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Notas & Informações

Impostos antecipados
Pelas praxes comerciais consagradas, é
preciso que decorra
um certo prazo entre o fato gerador
de um tributo e o
seu recolhimento,
um tempo razoável
para que se conclua a comercialização do produto. O que está ocorrendo no Brasil na área industrial é muito diferente. As fábricas produzem e
recolhem impostos e contribuições
muito antes de receberem de seus
clientes. Levantamento realizado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia (Decomtec) da Fiesp
revelou que 93,5% das indústrias instaladas no País recolhem tributos 49
dias, em média, antes de verem liquidadas as suas faturas. O resultado é
uma sobrecarga financeira, que, segundo a entidade, chegou a R$ 8,9 bilhões em 2010, agravando o custo Brasil. Não só a competitividade dos pro-

dutos brasileiros é afetada, mas também a inflação, uma vez que as indústrias são levadas a repassar o ônus para o comércio e este, para o consumidor. Pelos cálculos do Decomtec, essa defasagem é responsável por um
acréscimo de 0,69% na média no preço final dos produtos industriais.
A distorção teve origem, segundo o
presidente da Fiesp, Paulo Skaf, na inflação desabalada que assolou o País
durante décadas até o Plano Real.
Com a remarcação contínua dos preços, as indústrias passaram a dar aos
seus clientes prazos mais exíguos para pagamento. O Fisco também encurtou o prazo para cobrança. “O problema é que depois a inflação foi reduzida e as empresas voltaram a dar
maior prazo aos clientes, mas o governo não voltou a dar mais tempo para
pagar tributos”, como ele disse ao jornal Valor (7/2).
Deve-se levar em conta que há impostos e contribuições que incidem

desde o início do ciclo de produção
industrial – em média, de 72 dias –,
período em que devem ser recolhidos encargos trabalhistas e pagos outros impostos sobre insumos. Segundo a tabela divulgada pela Fiesp, o
FGTS é recolhido com um intervalo
de 105 dias com relação à produção
final; contribuições para o INSS,
com 92 dias, e Imposto de Renda Pessoa Física, também com 92 dias. Sobre insumos adquiridos, importados
ou não, a cobrança do ICMS, do IPI,
PIS e Cofins é feita com 56 dias de
antecedência.
Essa situação causa problemas
constantes para a gestão das empresas, especialmente pequenas e médias, que não dispõem de recursos
em caixa para fazer o pagamento dos
tributos no vencimento. Para evitar
multas e não se tornar inadimplentes, as empresas são naturalmente levadas a tomar empréstimos no sistema bancário, arcando com altos ju-

ros, o que afeta sua capacidade de investir. Muitas indústrias, em uma fase de demanda aquecida, têm planos
para ampliar a sua capacidade ou
construir novas instalações ou aperfeiçoar os seus processos de produção. Mas, em face das obrigações tributárias, precisam suspender os projetos ou tocá-los mais lentamente.
Em razão de tudo isso, a Fiesp propôs ao governo federal uma prorrogação de 60 dias para recolhimento dos
impostos devidos pelas indústrias.
Bem consciente dos esforços que
vem fazendo o governo para ajustar
as contas públicas, o que não depende apenas de corte de despesas de
custeio, mas também da manutenção
da arrecadação em nível satisfatório,
a entidade propôs que, a cada mês, o
prazo seja alongado em cinco dias
além do atualmente previsto. Em 12
meses, esse adiamento poderia chegar a 60 dias.
A proposta também será levada aos

governos estaduais, que cobram o imposto mais pesado de todos para a indústria – o ICMS. Nesse caso, há um
complicador, que é a substituição tributária, mecanismo pelo qual as indústrias antecipam o pagamento aos
Estados do tributo que deve ser pago
pelos varejistas. Embora o valor incidente seja acrescido à fatura dos produtos industriais, os empresários do
setor reclamam que, na realidade, estão financiando o comércio. O custo
da antecipação do ICMS varia de empresa para empresa, mas algumas indústrias estimam que subtrai de 13%
a 16% de suas disponibilidades de caixa. O alongamento do prazo de recolhimento amenizaria o problema.
Todas essas questões deveriam ser
tratadas numa reforma fiscal-tributária ampla, que vem sendo postergada,
Mas soluções pontuais podem ser encontradas por meio de um diálogo
construtivo entre as entidades empresariais e os governos.

