, disse. “Sei de
vários casos de investimentos
que estão deixando de se reali-
zar por causa da incerteza.”
Aguerra fiscalcomeçaquan-
do um Estado, para atrair em-
presas, oferece redução ou até
isençãodoImpostosobreCircu-
lação de Mercadorias e Servi-
ços(ICMS).Essapráticafuncio-
nou para convencer empresas
ase instalarememEstadosme-
nos desenvolvidos no passado,
mas nos últimos anos se trans-
formou numa espécie de leilão,
pois todasasunidadesdaFede-
ração passaram a oferecer in-
centivos parecidos. Com essa
corrida desenfreada, os Esta-
dos deixam de arrecadar pelo
menosR$ 25 bilhões por ano.
Pior: os incentivos de umEs-
tadopassarama ser questiona-
dos por outros na Justiça. As-

sim, a empresaque contou com
a promessa de desconto no
ICMS fica sem saber por quan-
to tempo terá o benefício.
Outro problema é que o
ICMS é cobrado parte no Esta-
doondeumamercadoriafoipro-
duzida e parte onde ela foi con-
sumida.OsEstadosconsumido-
res estão deixando de reconhe-
cer benefício dado por Estados
produtores e cobrando o ICMS
integral. Dessa forma, a vanta-
gemdasempresasdesaparece.
Cresce entre os governado-
resapercepçãodequeaguerra
fiscal não é sustentável, disse
Appy. “Os Estados todos estão
percebendo que ela se tornou
disfuncional”, comentou. Essa
é uma das razões do otimismo
do secretário quanto ao apoio à
nova reforma tributária.
Ele reconhece, porém, que
acabar com a guerra fiscal não
será tarefa simples.Apesardos
efeitosnegativossobreaarreca-
dação estadual, ela resiste por-
que a oferta de incentivos fis-
caisparaatrairempresasainda
évistacomoumaformadecom-
bater desigualdades regionais.
Porcontadisso,ogovernofede-
ralvaiapresentarumanovapo-
líticadedesenvolvimentoregio-
nal,emtrocadaqualosEstados
deverãoabandonarpráticasre-
lacionados à guerra fiscal.

COMBATER O CAOS
Appy reconhece que o governo
federal também tem sua cota
de responsabilidade pelo caos
tributário existente no País,
pois cada um de seus tributos
tem regimes e regras próprios.
NocasodacontribuiçãoaoPro-
grama de Integração Social
(PIS)edaContribuiçãoparaFi-
nanciamentodaSeguridadeSo-
cial (Cofins), os remendos fo-
ramtantosquehojeessestribu-
tostêmdoissistemastotalmen-
te diferentes de cálculo, depen-
dendodotipodeempresa. “Nós
chamamosdetributoFrankens-
tein”,explicouosecretário-exe-
cutivo daFazenda.

A simplificação que a nova
proposta de reforma tributária
pretende trazer deve ter foco
nos tributos sobre bens e servi-
ços. Na opção que o secretário
Appy considera ideal, os tribu-
tos brasileiros que incidem so-
bre a produção e o consumo se-
riamfundidosemumsó,chama-
do de Imposto sobre Valor
Agregado (IVA). É o modelo
adotadonamaiorpartedospaí-
ses desenvolvidos e que orien-
tou praticamente todas as pro-
postas de reforma tributária
discutidas no País nas últimas
duas décadas.
OmodeloprevêumIVAfede-
ral formado pela fusão de qua-
tro tributos: o Imposto sobre
Produtos Industrializados
(IPI), o PIS, a Cofins e a Contri-
buiçãodeIntervençãonoDomí-
nio Econômico (Cide). Haverá
também um IVA estadual, for-
mado pelo que é hoje o ICMS,
fundido comoprincipal tributo
municipal,oImpostosobreSer-
viços(ISS).AentradadoISSna
reforma, porém, ainda é um
ponto em aberto, que depende
do apoio dos prefeitos.
Por sinal, o anúncio do presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva
sobre sua mudança de planos
no que toca à reforma tributá-
ria foi feito justamente para os
prefeitos, reunidosemBrasília,
na terça-feira – ao dizer que o
governo havia descolado da re-
forma um reforço no Fundo de
Participação dosMunicípios.
O IVA federal e o IVA esta-
dual teriamuma legislaçãoúni-
ca e umamesma base de cálcu-
lo.Paraasempresas, seriauma
tremenda simplificação. Esse
modelo acabaria com a guerra
fiscal porque o IVA seria total-
mente cobrado no destino. Ho-
je,oICMSéconcentradonaori-
gem,masacabatendoparteco-
brada tambémnodestino.Esse
sistemaparcial criaumcompli-
cado sistemade compensações
que nem sempre funciona e é
especialmente prejudicial para
exportações e investimentos. ●

NÚMEROSAngela Lacerda
RECIFE

Emboraadmitanão conhecer a
fundooplanodogovernoparaa
reforma tributária, o governa-
dor de Pernambuco, Eduardo
Campos (PSB), afirmou ontem
que, em princípio, concorda
com a iniciativa. O motivo é a
intenção de combater a guerra
fiscal.Camposcontouquehoje,
em reunião com os governado-
res doNordeste,marcada para
João Pessoa (PB), vai defender
a nova proposta.
Entusiasta do fim da guerra
fiscal entre os Estados, ele fez
toda sua campanha ao governo
destacandoanecessidadedare-
construçãodeumanovasolida-
riedade nordestina. “É preciso
queoNordesteseunaeconsiga
dogovernofederalumapolítica
que contemple a região como
um todo”, afirmou. Para o go-
vernador,aguerrafiscalnãobe-
neficia ninguém.

