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Apresentação

Realizamos, na Comissão de Legislação Participativa (CLP), 
um importante debate sobre a Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) 233/2008, que trata da Reforma Tributária. 

A sugestão que originou esta audiência pública foi do Instituto Na-
cional de Estudos Socioeconômicos (INESC) e do Fórum Brasil do 
Orçamento (FBO) e contou com a participação de 35 entidades da 
sociedade civil organizada, que apresentaram suas propostas e de-
bateram com o deputado Antonio Palocci (PT/SP), Presidente da 
Comissão Especial sobre a Reforma Tributária, e com o Deputado 
Sandro Mabel (PR/GO), relator da PEC em questão.

As propostas apresentadas pelas entidades e os debates que acon-
teceram nesta Audiência Pública, sem dúvida nenhuma, enriquece-
ram o conhecimento de todos os participantes. Foram apresentadas 
várias propostas viáveis para que o nosso país faça uma efetiva re-
forma tributária, que leve em consideração o conjunto da popula-
ção, suas necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida.

Todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiros/as, esperamos que a 
Reforma Tributária seja justa e que traga benefícios para a classe 
trabalhadora. Isto porque é de conhecimento de todos e todas que 
os mais ricos, os que detêm os meios de produção no Brasil, sempre 
foram os maiores beneficiados pelas Leis.

Em muitos setores privados, a isenção fiscal chega ao absurdo. To-
mamos como exemplo os times de futebol, o agronegócio e as entida-
des filantrópicas, que têm muito lucro e são isentos de contribuição.
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A Constituição Federal determina que os investimentos na saú-
de e na educação não sofram cortes, mas que sejam ampliados. Da 
mesma forma, é necessário que o sistema de seguridade social seja 
ampliado para atingir uma grande parte da população brasileira, 
que, por falta de capacidade contributiva, está fora de qualquer co-
bertura. Hoje, 22 milhões de pessoas estão fora de qualquer sistema 
de proteção social do Estado.

Historicamente, no Brasil, os pobres pagam mais impostos e, 
no entanto, têm menos acesso aos serviços básicos oferecidos pelo 
Estado. A diminuição da carga tributária sobre o consumo e o au-
mento da carga tributária sobre o patrimônio são mecanismos im-
portantes para a redução dos impostos que pesam sobre os ombros 
dos trabalhadores.

O país precisa ter uma ampla política de redistribuição de ren-
da. Não podemos esperar o bolo crescer para depois reparti-lo. Esta 
foi uma política nefasta do passado e que estagnou e impediu o 
desenvolvimento social do nosso Brasil, trazendo concentração de 
riqueza e renda, desemprego, fome e miséria.

Sabemos que as instituições financeiras são as que mais lucram 
e enriquecem através das taxas de serviços cobrados da população 
brasileira. Somado a isso, a isenção de impostos como  o ICMS de 
grande parte das exportações agrícolas penaliza os cofres públicos e 
não contribui para o crescimento sustentável de nossa economia.

Por fim, cabe salientar que, segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 30.5% da População Economica-
mente Ativa (PEA) ganha até um salário mínimo. A população que 
ganha até dois salários mínimos paga 46% de tributos indiretos. 
Portanto, a reforma tributária tem a responsabilidade e a oportuni-
dade de corrigir desigualdades históricas às quais está submetida a 
classe trabalhadora brasileira.

Desejo uma boa leitura a todos e todas e que possamos continuar 
o debate no sentido de aperfeiçoar a PEC 233/2008, buscando trazer 
a opinião da sociedade civil para esta Casa através da CLP, que é um 
importante espaço de participação popular.

Deputado Adão Pretto PT/RS
Presidente da CLP
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InTROdUçãO

Esta Nota Técnica foi escrita especialmente para audiência pública 
realizada no dia 17 de junho de 2008, na Comissão de Legislação Parti-
cipativa (CLP) da Câmara dos Deputados com o objetivo de debater as 
sugestões das entidades representativas da sociedade civil sobre a Pro-
posta de Emenda Constitucional (PEC) 233/2008, que trata da refor-
ma tributária. O requerimento para realização da audiência pública foi 
apresentado pelo Deputado Adão Pretto (PT-RS), atendendo sugestão 
apresentada pelo Fórum Brasil de Orçamento (FBO) e outras entidades 
da sociedade civil.

A CLP vem sendo um espaço importante de interlocução e tem 
aberto caminho para o diálogo das entidades da sociedade civil e 
dos movimentos sociais com o parlamento brasileiro. A Câmara dos 
Deputados precisa abrir espaços de discussão com representantes da 
sociedade civil para, simultaneamente com o presidente da Comis-
são Especial e o relator da reforma tributária, ouvir e analisar as suges-
tões das entidades à proposta de reforma tributária. Por isso, foi muito 
oportuna a audiência pública realizada na CLP.

O Fórum Brasil do Orçamento (FBO) é uma articulação de entidades 
da sociedade civil brasileira, com 57 entidades filiadas, voltada à defesa 
e garantia da aplicação dos recursos públicos nas políticas sociais, por 
meio da análise, do monitoramento e da criação de mecanismos de 
democratização do Orçamento Público Federal. O FBO vem manifestar 
suas preocupações em relação à Proposta de Emenda Constitucional 

A reforma tributária afeta as 
políticas sociais
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(PEC) 233/2008 que “altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras 
providências” (reforma tributária).

A proposta de Reforma Tributária (PEC 233/2008) está sendo dis-
cutida pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A propos-
ta chegou ao parlamento após uma ativa agenda de reuniões com os 
setores representativos do empresariado nacional, além de encontros 
com os governadores e prefeitos. As entidades representativas da socie-
dade civil, as organizações populares, os movimentos sociais e os sin-
dicatos de trabalhadores não foram incluídos na construção do texto 
em tramitação na Câmara dos Deputados.

REgRESSIvO SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASIlEIRO

A PEC da reforma tributária limita seus objetivos à simplificação, à 
eliminação de tributos e ao fim da “guerra fiscal” entre os estados. Por 
outro lado, ela negligencia a promoção da justiça social, a ampliação 
de recursos para as áreas sociais, a desoneração dos/das contribuin-
tes de menor renda e, sobretudo, a construção de um sistema tributá-
rio progressivo. A principal marca do sistema tributário brasileiro é a 
regressividade, pois a maior parte das receitas do orçamento público 
advém de tributos pagos pelos/pelas trabalhadores/as assalariados/as 
e pelas classes de menor poder aquisitivo, que são responsáveis por 
2/3 das receitas arrecadadas (tributação sobre o consumo mais tribu-
tos sobre a renda do trabalho). Portanto, o ônus da carga tributária 
vem sendo suportado pelos mais pobres. Famílias com renda de até 
dois salários mínimos destinam 48,8% da sua renda ao pagamento de 
tributos, enquanto àquelas com renda superior a 30 salários mínimos 
gastam 26,3% da renda em tributos. 

O sistema tributário em nosso país tem sido um instrumento em 
favor da concentração de riqueza e renda na medida em que agrava a 
carga tributária dos mais pobres e alivia a das classes mais ricas. Além 
da irrisória e, praticamente, inexistente a tributação do patrimônio no 
país. O Imposto de Renda (IR) tem sido utilizado como instrumento 
de renúncias fiscais e favorecido a elisão (brechas legais para redução 
da carga tributária), e trata de forma mais gravosa os rendimentos do 
trabalho e favorece isenções aos rendimentos do capital, como a dis-
tribuição do lucro. Portanto, é necessária profunda revisão do IR e a 
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instituição de tributos sobre o patrimônio, com o objetivo de se pro-
mover a justiça fiscal e transformar a estrutura tributária em instru-
mento de desconcentração de riqueza e renda. 

REFORMA TRIBUTÁRIA AFETA O FInAncIAMEnTO dAS 
POlíTIcAS SOcIAIS

A Reforma Tributária tem um potencial transformador na redis-
tribuição da riqueza e bem-estar e, portanto, nas possibilidades de 
reversão das desigualdades sociais, fundadas em relações assimétri-
cas de gênero e raça. A arrecadação de recursos públicos deve criar 
condições para desonerar as mulheres da dupla jornada de trabalho 
e ampliar as suas possibilidades de alcançar a autonomia econômi-
ca, sustentando a ação do Estado em termos de provisão de serviços 
públicos para a educação infantil, cuidado com enfermos, idosos e 
pessoas com deficiência, para o quê é indispensável manter a vin-
culação e ampliar as receitas do Orçamento da Seguridade Social e 
da Educação.

O fato é que a PEC da reforma tributária não aponta para a cons-
trução de um sistema tributário progressivo, pautado pela progres-
sividade da tributação da renda e do patrimônio. A proposta de 
reforma tributária não é algo que diz respeito somente ao empresa-
riado. A proposta apresentada altera com profundidade o financia-
mento das políticas sociais no Brasil, fragilizando os direitos sociais 
conquistados a partir da Constituição de 1988. A reforma tributária 
traz modificações na estrutura de financiamento das políticas so-
ciais, particularmente, quanto aos recursos vinculados ao custeio da 
seguridade social (assistência social, previdência e saúde), educação 
e trabalho. Os tributos que serão extintos são exatamente os que 
financiam estas áreas e deverão alcançar o montante de R$ 153,8 
bilhões este ano, conforme a previsão de receitas do Orçamento de 
2008. Hoje estas receitas são vinculadas exclusivamente para fundos 
sociais e, com a reforma proposta os recursos serão repassados via 
orçamento fiscal. Com isso as políticas sociais de assistência social, 
previdência e saúde, de educação e do trabalho terão que disputar 
recursos no orçamento fiscal, por exemplo, com as transferências 
para governos estaduais e municipais. Visto que a base tributária 
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será a mesma, as áreas sociais sofrerão pressão crescente em decor-
rência da disputa de recursos com governadores e prefeitos. Além 
de empresários sequiosos de isenções e subsídios, bancos e rentistas 
ávidos por juros altos. 