O Código do Consumidor

O SUS, na visão de seus usuários

pesar dos excelentes resultados
que produziu, em
vinte anos de vigência, completados no segundo
semestre do ano passado, o Código de Defesa do Consumidor
(CDC) vai ser reformado para
se adaptar à evolução da tecnologia, à diversificação da economia e à expansão do mercado financeiro. Quando entrou em vigor, em 1990, o comércio eletrônico não existia e os problemas
de superendividamento das famílias eram incipientes.
Previsto pela Constituição de
88, o CDC foi promulgado com
atraso de 10 anos, por causa da
oposição de entidades empresariais. Mas, com o tempo, as resistências foram diminuindo, a
indústria e o comércio se adaptaram aos seus dispositivos e
ele se tornou um marco na história da iniciativa privada e
uma revolução no direito econômico brasileiro. Inspirado
nas legislações alemã, sueca e
americana e formulado com base num projeto preparado por
promotores de Justiça, engenheiros de produção, dirigentes
do Procon de São Paulo e professores da USP, o CDC modernizou as relações entre produtores e consumidores, estabelecendo responsabilidades mínimas para fabricantes e vendedores e acabando com contratos
redigidos em letras miúdas para iludir compradores de mercadorias e serviços.
Entre os juristas que o Senado escolheu há um mês para integrar a comissão de reforma,
vários participaram da redação
do CDC, no final da década de

ivulgada nesta
quarta-feira, a
nova edição do
Sistema de Indicadores de Percepção Social
(Sips) mostra que os brasileiros
estão divididos com relação ao
Sistema Único de Saúde (SUS).
Em média, o SUS atende entre
120 milhões e 130 milhões de
pessoas por ano.
Elaborada pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), que entrevistou 2.773
pessoas nas duas primeiras semanas de novembro de 2010,
em todas as regiões do País, a
pesquisa mostra que 28,5% dos
brasileiros avaliam os serviços
do SUS como ruins e muito
ruins e que 28,9% os consideram bons e muito bons – os
42,6% restantes os classificam
como regulares.
As pesquisas de percepção social ou satisfação do Ipea, em
matéria de saúde, não são levantamentos técnicos dos problemas da administração pública.
O objetivo é apenas ouvir a opinião dos entrevistados acerca
da qualidade do atendimento
dos centros e postos de saúde,
das unidades de pronto atendimento e das internações nos
hospitais vinculados ao SUS. As
informações são utilizadas pelas autoridades de saúde para
estudar as respostas que precisam ser dadas às principais
queixas e aspirações da população, subsidiar as políticas do setor e ajudar na elaboração de
novos programas.
Segundo o estudo, os postos
de saúde e o atendimento de
emergência receberam as avaliações mais negativas dos en-
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1980. É o caso do presidente da
comissão, Herman Benjamin,
que é ministro do STJ; da relatora Cláudia de Lima Marques,
que já trabalhou em organismos multilaterais e assessorou
a Secretaria de Direito Econômico, em matéria de proteção
ao consumidor; e da professora
Ada Grinover, da USP. Além de
serem especialistas respeitados
no País e no exterior, os integrantes da comissão trabalham
juntos há anos, tendo criado o
Instituto Brasileiro de Política
e Direito do Consumidor – o
mais respeitado do setor.
Por isso, a comissão sabe
quais são os pontos que preci-

Comissão de juristas
nomeada em dezembro
já prepara as reformas
que terão de ser feitas
sam ser atacados, o que vai ajudar a preservar a essência do
CDC. Como tramitam no Senado e na Câmara 224 projetos e
emendas propondo as mais variadas alterações no CDC, os especialistas temiam que, sem a
nomeação de uma comissão de
juristas, a legislação de defesa
do consumidor corria o risco
de ser desfigurada. Nomeada
em dezembro e tendo apenas
180 dias para concluir seus trabalhos, a comissão já compilou
todos esses projetos, analisou
as mudanças que o Congresso
aprovou em matéria de direito
do consumidor nos últimos
anos, decidiu que as inovações
mais técnicas serão implementadas por meio de lei complementar – a fim de que o CDC
não desça a minúcias – e anun-

