
Crise fará estados e municípios 
perderem receitas em 2012 
Especialistas apontam 
que desaceleração da 
economia, turbulências 
externas, eleições e 
atraso de obras da Copa 
do Mundo reduzirão 
arrecadação de tributos 

SÃO PAULO 

Os estados brasileiros podem ter 
uma menor arrecadação tributá-
ria em 2012, acreditam especia-
listas consultados pelo DCI. Essa 
provável retração pode ser expli-
cada pela desaceleração econô-
mica que o País deve ter por refle-
xo da economia mundial, além 
do fato que sempre aumentam os 
gastos públicos por conta das 
eleições municipais e o atraso em 
obras para a Copa do Mundo, que 
encarece a execução das constru-
ções à medida que o Brasil se 
aproximade2014. 

O titular do Franco Advogados 
e Associados e especialista em di-
reito tributário, Adonilson Fran-
co, entende que estados como 
São Paulo—um dos maiores pro-
dutores industriais do País e que 
mais arrecada impostos, princi-
palmente de ICMS —, poderão 
sofrer perdas de receita. "A retra-
ção da indústria apartir do segun-
do semestre deste ano já alerta 
para esses sinais", avalia. 

Pelos dados mais recentes da 
Secretaria da Fazenda do estado 
paulista, a arrecadação tributária, 
apesar de ter avançado 2,4% em 
julho deste ano, para R$ 8,974 bi-
lhões, na comparação com o 
mesmo mês de 2010, apresentou 

uma queda de 1,1%na compara-
ção com o mês anterior. Por outro 
lado, no acumulado do ano até ju-
lho houve uma alta de 4,1 %, para 
R$ 68,865 bilhões, ante o total re-
colhido de janeiro a julho de 2010. 

Paralelo a isso, quando obser-
vado o resultado primário mês a 
mês dos governos estaduais, es-
tes apresentaram desaceleração 
dos seus superávits. De acordo 
como com os dados do Banco 
Central (BC), em maio o saldo dos 
estados foi de R$ 2,615 bilhões. 
Em junho, caiu para R$ 2,508 bi-
lhões e, em julho, passou para R$ 
l,592 bilhão. 

"Se houver ainda uma dimi-
nuição no PIB chinês, e assim, 
uma retração na importação por 
parte daquele país, o Brasil terá 
impactos e o estados produtores 
de insumos para vender princi-
palmente à China serão os mais 
afetados", afirma Franco. 

Mesmo assim, a Secretaria de 
Fazenda do Estado do Rio Grande 
do Sul espera que a receita tribu-
tária em 2012 seja maior do que a 
prevista em 2011, ao passar de R$ 
R$ 22,177 bilhões para R$ 24,904 
bilhões, conforme a Proposta de 
Lei Orçamentária Anual para o 
ano que vem, entregue ontem na 
Assembleia Legislativa. 

Já a assessoria da secretaria de 
São Paulo diz que a previsão de re-
ceita em 2012 não pode ser revela-
da, pois o orçamento não foi fe-
chado e, portanto, nem encami-
nhado à Assembleia Legislativa do 
estado - o que deve ocorrer em 30 
de setembro. Neste ano, a proje-
ção é de recolhimento total de R$ 
140,7 bilhões. Da mesma forma, a 
assessoria da Fazenda de Santa 
Catarina disse que não é possível 
informar as expectativas, já que a 
previsão orçamentária tramita na 
Assembleia Legislativa. 

No primeiro semestre de 2011, 
o estado catarinense teve uma re-
ceita de R$ 7,3 bilhões, alta de 
18,69% comparado ao mesmo 
período de2010. Assim, o resulta-
do primário de Santa Catarina foi 
de R$ 1,43 bilhão nos primeiros 
seis meses deste ano, 100% de 
crescimento ante o registrado em 
igual período do ano passado. 

O diretor de Administração Tri-
butária da Secretaria da Fazenda 
de Santa Catarina, Carlos Roberto 
Molim afirmou ao DCI que, por 
conta da desaceleração da eco-
nomia, somado ao prejuízo cau-
sado pelas enchentes em 95 mu-
nicípios catarinenses, a previsão 
de crescimento de 17% a 18% da 
arrecadação tributária do estado 
neste ano deve ser revista. 

Incertezas 

O professor de Estudos Socio-
políticos e Econômicos da 
ESPM, Leonardo Trevisan, afir-
ma que neste momento é difícil 
traçar previsões para a arreca-
dação de impostos nos estados 
em2012. "Ainda há muita incer-
teza relacionada ao cenário in-
ternacional", diz. Mas ele con-
corda que a economia brasilei-
ra caminha para uma desacele-
ração. E como no ano que vem 
haverá eleições e estamos pró-
ximos da Copa do Mundo, as 
contas estaduais ficarão com-
prometidas. "Mesmo assim, o 
reflexo desse cenário em cada 
estado é muito heterogêneo", 
ressaltaTrevisan. 

Na opinião do professor Mi-
guel Silva, sócio do Miguel Silva 
& Yamashita Advogados, a re-
tração da produção industrial 
brasileira é o fator que "pode 
afetar em muito" a arrecadação 
tributária dos estados. "Não é 
de hoje que a indústria está sen-
do prejudicada. Precisamos dar 
mais incentivos a eles para que 
venha a produzir mais", acon-
selha. 

Porém, Miguel Silva diz que a 
instituição da substituição tribu-
tária e sua ampliação da cobrança 
para vários produtos ao passa-
rem pelas fronteiras estaduais, 
além da nota fiscal eletrônica, 
ainda são fortes financiadores de 
possíveis perdas de arrecadação. 

FERNANDA BOMPAN 
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 16 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A3.