Na proposta são modificados os três tributos mais relevantes que 
financiam a seguridade social no Brasil. A COFINS e a CSLL são 
extintas e há desoneração da contribuição patronal sobre a folha 
de pagamento por meio de legislação específica, após as mudanças 
constitucionais. Para a seguridade social, passam a ser destinados 
38,8% do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda (IR), 
produtos industrializados (IPI) e operações com bens e prestações 
de serviços (IVA-F). Esta modificação é o sepultamento da diversi-
dade das bases de financiamento da seguridade social inscrita no 
Artigo 195 da Constituição de Federal de 1988, que ampliou o fi-
nanciamento da previdência, saúde e assistência social para além 
da folha de salários, incluindo, a receita, o faturamento e o lucro. 
Além disso, a desoneração da folha de pagamentos via redução da 
contribuição patronal para a previdência social, conforme projeto 
de lei a ser enviado 90 dias após aprovação da PEC, implica perda 
de R$ 24 bilhões para a Previdência Social. 

No lugar do salário-educação, a PEC prevê que lei complementar 
defina o percentual a ser destinado para o financiamento da edu-
cação básica, juntamente com a destinação de 2,3% da arrecadação 
do IR, do IPI e do IVA-F. Na reforma tributária a extinção da con-
tribuição social para o Programa de Integração Social (PIS) elimina 
fonte importante de financiamento do Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT), cujos recursos são direcionados ao custeio do Progra-
ma do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e, pelo menos 40%, 
ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico, a 
cargo do BNDES. No seu lugar contempla-se a alocação de 6,7% da 
receita de arrecadação do IR, do IPI e do IVA-F.

A reforma tributária propõe adequações no art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, de modo a garantir a 
continuidade da Desvinculação de Recursos da União (DRU) até 
31/12/2011. A DRU desvincula 20% da arrecadação de impostos e 
contribuições sociais. Hoje, esse instrumento legal transforma par-
te dos recursos, que deveriam ser destinados ao financiamento da 
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seguridade social, para a composição do superávit primário e, por 
conseqüência, a sua utilização para pagamento de juros da dívi-
da pública. Somente em 2007, a DRU desviou R$ 38,6 bilhões do 
Orçamento da Seguridade Social, conforme dados da Secretaria do 
Tesouro Nacional. A DRU também tem efeito perverso na aplicação 
dos recursos da educação. Estes recursos deveriam ser destinados às 
ações de assistência social, previdência, saúde, educação, e pode-
riam ampliar os direitos e políticas sociais, mas acabam compondo 
o superávit primário. A reforma tributária perde a oportunidade de 
extinguir a DRU, pois não há mais razão da sua existência, após 
consecutivas superações de metas de superávit primário.

PROPOSTAS dO FBO

Diante do exposto, as entidades que integram o Fórum Brasil de Or-
çamento (FBO) estão apoiando emendas à reforma tributária, que:

instituam a progressividade para qualquer tributo com o ob-
jetivo de redistribuição de riqueza e renda;

rejeitem o tratamento preferencial dado ao capital vis-à-vis 
ao trabalho;

rejeitem o tratamento preferencial dado ao capital externo 
vis-à-vis ao capital nacional;

rejeitem o tratamento preferencial dado ao capital financeiro 
vis-à-vis ao capital produtivo; 

mantenham a integridade do Orçamento da Seguridade So-
cial com suas fontes próprias e base diversificada de finan-
ciamento;

estabeleçam o fim da DRU sobre as fontes tributárias que fi-
nanciam a seguridade social (assistência social, previdência, 
e saúde);

excluam a DRU para o cálculo dos recursos mínimos a se-
rem aplicados na Educação;

preservem a arrecadação do Salário-Educação; 

�.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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possibilitem o aumento gradativo dos recursos para 
educação;

permitam o controle social do Fundo de Equalização de Re-
ceitas e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional 
por meio de conselhos com participação da sociedade civil;

implantem e destinem a contribuição sobre grandes fortunas 
para as políticas sociais.

Brasília, 12 de agosto de 2008

Fórum Brasil de Orçamento

9.

�0.

��.
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Expositores:

Deputado Antonio Palocci Filho,
Presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária;

Deputado Sandro Mabel,
Relator da Comissão Especial da Reforma Tributária;

Evilásio Salvador,
Representante do Fórum Brasil de Orçamento – FBO e do Institu-
to de Estudos Socioeconômicos – INESC;

Daniel Cara,
Coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação;

Sílvio Sant’ana, 
Representante da Pastoral da Criança da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB).
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Da esquerda para a direita: Daniel Cara, Silvio Santana, Dep. Antonio Palocci Filho, Dep. 
Adão Pretto, Dep. Sandro Mabel e Evilásio Salvador.
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Audiência pública

O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Boa tarde a todos. 
Agradeço a presença às entidades, aos colegas membros da Comis-
são de Legislação Participativa e aos Deputados e Deputadas que não 
fazem parte da nossa Comissão, mas que nos honram estando aqui. 
Sejam bem-vindos e tirem bom proveito desta audiência pública.

Declaro abertos os trabalhos da presente reunião de audiência 
pública da Comissão de Legislação Participativa, originada do Re-
querimento nº 36, de 2008. Esta reunião foi convocada para debate 
das sugestões das entidades representativas da sociedade civil sobre 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 233, de 2008, que altera o 
sistema tributário nacional e dá outras providências.

Convido para fazer parte da Mesa o Deputado Sandro Mabel, 
que já nos honra com a sua presença, Relator da PEC nº 233, de 
2008; o Sr. Evilásio Salvador, do Instituto de Estudos Socioeconômi-
cos – INESC; o Sr. Daniel Cara, Coordenador da Campanha Nacio-
nal pelo Direito à Educação; o Sr. Sílvio Sant’Ana, representante da 
Pastoral da Criança da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB); e o Deputado Antonio Palocci, Presidente da Comissão Es-
pecial da Reforma Tributária. O companheiro Evilásio Salvador é 
também coordenador do Fórum Brasileiro de Orçamento.

 Informo aos companheiros que a condução dos trabalhos trans-
correrá da seguinte maneira: cada convidado terá vinte minutos para 
sua exposição e deverá se deter ao tema do debate, não podendo ser 
aparteado. Somente após a explanação de todos os convidados é 
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que abriremos para o debate. Aqueles interessados em debater o 
tema deverão se inscrever com os nossos assessores e terão o prazo 
de três minutos para fazerem suas perguntas. E a pergunta também 
deverá ser dentro do tema em debate. 

Então, para adiantarmos os trabalhos, o nosso Relator San-
dro Mabel pediu para fazer sua exposição de vinte minutos e 
logo após terá de se retirar em virtude de outros debates aqui no 
Congresso Nacional.

Passo a palavra ao Deputado Sandro Mabel, pelo prazo de 
vinte minutos.

O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL – Sr. Presidente, Deputa-
do Adão Pretto; Sr. Presidente da Comissão Especial da Reforma 
Tributária, Deputado Antonio Palocci; senhores convidados; Srs. 
Deputados; senhoras e senhores, a reforma tributária é uma refor-
ma em que, num primeiro momento, temos procurado nos guiar 
pelos anseios da população. Apesar de ser uma reforma em que nós 
estamos tratando de assuntos técnicos – partição de receitas, arreca-
dação, mudança de impostos, simplificação tributária e o que isso 
tudo traz –, o nosso grande objetivo é fazer com que a carga tribu-
tária seja menor, principalmente para as pessoas mais pobres, as 
pessoas que ganham até três salários mínimos. Essas pessoas, hoje, 
suportam 46% de carga tributária, enquanto as que ganham mais 
de trinta salários mínimos suportam tributação em torno de 26%.

Por que isso? Porque nós temos uma carga tributária regressiva, 
quer dizer, os tributos incidem sobre as pessoas que ganham me-
nos, porque tudo que a pessoa que ganha menos compra tem uma 
carga tributária embutida no preço . 

Só que para alcançarmos esses objetivos precisamos criar uma sé-
rie de ações para que se possa então reduzir a carga tributária, volto 
a dizer, principalmente para as pessoas que ganham menos.

A reforma tributária busca a simplificação do sistema. Hoje, o 
ICMS, tributo cobrado pelos Estados, tem 27 legislações. Cada Es-
tado e o Distrito Federal tem uma legislação. Isso encarece demais 
para as empresas o recolhimento desse imposto em todo o Brasil.  A 
reforma faz uma simplificação para uma só legislação federal. Então 
nós teremos um ICMS só, com legislação federal, com regulamen-
to federal. Em todo o Brasil, nós teremos alíquotas iguais para os 
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mesmos produtos, a mesma incidência de base, enfim, uma unifor-
mização. Isso facilitará bastante o sistema e redundará em econo-
mia para as empresas, o que ajudará no desenvolvimento do País. 

As empresas de fora que vêm fazer investimentos aqui enxergam 
o País como um grande emaranhado tributário. No Brasil, hoje, 
uma empresa gasta 2.600 horas anuais para fazer todos os proce-
dimentos tributários, enquanto na média dos países são gastas 260 
horas. Ou seja, no Brasil são gastas dez vezes mais horas para o 
mesmo trabalho. Isso é custo. Esse custo acaba indo para o preço do 
produto e, consequentemente, o preço mais alto acaba diminuindo 
a capacidade de compra da população de maneira geral.