ciou que suas propostas serão
submetidas a audiências públicas, antes de serem enviadas à
presidência do Senado.
A comissão também já fixou
os temas prioritários, dentre os
quais se destacam o fortalecimento dos Procons e a regulamentação das operações comerciais pela internet. O tema mais
importante é o superendividamento das famílias, que não foi
tratado na época em que o
CDC foi promulgado por causa
da inflação e da resistência dos
bancos. Com a estabilização da
moeda, o ingresso de 50 milhões de consumidores no mercado financeiro e a expansão do
crédito, diz o ministro Herman
Benjamin, já era hora de estabelecer regras claras para disciplinar o consumo de serviços financeiros. Segundo pesquisa
da Confederação Nacional do
Comércio, 59,4% de um total
de 17,8 mil famílias entrevistadas estão endividadas – desse
porcentual, 22% estão com as
contas em atraso e 7,9% não
têm como quitar as dívidas. A
comissão quer introduzir no
País as mesmas regras já adotadas na União Europeia e nos Estados Unidos para ampliar a
transparência das operações de
crédito e aumentar o grau de
conscientização e o volume de
informação dos consumidores.
As iniciativas tomadas pela
comissão foram bem recebidas
no Judiciário, no Ministério Público, nas Defensorias Públicas,
nos Procons e em órgãos da sociedade civil. O único foco de
resistência está no sistema financeiro – que sempre se opôs
à expansão da legislação de defesa do consumidor no País.
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trevistados. Entre as principais
reclamações destacam-se a extensão das filas tanto nos centros de saúde quanto nos hospitais públicos, o tempo de espera para marcação e realização
de exames clínicos, a demora
entre o agendamento e a realização das consultas, a demora
para uma consulta com especialistas e a carência de médicos
especializados.
Já os serviços prestados pelas
Equipes de Saúde da Família foram considerados bons ou muito bons por 80,7% dos entrevistados e o programa de distribuição gratuita de medicamentos
de uso contínuo foi avaliado po-

Pesquisa mostra divisão
de opiniões sobre o SUS,
mas aponta velhos e
recorrentes problemas
sitivamente por 69,6%. A pesquisa do Ipea também mostra que
quase metade dos entrevistados
destacou como positiva a ausência de discriminações ou preconceitos de qualquer natureza por
parte de médicos e enfermeiros
nos atendimentos realizados
em unidades do SUS.
Segundo o estudo, a demora
no atendimento nos postos de
saúde e nos hospitais é o motivo
que levou metade dos entrevistados a contratar planos de saúde.
A rapidez para a realização de
consultas ou exames foi apontada por 40% dos entrevistados como decisiva para aderir à chamada saúde complementar. O segundo motivo mais apontado para se ter um plano de saúde privado é o fornecimento gratuito
do benefício pelo empregador

(29,9%). E entre os problemas
relacionados a esses planos, as
maiores reclamações são relativas ao preço das mensalidades e
à falta de cobertura para algumas doenças e determinados
procedimentos médicos. Cerca
de um quinto dos entrevistados
reclamou que os planos também não pagam tratamentos recomendados pelos médicos.
Para os especialistas, a opinião que a população tem dos
serviços oferecidos pelo SUS reflete problemas sobejamente conhecidos, que há muito tempo
deveriam ter sido tratados como prioritários pelo governo.
Um desses problemas é a falta
de ações de prevenção e promoção da saúde, para evitar que as
pessoas cheguem a estágios
avançados de doenças ou tenham de procurar diretamente
os hospitais. “A atenção primária é ineficiente em relação ao
aumento da população registrado nos últimos anos. Ela não se
ampliou conforme a necessidade. Além de não ser suficiente,
tem uma infraestrutura precária”, diz a professora Helena Eri
Shimizu, do Departamento de
Saúde Coletiva da Universidade
de Brasília. Outro problema, segundo o Conselho Federal de
Medicina, é a falta de médicos
das unidades do SUS nas regiões mais pobres – cerca de
50% dos profissionais da rede
trabalham no Sudeste e apenas
7%, no Norte e no Nordeste.
Como se vê, o que a pesquisa
do Ipea revela é que as autoridades do setor de saúde não têm tido a competência ou o empenho necessários para tomar as
medidas há muito reclamadas
pela população.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A3.