SUPERADO
A proposta de incluir o fim do
leilão de impostos rebaixados
na reforma tributária também
foi bem-recebida pelo governo
da Bahia, do petista Jaques

Wagner. Para o secretário de
Fazenda,CarlosMartinsSanta-
na, se o governo federal conse-
guirmanejarareformaparaex-
tinguir a guerra fiscal, todos os
Estados sairão ganhando.
“Oinstrumentodaguerrafis-
cal está superado”, argumen-
tou Santana ontem, em Salva-
dor. “Nós estamos empenha-
dos em reunir todos osEstados
com o objetivo de acabar com
esse instrumento.”

Deacordocomele,omais im-
portante é que a reforma tribu-
tária como um todo seja feita.
Santana defende o repasse de
verbas aos Estados mais po-
bres como formadecompensa-
ção temporária durante a tran-
siçãoparaumnovomodelo.“Is-
so ajudaria nessa transição,
que deve durar aproximada-
mente cinco anos, para que as
mudançassejamtotalmenteab-
sorvidas. O que importa é que

as reformas vão colocar os
Estados todos em uma nova
rota de desenvolvimento.”
No Paraná, o assessor de
Comunicaçãodogovernoes-
tadual, Benedito Pires, disse
ontemque o governadorRo-
bertoRequião(PMDB)“sem-
pre teve uma posição clara,
considerando a guerra fiscal
prejudicial a todos os Esta-
dos”. Segundo ele, Requião,
que estava em Brasília, de-
fendeapropostadequeEsta-
dos e União cheguem a um
denominador comum com
vistas a eliminar todos os in-
centivos predatórios. “To-
dosperdemcomaguerrafis-
cal”, insistiu.
Em reunião do Conselho
de Desenvolvimento e Inte-
gração do Sul (Codesul), em
meados de fevereiro, Re-
quião já havia proposto a
criaçãodeumgrupodeestu-
dos para elaborar um plano
deharmonizaçãoda cobran-
ça do ICMS em todo o País,
com vistas a acabar com a
guerra fiscal edebater ações
para o desenvolvimento das
regiõesmais pobres. ●

COLABORARAM TIAGO DÉCIMO e

EVANDRO FADEL

MSTqueima40toneladas
demudasdecanaemSP
Sem-terradestruíramasplantas
emAndradina,naquartainvasão
do“abrilvermelho”qPÁG.A13

44,9%doPIB
foi o valor da dívida pública
em2006

36%doPIB
é a projeção para a dívida
pública em2010

9,9%
é o índice projetado para
a taxa de juros em
dezembro de 2010

�������������	
�����������������
��
�������������������
�����
�����������������������������
��������������
������������
���������������� ������������
��������������������!����	��
������������������� ���"�
�������������#�������������

�����������������������
����������������������������

$"%�&'(%$)�*+�

����������	�
�	�������	�	�����������
��	�

���������������
������������	
��������	
��������
����������������������
�����
���
����������������������
���������������	
��������
������������
�������
����������
�������������
�������������������
�����������
����������
�������
�	������	
�������������������
������

���������	���������	��������
������
������� !�����
�������
�������
������"���#�������"�$��
#���������������������������#%$
��������&�����$$����������'����

�����������������	��
,�-����������������������������������������������$,+��������������$,+���������

��� !����	�
"#�$%&'()(���

��� ��
	��	�
"#�$)*'(&%���

$.$
"#�(&'+),���

)����
"#�*$'%)$���

.$�
"#�(-',*+���

)��
"#�&')(+���

$)/�
"#�$&$'.$$���

$��
"#�$&'..+���

/��	�������
	
012�/3�

'�������������������������� �
������!�����������$���������!��
,�����+#��#����0$,+1

�������$,+�� ����������������!�������������������������2������
��������$)/������������!����
3�-������!�����������������������!������������������������2����+������������������$,+������
�����������4�������������������� ���������!��������������������	
�����

������
	��	�4���������������	��������	�
����

��������054���	��	��������	�

��5��$
.����� ������������������
���������������������������������

6�	������
��������7����	�����	��

$89�:�55�
.���5��������������
���������� �������3�-������
%����������������� ������!���
����������������������
������� ���������������
�����6�����
�������������������
�����������	
���������$,+���
�������������������#����!�����
���������

(89�:�55�
+����������
�����������������
7�������������������������
������ �������������� �����
������!����	������������������
����� ��������������������
��
����������������������#����8�-��
�������3���������������#����
�����������	
������3��������
�������������9�:�������

��5��(

.����� ������������+��������
��������������;���������������
0��������������������1�������
����������������������������
���������������������������

0�"��2�"��
:"�21;�2�

<

=
�0:�5>�

0�"��2�"��
:"�21;�2�

0�"��2�"��
��/510�2�

.����� ������������+��������
��������������;��3��������� �
��������������������#���0+1����
����������0;1�����������������
����������������������#��

"�����
��
�������#%$ ������ !���������

0�"��2�"��
:"�21;�2�

0�"��2�"��
��/510�2�

0�"��2�"��
��/510�2� � �� �

�0:�5>� �0:�5>�

‘Instrumento está
superado’, diz
secretário de
Fazenda da Bahia
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