Haverá mudanças também nos impostos federais. Vamos pegar 
sete impostos federais e juntá-los em apenas dois. Essa também é 
uma simplificação importante. O IVA Federal, que é um imposto 
sobre o valor agregado – ou sobrevalor adicionado, como alguns 
preferem chamar –, não ensejará a bitributação nas suas diversas 
etapas, ou deixar um residual em cada etapa do processo, o que 
também encarece os produtos no final.

Essas simplificações que o Governo Federal está promovendo da-
rão condições para que nós possamos dar um outro passo na refor-
ma, quando vamos implantar a nota fiscal eletrônica. No Brasil, tudo 
funcionará com notas fiscais em meio eletrônico, e com isso vai-se 
diminuir a sonegação, um grande problema que o Brasil tem.

A carga tributária no Brasil hoje cresce por causa da sonegação, 
e as pessoas que pagam cada vez pagam mais. Por que a pessoa que 
ganha até três salários mínimos suporta 46% de carga tributária? Há 
dez anos, suportava 30%; hoje suporta 46%. Por quê? Porque são 
tributados sempre os mesmos produtos, os mesmos produtores. É 
tributado quem paga. E como o consumidor, a grande maioria da 
população, não escapa do imposto, porque ele está em tudo, o con-
sumidor acaba pagando uma carga tributária cada vez maior.

Com a nota fiscal eletrônica vamos ampliar a base de arreca-
dação, vamos fazer com que aqueles que não pagam passem a pa-
gar, para que todos possam pagar menos. E ao diminuir a carga 
tributária e, ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação, vamos ter 
condição de desonerar produtos, quer dizer, baixar o imposto e, 
consequentemente, o preço de produtos. Isto é o que o Governo 
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Lula vem fazendo ao longo do tempo em produtos como o arroz, 
o feijão, a farinha, o leite, a carne e uma série de outros produtos 
dos quais já foram tirados o PIS e a Cofins, o que ajudou a baixar 
seus preços. Foram alcançados também subprodutos do milho, os 
queijos, mas principalmente esses produtos básicos: arroz, feijão, 
carne, farinha. Mas faltam produtos que ainda estão onerados, 
como açúcar, pão, óleo de soja, remédios de uso contínuo, cesta de 
higiene e limpeza. Somente 78% da população usa papel higiênico, 
ou seja, 22% da população nem papel higiênico usa, um item que 
pensamos ser básico; há quem não o use. Mais de 30% das pes-
soas não usam escova de dentes e, consequentemente, não usam 
pasta de dente também. Há um número enorme de pessoas que 
não usam sabonete, nem sabão, nem nada. Tomam banho só com 
água, quando tomam, porque há lugar que nem água tem para se 
tomar banho todos os dias.

Precisamos criar condições para que essas pessoas tenham aces-
so a esse bem de consumo. Por que uma pessoa não compra papel 
higiênico? Porque ela não tem dinheiro para comprar. Ela prioriza 
a comida em detrimento desses bens. É por isso que precisamos 
baixar o preço desses bens através da desoneração dos impostos. 
E tirando os impostos desses produtos, em vez de a pessoa levar 
para casa imposto, ela vai levar para casa mais produtos. Isso mo-
vimenta a economia e faz com que se gerem mais empregos e com 
que as fábricas, as cooperativas, as pessoas possam produzir mais e, 
consequentemente, o Brasil caminhe, gere mais emprego para as 
pessoas trabalharem.

Um outro ponto importante da proposta é que, quando as pes-
soas forem trabalhar, elas não trabalhem informalmente. A pessoa 
tem direito a aposentadoria, a ser registrada, a ter o 13º salário, a ter 
férias. Para isso, nós precisamos diminuir a carga tributária sobre 
a folha de pagamento. E o Governo age nesse sentido. Ele faz com 
que se possa diminuir a carga tributária quando tira o salário-educa-
ção, que hoje está sobre a folha, e o agrega no IVA Federal. E tira da 
folha de pagamento do INSS uma parte e também, posteriormente, 
cobrará com o IVA Federal. O que isso possibilita? Vai estimular que, 
ao gerar empregos, Deputada Luiza Erundina, tenhamos condição 
de gerar empregos oficiais, empregos bons, empregos com os quais 
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as pessoas não fiquem nem subempregadas nem num trabalho que 
muitas vezes é similar ao trabalho escravo. A reforma também parte 
para isso. 

Mas nós temos tomado alguns cuidados. O Presidente Antonio 
Palocci tem uma preocupação, assim como eu tenho, como Rela-
tor, e os Deputados que fazem parte da Comissão, Deputado Adão 
Pretto, também têm: a preocupação de que, por exemplo, o salário-
educação, quando sair da folha de pagamento, com toda a legisla-
ção que ele tem, e passar para uma outra base de arrecadação, asse-
gure a condição de ser gasto na área de educação, da mesma forma. 
Nunca se aplicará quantidade menor do que se arrecada hoje, e ele 
vai para uma base mais firme, Deputado Pedro Wilson, e, com isso, 
dará condições de a educação arrecadar mais e termos mais dinhei-
ro para o setor.

Nós não estamos deixando nada para a lei complementar esti-
pular. Muita coisa o projeto remete para a lei complementar, o que 
é certo, mas assuntos sérios, como o salário-educação, nós tiramos 
da base, mas mantivemos atrelado quanto à partição, ao valor etc., 
na legislação existente do salário-educação. Nós deixamos robus-
ta, firme, sem qualquer perigo de flutuação a legislação do salário-
educação, mas, ao mesmo tempo, nós o estamos ancorando numa 
condição mais favorável.

A reforma tributária, com isso, vai, como eu disse, cobrar de uma 
base maior, aumentar a arrecadação, e a população vai ser beneficia-
da com a desoneração, com a baixa dos impostos desses itens que 
nós queremos colocar como prioridade.

Não adianta nós dizermos que vamos ter arrecadação maior e ter 
condição de desonerar alguns itens e desonerar uísque ou perfume. 
Isso não resolve para nós. Nós temos que desonerar, sim, o açúcar, 
que todo mundo usa, o pão, que todo mundo come, o óleo de soja, 
cujo preço tem subido, até porque as commodities têm subido de 
maneira geral.

Nossa preocupação é, com a reforma tributária, arrumar o sis-
tema produtivo, dar condição de competitividade ao País, sempre 
com a visão de o grande beneficiário ser a população. Esse é o obje-
tivo principal desta reforma tributária.
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Atualmente quem ganha a arrecadação é o Estado que produz 
o bem. Se o bem é produzido em São Paulo e enviado para ser 
consumido na Paraíba, o imposto é maior no Estado produtor. Nós 
estamos modificando isso. O imposto vai ser mais justo quando nós 
passarmos o ICMS para ser tributado sempre no Estado onde existe 
o consumo. Se a pessoa compra lá, a maior parte do imposto tem 
que ficar naquele Estado. Com isso nós vamos modificar a locali-
zação de cobrança desse imposto, e os Estados que são mais pobres 
porque não produzem, mas consomem mais, passarão a receber ar-
recadação maior, porque, se consomem mais, vão receber a maior 
parte do imposto também. Essa é uma distribuição mais justa.

Nós temos outros pontos, como a distribuição do FPM – Fundo 
de Participação dos Municípios. Os Municípios usam esse dinheiro 
para fazer sua parte em educação, pagar professores e médicos, pro-
mover o setor de saúde. Vamos tratar também do FPE – Fundo de 
Participação dos Estados. Nós vamos fazer a distribuição desses dois 
fundos ancoradas numa base mais firme de impostos. Atualmente 
só são repartidos o Imposto de Renda e o IPI. Passarão a ser repar-
tidos o Imposto de Renda, o IPI e o IVA Federal, que conterá PIS, 
CIDE, COFINS etc.

Com isso, volto a dizer, haverá uma base maior, mais estável, 
com menos sazonalidades. Isso, Deputado Adão Pretto, vai dar con-
dições aos Municípios de cumprir com mais propriedade seu papel. 
Eles têm hoje extremas dificuldades para tal. Em muitos Municípios 
o Prefeito quer lançar um programa para tirar a criança da rua, para 
dar treinamento para a juventude conquistar um emprego, mas não 
tem recursos. Nós esperamos poder criar condições de os Municí-
pios receberem mais recursos.

Esta reforma tributária está bem mais amadurecida. Estamos na 
expectativa de que seja aprovada. Nós a estamos apreciando rapida-
mente, porque a cada dia chega uma demanda nova.

Não sei se os senhores conhecem a história do escultor que esta-
va fazendo uma estátua e as pessoas disseram: “Não, muda o braço 
para cá”. “Não, põe esta orelha mais para trás”. “Vira o olho assim”. 
“Faz aquilo”. “Puxa a perna; tira a perna; vira a perna para lá”. Ele 
foi usando as sugestões e a obra virou um negócio esquisito. E ele 
deu o nome de opinião pública à estátua. É uma verdade. Cada 
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um escala o time da sua seleção, Deputada Luiza Erundina. Eu, por 
exemplo, não escalaria o time que o Dunga escalou no domingo. 
Quem sabe o meu time ganharia. O Deputado Edinho Bez tem um 
time diferente, com mais jogadores de Santa Catarina. E todo mun-
do é gente boa.

A reforma tributária vem sendo debatida nesta Casa há mais 
de doze anos. Os Deputados Antonio Palocci, Edinho Bez – Celso 
Maldaner é mais recente –, Adão Pretto e eu temos participado des-
sa discussão. Dizem que vamos fazer a reforma em trinta, quarenta 
sessões, mas já houve 2 mil para discutir o assunto. Então todos os 
assuntos estão exaustivamente discutidos. Nós estamos juntando 
isso tudo, a discussão e a experiência ao longo dos anos, e aplicando 
a essa reforma.