helliso@hotmail.com
São Paulo

Alívio da superlotação

É hipocrisia o governo de São
Paulo não igualar a passagem do
metrô e da CPTM à do ônibus na
capital. Com R$ 0,10 a mais de
cada passageiro, o metrô poderia
adquirir novos trens e aliviar a
superlotação.
ALIANA CÂNDIDA SILVA
alianacandida@yahoo.com.br
São Paulo

O carro venceu

No ano passado, passei um mês
andando de ônibus, mas não deu
certo e voltei logo ao uso do carro. Levava, de ônibus, em média
mais que o dobro do tempo do
que de carro. Além disso, os pontos são distantes, descobertos,
mal iluminados, inseguros e não

há lugar para sentar. Como a Prefeitura e o Estado são omissos e
incompetentes, muitos paulistanos, como eu, por pura falta de
opção, são obrigados a usar o carro, o que só piora o já caótico
trânsito da cidade.
RENATO KHAIR
renatokhair@uol.com.br
São Paulo

ENERGIA
Eletrobrás

A solução da situação energética
do Brasil passa por investimentos em linhas de transmissão,
mas o ministro Edison Lobão diz
que não existe problema algum.
Diante de tão grande piada do
amigo do Sarney, não restou alternativa à presidente Dilma: nomeou o Costinha para presidente da Eletrobrás!
LUIZ FERNANDO D’ÁVILA
lfd_avila@hotmail.com
Rio de Janeiro

“Trem-bala associado à
Eletrobrás? Vem aí o
Consórcio Tiro-no-Escuro”
A. FERNANDES / SÃO PAULO,
SOBRE O DESEJO DO GOVERNO DE
QUE A ESTATAL PARTICIPASSE DO
LEILÃO DO TAV
standyball@hotmail.com

“Relembrando: quem foi o
valentão que tirou o corpo
fora e chamou de aloprados
os companheiros?”
LUIZ CARLOS CUNHA/ SÃO PAULO,
SOBRE O ‘SUCESSO’ DE LULA
luiz.cunha@terra.com.br

“Delúbio Soares, a
verdadeira prata da casa”

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55 6º andar, CEP 02598-900
Fax: (11) 3856-2920
E-mail: forum@grupoestado.com.br
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TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL:

Militares tomam o
poder no Egito

1.638

Exército dissolve o Parlamento,
suspende a Constituição e diz que
ficará seis meses no governo
● "O melhor a fazer é redigir uma Carta para não revogarem
facilmente preceitos democráticos e chamar eleições gerais."
LUTHER BLISSET

● “Gostaria de dar um grande abraço no líder estudantil e, se
pudesse, daria um abraço fraterno em todo o povo egípcio!"
SUELI BRAGA

VIRGÍLIO MELHADO PASSONI /
PRAIA GRANDE, SOBRE O PEDIDO
DO EX-TESOUREIRO PARA VOLTAR
AO PT

● “Trocaram uma ditadura por outra com as bênçãos dos
'democratas' do Ocidente. Triste dia para a humanidade."

mmpassoni@gmail.com

JOSÉ AFONSO

As cartas devem ser enviadas com assinatura, identificação, endereço e telefone do
remetente e poderão ser resumidas. O Estado se reserva o direito de selecioná-la para
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Central de atendimento ao leitor:
3856-5400 –
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Central de atendimento ao assinante
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3855-2001
Vendas de assinaturas:
Capital: 3950-9000
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Preços venda avulsa: SP: R$ 3,00 (segunda
a sábado) e R$ 5,00 (domingo). RJ, MG, PR,
SC e DF: R$ 3,50 (segunda a sábado) e R$
6,00 (domingo). ES, RS, GO, MT e MS: R$
5,50 (segunda a sábado) e R$ 7,50 (domingo).
BA, SE, PE, TO e AL: R$ 6,50 (segunda a
sábado) e R$ 8,50 (domingo). AM, RR, CE,
MA, PI, RN, PA, PB, AC e RO: R$ 7,00 (segunda a sábado) e R$ 9,00 (domingo)
Preços assinaturas: De segunda a domingo
– SP e Grande São Paulo – R$ 64,90/mês.
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