O que é importante nós sabermos? Que a reforma tributária 
precisa ser aprovada. Todos os brasileiros entendem que ninguém 
consegue mais pagar a quantidade de impostos que existe. Nós pre-
cisamos que ela seja aprovada. Para isso precisamos de apoio da po-
pulação. Nós precisamos que as pessoas digam aos seus Deputados 
que nós precisamos votar a reforma tributária.

Esta não é uma reforma tributária ótima, até porque o ótimo é 
inimigo do bom. Se nós fizermos uma ótima, ela não sai. Nos úl-
timos vinte anos, esta Casa já recebeu doze propostas de reforma 
tributária – doze! Nós não conseguimos aprovar nenhuma na am-
plitude que esta nós esperamos aprovar. Esta já é a 13ª.

Nós precisamos trabalhar fortemente, com a visão de que nin-
guém tem que ganhar com a reforma tributária, e todos vamos ga-
nhar com ela, a curto, médio e longo prazos. Principalmente, nosso 
grande objetivo é que ganhe o consumidor final, a população.

Empresário não paga imposto. Quem paga é quem compra a 
mercadoria. O empresário repassa o imposto. É lógico que se tiver 
muito imposto na mercadoria dele, em vez de o consumidor levar 
um saco de feijão com um quilo, leva setecentos gramas de feijão 
e trezentos gramas de imposto, que você não come. Se o imposto 
fosse menor, levaria mais feijão e, então, poderia se alimentar mais 
ou gastar aquele dinheiro em outra coisa.

Esse é o grande objetivo que a reforma tributária tem. Inclusive 
vamos inserir nela pelo menos uma indicação de código de defesa 
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do contribuinte, para a defesa do contribuinte. Por quê? O con-
tribuinte, principalmente de classe média, recebe restituição de 
Imposto de Renda, às vezes, de 3 mil, 4 mil reais – um dinheiro 
que lhe foi tirado, porque vem descontado no salário, não há o que 
fazer. No início do ano, a pessoa faz sua declaração de Imposto de 
Renda e tem 4 mil reais para receber de volta. Mas, naquele ano, 
seu filho ficou doente e ela gastou mil reais com médico e inseriu o 
gasto na declaração. O que acontece? Cai na malha fina e fica um, 
dois, três, quatro anos para receber o dinheiro. A restituição era de 
4 mil reais, e a discussão era sobre mil reais. Então, que se pague a 
restituição de 3 mil e se discutam os mil reais. A Receita tem o di-
reito de discutir isso. Mas o contribuinte também tem o direito de 
receber aquele dinheiro para o qual já tinha planos.

Nós queremos fazer com que as Receitas Federal, Estaduais e 
Municipais, que também pensam assim, se reeduquem para cuidar 
cada vez mais do contribuinte, que somos todos nós. “Ah, mas eu 
nem faço declaração de Imposto de Renda”. Mas contribui da mes-
ma maneira, porque, quando compra uma mercadoria, o imposto 
está inserido nela. A maior parte da população não escapa dele.

Às vezes, uma empresa que deveria recolher o imposto o guarda, 
sonega. Isso acontece. Mas o cidadão que compra no supermerca-
do não tem jeito de sonegar e paga todos os impostos cobrados 
naquele produto. É o consumidor que nós precisamos proteger. É 
o consumidor que tem também que ter seu direito, apesar de, apa-
rentemente, não ser um grande contribuinte.

A reforma busca condições de fazer justiça social, num primeiro 
momento, e, ao mesmo tempo, cria bases para que nós possamos 
passar da tributação regressiva, como nós temos hoje, que vai mui-
to em cima do consumo, para uma progressiva que possa ir mais em 
cima da renda: quando a pessoa ganha mais, tem que pagar mais; 
quando a pessoa consome, tem que pagar menos do que na renda. 
Esse é um sistema que não se inverte de um dia para o outro. Mas 
precisamos criar  condições para isso. Quando vamos desonerando 
a cesta básica de higiene e limpeza, o açúcar, o óleo, o feijão, o ar-
roz, estamos protegendo exatamente aquele que hoje está sofrendo 
mais com a regressividade desses impostos. 
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Esse é o grande objetivo da nossa Comissão, é o trabalho que 
nós queremos fazer. Nós temos andado por todo o Brasil para expor 
esse problema. Há muitos interesses, muitos querem defender isso, 
defender aquilo, defender aquilo outro, mas nós pensamos que essa 
vai ser uma boa reforma e que vai dar uma base para o Brasil, como 
aconteceu com o Plano Real, em 1994, que estabilizou a economia e 
deu condição para acabar com a inflação no País. Depois disso, nos 
Governos seguintes, o País foi crescendo, sobretudo durante o Go-
verno do Presidente Lula, quando houve crescimento importante. 
Será assim também com a reforma tributária. Nós vamos criar uma 
boa base, descomplicar, simplificar, dar mais competitividade às em-
presas e dar condições para que as pessoas paguem menos impos-
tos. E então vamos crescer. Nós temos que fazer outras mudanças, 
mas são mudanças menores. Nós teremos uma boa base de ajustes, 
de simplificação e de igualdade na área tributária brasileira.

Basicamente são esses os pontos mais importantes da reforma 
tributária. Nós pretendemos, na próxima semana, entregar o nosso 
parecer, para que possamos discutir na Comissão. Com base nas 
discussões que fizemos com a sociedade é que estamos fazendo esse 
parecer. Pretendemos levar o parecer para ser votado no plenário, 
depois ele irá para o Senado, e lá, se for preciso, os Senadores me-
lhorarão alguma coisa. Depois disso, ele volta para a Câmara, onde 
daremos o arremate final e assim teremos a reforma tributária fun-
cionando a partir dos próximos anos.

Essa é a posição da reforma tributária, num resumo, logicamente, 
muito grande, mas com os objetivos que nós estamos perseguindo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Agradecemos ao 
ilustre Deputado Sandro Mabel, Relator da PEC da Reforma Tribu-
tária, a explanação sobre a proposta que tramita na Casa. Agradece-
mos a V.Exa. a pontualidade do seu pronunciamento. V.Exa. ficou 
dentro do horário.

O Deputado Sandro Mabel havia-nos dito que estava com di-
ficuldade de se fazer presente e, uma vez que o Deputado Palocci 
também estaria aqui, V.Exas. se dividiriam para as explanações aqui 
e em outro local. Nós solicitamos ao Relator da  reforma tributá-
ria que pelo menos marcasse presença, desse seu recado, e nós o 
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liberaríamos. Agradecemos então a V.Exa. a gentileza de ter compa-
recido a esta Comissão. 

Deputado Sandro Mabel, se V.Exa. quiser permanecer, nós agra-
decemos, mas, sabendo dos seus compromissos, V.Exa. está liberado 
para sair quando quiser.

Passo a palavra ao Sr. Evilásio Salvador, Coordenador do Fó-
rum Brasil de Orçamento (FBO) e do Instituto de Estudos Socio-
econômicos (INESC), que dispõe de vinte minutos para o seu 
pronunciamento.

O SR. EVILÁSIO SALVADOR – Boa tarde a todos. Cumprimento o 
nobre Deputado Adão Pretto e aproveito para dizer que a sociedade 
civil se sente muito orgulhosa pelo trabalho que vem sendo realiza-
do no âmbito da Comissão de Legislação Participativa, que tem sido 
importante espaço de interlocução das entidades, dos movimentos 
sociais e da sociedade junto a este Parlamento.

Cumprimento o Deputado Antonio Palocci pela disposição de 
participar desta audiência; o Deputado Sandro Mabel; o Sr. Daniel 
Cara e o Sr. Sílvio Sant’Ana, nossos colegas de Mesa; os demais 
Deputados aqui presentes; as entidades; os movimentos sociais; e 
as entidades filiadas ao Fórum Brasil de Orçamento.

Eu quero dizer, em nome do Fórum Brasil de Orçamento e do 
INESC, que a reforma tributária não é assunto somente de interes-
se dos setores empresariais, dos Governadores e dos Prefeitos. Esse 
assunto diz respeito a toda a sociedade e a todos os cidadãos. Por 
isso as entidades representativas da sociedade civil, as organizações 
populares e os movimentos sociais estão extremamente preocupa-
dos com o rumo da reforma tributária que tramita nesta Casa. Nos-
sas preocupações dizem respeito exatamente às implicações que ela 
pode trazer para as políticas sociais brasileiras. 

Nossas preocupações são com as fontes que financiam hoje a se-
guridade social, ou seja, as políticas de previdência social, de saúde 
e de assistência social, e também as contribuições que são vincula-
das ao financiamento das políticas ligadas ao trabalho, particular-
mente o seguro-desemprego, que financia as políticas de qualifica-
ção e requalificação profissional, e o salário-educação, que financia 
a política da educação básica e cuja contribuição está sendo extinta 
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em troca de um percentual do Orçamento Fiscal. Isso vem da lógica 
da simplificação, da produtividade e da desoneração econômica.

Por isso, o INESC, juntamente com o Fórum Brasil de Orçamen-
to, em abril deste ano, protocolou, junto à Presidência desta Casa, 
uma carta da sociedade civil com mais de 71 assinaturas, cobrando 
a instalação do Fórum da Sociedade Civil, conforme compromisso 
assumido pelo nobre Deputado Arlindo Chinaglia, quando da re-
cepção da PEC nesta Casa. 

Achamos importante que esse fórum não se limite ao que já foi 
criado numa página virtual na Câmara. Nós queremos um diálogo 
franco e aberto, com as entidades e os movimentos sociais se fazen-
do presentes e tendo espaço de diálogo. Achamos que a Comissão 
que trata da PEC da Reforma Tributária, ao longo do ano, enquanto 
foi sendo construída, ouviu apenas uma parte da sociedade, par-
ticularmente a que é participativa e ativa, como a Confederação 
Nacional da Indústria, a Federação Brasileira dos Bancos, a repre-
sentação dos setores empresariais. A outra parte foi feita a partir de 
uma grande articulação com Governadores e Prefeitos. Nós tivemos 
pouco diálogo, pouco espaço e poucos canais. Por isso esta audi-
ência pública é muito importante para nós, Deputado Adão Pretto 
e Deputado Palocci, para podermos expressar o que entendemos 
como importante nessa reforma. 

Antes de expor as sugestões que temos a fazer sobre a reforma, 
queríamos apresentar o diagnóstico que fazemos do atual sistema 
tributário brasileiro.

No nosso entendimento, os impostos e as contribuições que pa-
gamos ao Estado não são mera obrigação, são dever de cidadania. 
A partir dos tributos recolhidos da coletividade é que é possível 
constituir um orçamento público com políticas igualitárias que ga-
rantam direitos igualitários, que respeitem homens e mulheres, as 
diferenças e as minorias sociais. Por isso, essa receita pública deve 
ser arrecadada junto à sociedade de maneira progressiva. 

Nosso entendimento é de que é possível construir um sistema 
tributário que faça justiça tributária, ou seja, que aponte para um 
modelo de Estado democrático e social que também incorpore a 
redistribuição de renda e as diferenças de gênero e raça. Para isso 
é necessário que o sistema tributário seja progressivo, baseado 
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em impostos diretos, particularmente no Imposto de Renda e no 
Imposto sobre o Patrimônio, que são, todos nós aqui sabemos, 
extremamente pequenos, insignificantes, no total do sistema 
tributário brasileiro. 

Se fizermos uma análise, veremos que, pelo menos dois terços da 
nossa carga tributária representam tributação sobre o consumo. En-
tão, essa história de que a sociedade como um todo arca com carga 
tributária não é tão certa assim. Essa questão não pode ser genera-
lizada. Essa carga tributária tem endereço certo, o financiamento 
em determinados setores da sociedade. Esses setores são exatamen-
te aqueles de menor poder aquisitivo, aí incluídos as mulheres e os 
negros da nossa sociedade. 

Se analisarmos os números apresentados pelo Deputado Sandro 
Mabel, ou seja, que as famílias que recebem até dois salários míni-
mos pagam 46% de tributos indiretos, ou 48% de carga tributária, 
veremos que é exatamente nessas famílias que estão 72% da popu-
lação negra do País e 58% da população feminina. 

Então é bom esclarecermos bem o que significa financiamento 
do Estado brasileiro. Quando estamos tratando de 600 bilhões ou 
800 bilhões de reais do Orçamento Fiscal e da Seguridade, quando 
excluímos a rolagem da dívida, estamos falando desse financiamen-
to, que recai sobre esse parcela da população que paga impostos for-
temente e financia o Estado brasileiro. Eu acho que esse segmento 
deve ser muito ouvido. 

E, no nosso entendimento, a reforma tributária tem-se limitado 
a uma discussão – que é importante sim, do ponto de vista eco-
nômico e produtivo, reconhecemos isso – sobre um imposto mais 
avançado, o IVA – Imposto sobre Valor Agregado. Entretanto, eu 
quero lembrar a todos que o IVA também é um tributo sobre o con-
sumo e será repassado aos preços de bens e serviços. Não significa 
nenhuma tributação de construção progressiva. Pode ser que numa 
legislação infraconstitucional, após a regulamentação da reforma, 
consigamos reverter essa situação, mas, a priori, o desenho colocado 
para o IVA é insuficiente para reverter o quadro da regressividade. 

As mudanças realizadas nos anos 90 no nosso País caminharam 
para isso. Esse sistema foi extremamente modificado, particular-
mente nos anos de 1995 e 1996. Eu chamo a atenção para o fato 
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de que, em 1996, reduziu-se a progressividade do sistema tributário 
ao se eliminar a tributação do lucro distribuído, dos dividendos, ao 
tratar de maneira diferenciada a renda do capital e do trabalho. 

Esse sistema é o mesmo que também reduziu fortemente a arre-
cadação do Imposto Territorial Rural (ITR). Até parece que este País 
não tem grandes concentrações de terras. O ITR foi desonerado, a 
partir de 1996, virou um imposto praticamente declaratório, e esta 
reforma também não toca nesse assunto. 

Eu quero levantar pontos que eu sei que são polêmicos, mas são 
também necessários. E a sociedade civil faz questão de ressaltá-los e 
trazê-los para a discussão nesta Casa. 

Até mesmo a PEC aprovada em 2003, que já trouxe um avanço, 
a progressividade no IPTU – reconhecemos a importância dessa al-
teração na Constituição –, não conseguiu enfrentar essa alteração 
nos Municípios. Hoje o sistema de arrecadação do IPTU ainda é  
bastante regressivo. 

Entendemos que a reforma tributária pode ser um caminho para 
retomar os princípios da eqüidade, da progressividade, do respeito 
à capacidade contributiva, ou seja, um caminho de justiça fiscal e 
social, priorizando a redistribuição de renda. 

Assim como entendemos que este é um espaço oportuno de re-
cuperar essas questões essenciais da sociedade brasileira, entende-
mos também que é o espaço em que podemos tratar questões de 
gênero e de raça. Podemos, por exemplo, desonerar as mulheres da 
dupla jornada de trabalho, criar condições específicas na tributação 
do Imposto de Renda, prever a educação infantil e outras questões 
extremamente salutares para avançarmos na distribuição de renda. 

Indo diretamente às discussões da PEC 233/08, que trata da re-
forma tributária, vemos que ela traz modificações na estrutura do 
financiamento das políticas sociais quanto aos recursos vinculados 
ao custeio da seguridade social – assistência social, previdência e 
saúde –, educação e trabalho. 

Os tributos que serão extintos – a COFINS, o salário-educação, o 
PIS e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – significam 153 
bilhões de reais no Orçamento de 2008, já com a previsão de recei-
ta. Então é isso que está em jogo na questão do financiamento das 
políticas sociais. 
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Essas receitas seguem hoje um desenho que construímos na 
Constituição de 1988. Esse desenho não está lá à toa. Ele foi cons-
truído com base na luta dos movimentos sociais e sindicais para 
priorizar parte do Orçamento para o financiamento das políticas 
sociais. Para tanto, criou-se uma diversidade de bases de financia-
mento para além da folha de pagamento. 

Qual era a nossa experiência, Deputado Adão Pretto? Até a 
Constituição de 1988, os recursos sociais dependiam fortemente do 
Orçamento Fiscal, que tinha poucas verbas para a educação. A Pre-
vidência Social dependia da folha de pagamento e fazia políticas de 
saúde e de assistência social. A Constituição de 1988 reconheceu a 
assistência social como política pública, a universalização da saúde, 
ampliou a Previdência Social para os trabalhadores rurais, o que 
foi um enorme avanço para a cidadania, para a construção de um 
Estado social em nosso País. Foram pontos importantes para isso. A 
estrutura de financiamento mudou, garantindo essa amplitude de 
base. E é nisso que a reforma está mexendo. Então, nós queremos 
garantias mais concretas de recursos para essas áreas. 

Se a vinculação foi desenhada dessa forma, foi exatamente para 
dar segurança constitucional e jurídica no sentido de não faltarem 
recursos para o  financiamento dessas áreas a que me referi. Isso 
está sendo mudado na PEC da reforma tributária. Em troca, está se 
garantindo 38,8% do Orçamento Fiscal, com base na arrecadação 
do Imposto de Renda, do IPI e do novo IVA Federal. 

Entretanto, esses não são recursos vinculados, que passam por 
fundos sociais e com exclusividade para o financiamento da segu-
ridade social. A PEC está jogando essas políticas sociais, particular-
mente a política de seguridade social, de novo para o âmbito do 
Orçamento Fiscal. Vamos ter que disputar esses recursos, todos os 
anos, neste Parlamento, com Prefeitos, com Governadores, com de-
soneração para investimentos, com o setor financeiro da economia, 
que sempre clama por mais recursos para pagamento de juros. En-
tão, a questão central do Fórum Brasil de Orçamento e do INESC é 
em relação à especificidade do financiamento da seguridade social. 

Eu quero lembrar também que, nesses 38%, não está incluída a 
CPMF. Não sei se o Governo está se dando como vencido na dis-
cussão específica dessa conta, mas acho que isso tem a ver com a 
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discussão da reforma tributária. Se incluirmos a CPMF nessa conta, 
os recursos teriam que ser equivalentes a 44,6%, e não a 38,3%, 
como está na PEC. Teriam de ser aumentados nessa proporção. 

Além disso, hoje a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
tem alíquota diferenciada. O setor financeiro da economia paga 
15%. A partir da reforma, dependerá da regulamentação do novo 
IRPJ para tributar de maneira diferenciada os setores. Fora a extin-
ção da desoneração da folha de pagamento, que virá após a reforma 
tributária, o projeto de lei será enviado após noventa dias, o que im-
plicará uma perda de 24 bilhões de reais para a Previdência Social. É 
necessário, desde já, prever a fonte de recursos que substituirá essa 
fonte que será perdida.

Então, basicamente, em relação às fontes de financiamento, a 
proposta do Fórum Brasil do Orçamento é recuperar e preservar es-
sas bases de financiamento. 

Há outra questão importante que diz respeito à DRU – Desvin-
culação das Receitas da União. A reforma tributária está reforçan-
do essa política, inclusive está remodelando-a, incluindo o salá-
rio-educação, que hoje não faz parte da DRU. Na medida em que 
muda o financiamento da educação, vão passar a incidir os 20% 
de desvinculação. Achamos que é um bom momento para discutir 
esse assunto. 

A DRU retira da seguridade social 38 bilhões de reais, recursos 
que deveriam ir para o setor de saúde, para a assistência social e 
para a educação e que acabam não indo por conta da desvinculação 
desses recursos. 

Outra questão também importante para os movimentos sociais 
diz respeito à nota fiscal eletrônica. Há uma reivindicação dos mo-
vimentos sociais vinculados ao campo, das trabalhadoras rurais, de 
haver uma nota específica do produtor rural, dada a dificuldade de 
ter nota eletrônica no campo. Essa nota é importante, existe uma 
legislação federal única. Hoje os Estados têm muita dificuldade de 
implementá-la. Mas ela é importante para garantir não só o acom-
panhamento da produção como a comprovação de contribuição 
para a Previdência Social.

Então, Deputado Adão Pretto e Deputado Palocci, o FBO e o 
INESC apóiam algumas emendas à PEC 233, que vou passar às mãos 
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de V.Exas. Uma delas institui a progressividade para qualquer tribu-
to no sistema tributário. Essa emenda é encabeçada pela Deputada 
Luiza Erundina que está aqui presente, ou seja, tem o objetivo de 
redistribuir renda e riqueza. Essa emenda obteve o número mínimo 
de assinaturas para poder tramitar. 

Há outra emenda, também defendida pela Deputada Luiza Erun-
dina, que trata do imposto sobre grandes fortunas, para regulamen-
tar e destinar seus recursos para a seguridade social. 

Queremos dizer também que vamos rejeitar qualquer tratamen-
to preferencial ao capital vis-à-vis ao trabalho, que trate diferen-
ciadamente capital externo em relação a capital nacional, rejeitar 
o tratamento preferencial ao capital financeiro, em detrimento do 
capital produtivo. 

Há também emenda, assinada pelas Deputadas Rita Camata e Jô 
Moraes, que busca preservar a integridade do orçamento da seguri-
dade social com fontes próprias e bases diversificadas de financia-
mento. Ainda não é, em nossa consideração, a emenda ideal, mas é 
a possível, nessa discussão da PEC 233. Essa emenda busca inserir, 
no âmbito do Imposto sobre Valor Agregado, alíquota específica de 
custeio da seguridade social e tem mais de 200 assinaturas. Espe-
ramos que o Deputado Sandro Mabel e o Deputado Palocci façam 
gestões na Comissão Especial que discute a matéria, para acatá-la. 

Além disso, estamos também apresentando emenda sobre o fim 
da desvinculação das receitas da União tanto para a seguridade social 
quanto para os recursos mínimos a serem aplicados na educação. 

E, por último, emenda que o Inesc está apresentando, que busca 
estabelecer o controle social de dois fundos que estão na reforma  
tributária, os fundos sobre equalização de receita e o fundo nacio-
nal de desenvolvimento regional. Queremos a participação da so-
ciedade civil no controle desses recursos que serão destinados aos 
Estados e vão fazer políticas sociais e industriais, e queremos  ter 
presença nos conselhos para controlar esses recursos.  

Quero agora agradecer à Comissão o espaço concedido ao Fó-
rum Brasil do Orçamento e ao Inesc e também a oportunidade para 
comparecermos a esta reunião para apresentarmos nossas reivindi-
cações. Vamos cobrar a instalação do Fórum da Reforma Tributária 
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e fazer presença na Comissão Especial, para que ela acate as emen-
das que estamos apresentando. 

Muito obrigado. 
A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma questão de ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Pois não. 
A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – Eu sei que a dinâmica 

não comportaria que agora nos pronunciássemos, mas é uma ques-
tão de ordem.

Eu entendo as razões que devem ter impedido a permanência 
do Relator neste debate, mas eu pergunto: como vão ser considera-
das pelo Relator essas propostas que estão sendo trazidas aqui, essa 
avaliação e a análise que está sendo feita aqui por parte da socieda-
de civil, que certamente não teve oportunidade, a não ser essa, de 
apresentar essa análise?

Sei que nosso Presidente da Comissão Especial está aqui, é um 
especialista extremamente competente, tenho também certeza que 
é sensível a essas questões, mas, por outro lado, a intervenção do 
Relator pareceu-me muito simplificada e pouco atenta às questões 
mais substantivas que estão no âmbito das preocupações que foram 
trazidas aqui pelo coordenador do Fórum Brasil do Orçamento.

Então, quero uma explicação ou uma informação: como se vai 
proceder após esta audiência em relação às propostas que estão sen-
do apresentadas? Como será a avaliação que está sendo trazida do 
ponto de vista do que cabe ao Relator incorporar ou não, explicar 
ou não a razão de incorporar ou não essas propostas?

Era isso, Sr. Presidente. É uma questão de ordem, portanto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Deputada Erundina, 

agradecemos a V.Exa. a participação. Quero dizer que o Deputado 
Sandro Mabel nos disse que a sua assessoria permaneceria por aqui 
para acatar essas sugestões que o Plenário deverá fornecer, como 
V.Exa. está fazendo. E o Presidente Palocci também se compromete 
levar isso ao Relator e debater.

O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ – Eu gostaria de responder, na 
qualidade de Vice-Presidente da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Pois não.
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O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ – Quero apenas responder à 
Deputada Luiza Erundina que estamos trabalhando. Além de fa-
zer as audiências públicas aqui na Câmara dos Deputados, e tam-
bém não só aqui, estamos percorrendo o País. Nos últimos dias, 
estivemos em Fortaleza, Boa Vista, Manaus, Florianópolis, Paraíba, 
Pernambuco, inclusive com o Deputado Antonio Palocci presente. 
Enfim, estamos recebendo as sugestões.

Vale lembrar que são inúmeras propostas e sugestões que a Co-
missão tem recebido e que são próximas, parecidas, e está sendo 
feita a fusão das propostas. Só de emendas foram mais de 480 que 
a Comissão recebeu, na fusão está na ordem de 150, não conversei 
com o Relator sobre isso nos últimos dias.

Então, todas estão sendo analisadas, e quero aqui dizer, repetin-
do, que muitas propostas são iguais ou próximas, semelhantes, e 
está sendo feita essa avaliação, e vai ser feito o que for possível.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Obrigado, Deputado 
Edinho Bez.

Agradecemos ao companheiro Evilásio Salvador, que fez a belís-
sima explanação. V.Sa. ficou com três minutos ainda. Parabéns pela 
pontualidade!

Passamos a palavra ao Sr. Daniel Cara, coordenador da Campa-
nha Nacional pelo Direito à Educação, por vinte minutos.

O SR. DANIEL CARA – Em primeiro lugar, agradeço à Comis-
são de Legislação Participativa por cumprir mais uma vez a mis-
são do Parlamento, que é estabelecer uma relação entre a sociedade 
brasileira e os Parlamentares, fazer com que os representantes da 
população exerçam bem o papel de representantes. Nesse sentido, 
parabenizo a todos Parlamentes que fazem parte da Comissão pela 
iniciativa, ao Deputado Adão Pretto em especial, Presidente da Co-
missão de Legislação Participativa, e ao Deputado Antonio Palocci, 
Presidente da Comissão Especial da PEC 233, que trata da reforma 
tributária.

Cumprimento a todos os Parlamentares presentes, na pessoa da 
Deputada Luiza Erundina, Parlamentar fundamental na luta que 
a Campanha Nacional pelo Direito à Educação travou em relação 
à implementação e à regulamentação do FUNDEB. A Deputada 
sempre foi muito solícita às nossas observações. E, da mesma for-
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ma, cumprimento os Parlamentares em nome do Deputado Pedro 
Wilson, que também acompanhou três discussões nossas sobre a 
reforma tributária e a educação e se faz mais uma vez presente aqui. 
V. Exa. já deve conhecer tudo o que vamos dizer, mas isso demons-
tra a sensibilidade do Parlamentar em estar próximo a nós.

Como eu trabalho com educação, sempre precisamos de uma 
lousa. Eu trouxe uma apresentação e, como não tem uma, usarei o 
PowerPoint. (Segue apresentação de imagens)

É importante lembrar que aqui temos representantes do CONSED, 
da UNDIME e da CNTE e que a área da educação já fez duas audi-
ências públicas sobre o tema da reforma tributária no âmbito da 
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados e já 
iniciou também algumas conversas com algumas entidades, como 
o Senado Federal, na idéia de já prever naquela Casa algumas idéias 
que passem aqui na Câmara.

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é composta por 
precisamente 206 entidades. É um grupo bastante plural. São en-
tidades que vão desde ONGs pequenas, que trabalham na base, 
associações de moradores de bairro, até grandes organizações não 
governamentais, como Ação Educativa, Centro de Cultura Luiz 
Freire, CEDACA Ceará e outras que não fazem parte da direção da 
campanha que está aqui exposta, mas também se envolvem – essa 
é uma inovação brasileira: a CNTE – Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação; a UNDIME – União Nacional dos Di-
rigentes Municipais de Educação; a UNCME – União Nacional dos 
Conselhos Municipais de Educação; o MST, o principal movimen-
to social do mundo, o mais amplo movimento social no mundo 
em número de filiados, em número de participantes; a Fundação 
ABRINQ, fundação empresarial. Então, os senhores podem perce-
ber que é uma entidade bastante plural. Quiçá, logo ingressarão na 
campanha o CONSED – estamos fazendo uma conversa em relação 
a isso – e outras entidades do campo educacional.

Então, todas as observações que vão ser feitas foram discutidas 
dentro desse grupo. Também houve interlocução intensa com o Fó-
rum Brasil do Orçamento (FBO), na pessoa do Evilásio, via INESC, 
e outras pessoas do INESC que também militam na área do finan-
ciamento público.
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Em primeiro lugar, quando surgiu a PEC 233, quando ela foi 
anunciada, em 28 de fevereiro de 2008 – acho que foi quando ela 
foi remetida para esta Casa –, a primeira preocupação que surgiu 
para a área da educação foi a extinção do salário-educação.

Para quem não sabe, nos últimos anos melhorou muito a com-
posição do salário-educação e o controle que o Governo exerceu 
sobre essa contribuição. O salário-educação hoje representa, em ter-
mos educacionais, cerca de 7 bilhões de investimento público em 
educação, recurso que é repassado para Estados e Municípios e que 
tem grande vantagem: na conta do Estado e na conta do Município 
o recurso do salário-educação é facilmente identificado, o que sig-
nifica que o gestor municipal e o gestor estadual, ainda que a LDB 
determine isso, por incrível que pareça, não são os gestores efetivos 
dos recursos da educação.

Embora a LDB determine que a educação deveria ser uma uni-
dade gestora tal como é a saúde, na prática a educação tem os seus 
recursos diretos para a Fazenda, e no salário-educação, além de ser 
montante importante de recurso, há claramente qual é a rubrica e 
quanto a prefeitura, a secretaria de educação têm para investir.

Logo que surgiu, por volta do meio-dia, essa notícia começou 
a aparecer nos organismos de imprensa. E, às 15 horas, manda-
mos uma carta pública – publicada pela Folha no Painel do Leitor 
e depois foi motivo de algumas reportagens de outros periódicos 
– contra essa medida proposta pelo Governo Federal de fim do 
salário-educação.

Já nos colocamos prontamente contrários pelo princípio de que 
o recurso para educação ainda é infinitamente inferior à necessida-
de, e o salário-educação tem até possibilidade de crescimento bas-
tante interessante.

O terceiro ponto ao qual a campanha começou a se dedicar, pon-
to que acabou ganhando mais corpo na Conferência Nacional de 
Educação Básica (CONEB), que aconteceu de 14 a 18 de abril de 
2008, há dois meses, foi explicitar a pauta da sociedade civil em 
termos educacionais, em se tratando da reforma tributária. Quais 
eram as reivindicações históricas que a área de educação planejava 
e pensava sobre a reforma tributária. E essas reivindicações partem 
do pressuposto de que a União hoje participa com poucos recursos 
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na educação básica. Embora, pelo art. 211 da Constituição, ela te-
nha como obrigação prestar assessoria técnica e financeira a Estados 
e Municípios em relação à educação básica, ela não vem cumprindo 
com isso a contento.

Para os senhores terem idéia, segundo estudo do IPEA – esse é 
um dado oficial do Governo brasileiro –, em 1995 o Governo Fe-
deral colaborava com 0,75% do PIB em educação, considerando 
também o ensino superior; em 2003, chegou ao menor patamar 
histórico, 0,53% do PIB; e, em 2005, chegou a 0,73%, que veio num 
processo de recuperação devido à pressão que os movimentos so-
ciais têm exercido na pauta de educação. Só para reforçar um pon-
to, em 2005, de 0,73% somente 0,14% foi para a educação básica, 
o que significa que Estados e Municípios colaboraram, em termos 
de percentual do PIB, com 2,96% do PIB em investimento e em 
educação básica.

A questão toda fica grave quando se olha a meta histórica. A 
meta histórica brasileira, ainda que esse ponto da lei tenha recebido 
veto do ex-Presidente Fernando Henrique, é de 7% do PIB até 2011, 
como está definido na Conferência Nacional de Educação Básica. 

Todos estão carecas de saber que, atualmente, no País, se in-
vestem 3,6%, 3,7% do PIB – depende de quem faz o cálculo –, e 
a meta recomendada pela OCDE é de 6% do PIB, o que significa 
que estamos bastante distantes de cumprir o investimento público 
em educação.

Em relação a isso, foi feito grande debate na CONEB. Aqui está 
o texto aprovado na CONEB em relação à reforma tributária – in-
felizmente, é um texto grande, mas vou lê-lo –, que determina o 
que a área de educação, os mais de 20 mil participantes das Con-
ferências Estaduais e Nacional defendem em relação à educação 
pública. Isso está no texto que foi aprovado e será publicado agora 
em julho:

“O alcance do Sistema Nacional Articulado de Educação, que 
foi o tema da CONEB, passa por modificação imediata na es-
trutura do financiamento da educação básica, e a União deve 
desempenhar papel mais efetivo. Para tanto, é preciso que os 
setores educacionais pressionem e colaborem com o Congresso 
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Nacional na construção de reforma tributária ampla e justa 
socialmente, que proíba as políticas de renúncia e guerra fiscal 
responsáveis por grave prejuízo ao investimento de recurso nas 
áreas sociais, em especial na educação básica.

Essa reforma tributária deve estabelecer que não só os impos-
tos, mas todas as contribuições sociais, façam parte da vincu-
lação de recursos da educação, e o financiamento da educação 
deve ter como referência o estabelecimento de uma política de 
custo aluno-qualidade nacional” – depois vou falar o que é 
isso. Esse foi o grande ponto aprovado na CONEB em termos 
de financiamento.

“Para tanto, deve ser levada em conta a ampliação dos recursos 
disponíveis à educação, tendo como medidas nesse sentido a 
tributação das grandes fortunas,” – inclusive já existe proposta 
da Deputada Luiza Erundina – “a fiscalização e a estimulação 
para garantir o cumprimento da arrecadação em todos os entes 
federados, a elevação da alíquota do salário-educação,” – já 
estava na pauta da CONEB a extinção do salário-educação e 
o que se pediu foi a elevação da alíquota, que foi amplamente 
aprovada – “a redução do superávit fiscal em benefício das po-
líticas sociais, a revogação da DRU,” – foi aprovada a revogação 
da DRU para todas as áreas sociais, e não só para a educação – “e 
a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem causa-
do grave prejuízo à ampliação do investimento em educação”. 

Para corporificar por que pedimos a ampliação de recursos, a cam-
panha desenvolveu ao longo de muitos anos – inclusive o Deputado 
Antonio Palocci, quando Ministro da Fazenda, na época do FUNDEB, 
participou de uma série de debates em que já tinha apresentado o 
Custo Aluno-Qualidade – um cálculo chamado Custo Aluno-Qua-
lidade, que parte da legislação brasileira com a idéia de calcular os 
insumos necessários para uma educação de qualidade. Então, todas 
as leis praticamente que tratam da educação na Constituição deter-
minam o Custo Aluno-Qualidade como um padrão. Inclusive leis 
específicas de educação, como o PNE e a LDB. Na Constituição, o 
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ponto fundamental é a garantia do padrão mínimo de qualidade, 
que está nos arts. 211 e 206.

O Custo Aluno-Qualidade determina, para os senhores terem 
idéia, desde colchonetes para educação física a brinquedos para 
parquinho, tudo aquilo que é necessário ser garantido para uma 
escola ter qualidade em geral. Quanto àquilo pelo que as escolas 
particulares cobram uma fortuna dos pais, para garantir para seus 
alunos, fizemos o exercício de calcular o quanto custaria para a es-
cola pública. Então, os senhores podem perceber na tabela tudo 
aquilo que é necessário, incluindo também remuneração condigna 
dos profissionais em educação e formação continuada.

Os senhores podem reparar também a continuidade da tabela 
(ver anexo I). Esse material ficará aqui, e quem tiver interesse pode 
ter acesso a ele.

Apenas como parâmetro de comparação, para uma creche, eta-
pa mais cara da educação básica e a que recebe menos recursos – e 
também o Deputado Antonio Palocci participou de toda a pressão 
da sociedade civil para que no FUNDEB fosse incluída a etapa da 
creche na educação básica e a União complementasse recursos do 
FUNDEB –, no cálculo do CAQi são necessários serem investidos 
para uma creche de 10 horas de jornada diária dos alunos, porque 
não é possível ter creche de período parcial, com média de doze 
alunos por turma, R$ 4.139,00 (quatro mil, cento e trinta e nove 
reais), o que resulta por mês em R$ 344,92 (trezentos e quarenta 
e quatro reais e noventa e dois centavos). Ao passo que hoje, nos 
Estados onde menos se investe em educação, por conta da baixa 
arrecadação de impostos no FUNDEB, por exemplo, no Estado do 
Maranhão, investem-se R$ 757,03 (setecentos e cinquenta e sete 
reais e três centavos), o que demonstra uma diferença abissal. São 
Paulo, Estado que possui boa capacidade arrecadatória – não é a 
maior do País –, investe R$1.476,60 (mil quatrocentos e setenta e 
seis reais e sessenta centavos). Isso é para os senhores terem idéia de 
quanto estamos distantes de poder, em termos de financiamento, 
oferecer educação de qualidade. 

O FUNDEB, graças à luta que exercemos pela complementa-
ção da União, hoje garante recursos para oito Estados da Federa-
ção: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco 
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e Piauí, quase todos do Nordeste. Ao passo que, se o CAQi fosse 
aplicado sobre a Lei do FUNDEB, o que isso significaria? Num in-
vestimento da União de cerca de 19 bilhões de reais, menos de 1% 
do PIB, com o CAQi os Estados só não receberiam complementação 
da União. Significa que são Estados que têm condições de garantir 
educação de qualidade e não garantem por falta de controle social, 
aspecto que deve ser melhorado. 

Então, só não receberiam complementação da União Acre, Ama-
pá, Distrito Federal, Espírito Santo, Roraima e São Paulo, o que sig-
nifica que estamos muito distantes em termos nacionais de oferecer 
padrão mínimo de qualidade. Nesse sentido, procuramos incidir na 
proposta de reforma tributária.

Em relação à PEC nº 233, nossa primeira preocupação é fazer o 
que estamos fazendo aqui hoje, ou seja, intensificar o debate so-
bre a própria PEC. A segunda preocupação é analisar os impactos 
do fim do salário-educação. Essa questão vem com um elemento 
central, e temos inclusive conversado muito com Evilásio [Evilásio 
Salvador, Coordenador do Fórum Brasil de Orçamento] sobre a di-
vulgação dos impactos reais da reforma tributária. Ainda que tenha 
sido proposta alíquota que o Ministério da Fazenda garante que não 
trará prejuízo nominal de recursos, o salário-educação constitucio-
naliza recurso para a educação e gera transferência de 7 bilhões de 
reais. Não sabemos, da forma como está sendo colocado, e como 
não é apresentado o simulador do futuro do IVA-F, mais os outros 
impostos, se o crescimento do que vem, por intermédio da PEC 
nº 233, como proposta substitutiva ao salário-educação, vai se dar 
na mesma ordem de possibilidade de crescimento do salário-educa-
ção. Quero dizer com isso que não temos nem segurança sobre esse 
novo texto, como também não temos certeza alguma em termos de 
recurso de transparência dos dados em relação ao que o Governo 
prevê de investimento em educação, por meio do novo mecanismo 
substitutivo do salário-educação, que é a soma da alíquota do IVA-F, 
do IPI e do IR. Significa que a educação, de fato, teme por esse risco, 
e ela exige que o Ministério da Fazenda... Inclusive, em conversa 
com assessor do Ministério da Fazenda, na UNDIME, solicitei que 
apresentasse o simulador. 
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Não sou tributarista, e temos de exigir que os não-especialistas 
na área tenham direito ao acesso às informações. Ele mostrou um 
monte de cálculos e disse que, a partir de determinada fórmula, se 
fizesse isso, fizesse aquilo, pegasse o IPI e fizesse o simulador. Mas 
não é possível fazer isso. O Governo Federal deve apresentar o si-
mulador, que tem de ser público, para termos certeza do que está 
acontecendo na proposta da reforma tributária.

Passo a abordar outra questão – vou distribuir aos senhores o 
material – sobre o quadro de emendas à proposta da reforma (ver 
anexo II). Lutamos, com Parlamentares, inclusive com a Deputada 
Maria do Rosário e uma série de outros, e vários dos que estão aqui 
assinaram o requerimento de V.Exa., pelo retorno do salário-edu-
cação. Sabemos que a discussão sobre o salário-educação é difícil, 
porque uma pauta da reforma tributária é a desoneração da folha. E 
concordamos com a desoneração da folha. 

Agora, nós também queremos retomar a discussão histórica do 
salário-educação, que começou a ser debatido em 1946, por Parla-
mentares. O histórico do salário-educação nunca estabeleceu que a 
vinculação do recurso, que a extração do recurso deveria ser sobre a 
folha de pagamentos. Então, nós acreditamos que ainda é possível 
retornar o salário-educação incidindo sobre outra base que não a 
folha; permanecendo na luta pela desoneração da folha.

Vamos apresentar um quadro de emendas e acompanhar a trami-
tação da matéria, no esforço coordenado pelo INESC de reunir a so-
ciedade civil, as áreas sociais, para o debate da reforma tributária.

Em relação a esse quadro de emendas que vamos distribuir ago-
ra – não conseguimos fazer muitas cópias, apenas dez, porque a 
discussão é muito intensa e a decisão, na campanha, por ser cui-
dadosa, é muito difícil de ser tomada; depois posso mandar mais 
para outros Parlamentares –, propomos a criação de mecanismos 
de explicitação do impacto nas políticas sociais das propostas de 
reforma tributária.

Vários tributaristas, entre eles Evilásio, analisam que o Brasil 
constantemente vive na expectativa de reformas tributárias. Exis-
tem mudanças no Sistema Tributário Nacional que causam efetivo 
impacto. Ele até faz uma análise bastante interessante sobre o Go-
verno Fernando Henrique Cardoso em relação a essa questão.
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Outro ponto que defendemos é a preservação da base de cálculo 
das vinculações. Algumas propostas subjacentes à reforma tributá-
ria mudam um pouco a estrutura das vinculações. Essa estrutura, 
que foi tão difícil de ser conquistada, agora corre esse risco, o que 
significa instabilidade para a área educacional. Assunto tão sério 
quanto a educação não precisa sempre vir para o Congresso Nacio-
nal, onde se faz pressão para manter o mesmo nível de recursos; 
sempre lembrando que esse nível de recursos é extremamente insu-
ficiente perante as necessidades do País.

Outro ponto seria o fim da DRU sobre a base de cálculo do art. 
212 – a luta histórica pelo fim da DRU. Existe também, no Senado 
Federal, uma proposta da Senadora Ideli Salvatti sobre esse mesmo 
artigo, sugerindo o fim da DRU para a Educação – para nós, o fim 
da DRU deveria ser sobre todas as áreas sociais.

Outra proposta seria a da ampliação da alíquota da nova base do 
que seria o substitutivo do salário-educação, invertendo a alíquota 
com a CIDE. Hoje, o salário-educação significaria 2,5% da junção 
daqueles três impostos já mencionados aqui – o novo IVA-F, o Im-
posto de Renda e o IPI –, e a CIDE está em 2,5%. Na prática, o que se 
propõe na reforma é que a Educação e a CIDE, da área dos transpor-
tes, disputam um bolo de 4,8%, sendo que Educação começa com 
2,3% e Transporte, com 2,5%. Pode haver uma disputa entre os dois 
setores. Propomos uma inversão, para evitar essa disputa que não 
seria nada positiva. 

E a proteção à lei complementar, já abordada aqui pelo Deputado 
Sandro Mabel. Se de fato houver algum avanço nesse sentido, será 
importante.

Então, agora vou entregar aos Deputados o quadro de emendas 
e peço ao Deputado Antonio Palocci que o remeta ao Deputado 
Sandro Mabel.

Com isso, agradeço a todos a participação neste debate tão im-
portante para o País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Agradecemos a 
Daniel Cara pela pontualidade da sua intervenção, bem como pela 
importância, tal qual a dos demais.

Antes de passar a palavra ao próximo orador, nós queremos agra-
decer a todos pela presença, dizendo ao Presidente da Comissão 
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Especial da Reforma Tributária, Antonio Palocci, e aos demais mem-
bros da Mesa que esta platéia é formada de lideranças vinculadas 
aos movimentos sociais.

Eu peço ao nosso Vice-Presidente, Deputado Pedro Wilson, que 
leia o nome das entidades representadas nesta audiência pública.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON – Pois não, Presidente.
Antes, quero saudar todos os integrantes da Mesa: Deputado An-

tonio Palocci; Dr. Sílvio Sant’Ana; o nosso colaborador Evilásio Sal-
vador; Daniel Cara; Deputado Sandro Mabel, bem como os demais 
colegas Deputados.

Estão aqui representadas, Sr. Presidente, as seguintes entidades: 
OAB; CNTE; CNI; CNM; UNDIME; CONSED; UNICAF; Fundação 
Grupo Esquel Brasil; SABESP; CONFECON; SINDECON; CONDSEF; 
DIEESE; CNBB; Capital Social; Sindicato dos Bancários; CORECON/
Rio de Janeiro; Fórum Brasil do Orçamento (FBO); Instituto Cul-
tiva; INESC; CUT; FENAFISP; CFEMEA; CONIC; Pastorais Sociais; 
FETRAF Brasil; Conselho Nacional de Assistência Social; Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; ACEL; GDF; ANFIP; 
MMC; Grito dos Excluídos; FEBRAFITE; CNC; UNAFISCO; e Minis-
tério da Saúde.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Portanto, prezados 
colegas, companheiros e membros da Mesa, é uma platéia bem re-
presentativa. Agradecemos profundamente a todos pela presença.

Passamos a palavra ao Sr. Sílvio Sant’Ana, representante da Pas-
toral da Criança da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

V.Sa. tem vinte minutos.
O SR. SÍLVIO SANT’ANA – Obrigado, Sr. Presidente e demais 

membros da Mesa.
Eu tinha pensado em fazer uma abordagem mais direta e mais 

microeconômica do problema, como diz o Ministro Palocci, mas 
fui agradavelmente surpreendido com a divulgação da nota da 
CNBB, fundamental para iluminar um pouco esta discussão que se 
trava aqui.

A nota já foi distribuída. E eu peço a atenção de todos.
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Ela retoma com muita propriedade os temas já abordados por 
Evilásio e pelo colega Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação.

A nós nos parece – e eu diria que isso também faz parte da apre-
ensão das entidades que participam do movimento social – que tem 
um fato da vida que nos impede de confiar no Governo. Esse ani-
mal chamado governo não é confiável. Então, nós temos uma difi-
culdade muito grande de trabalhar com base em coisas não especi-
ficadas, nas quais as garantias não estejam suficientemente claras e 
estabelecidas. A nossa história, principalmente a história dos povos 
mais frágeis, dos mais pobres da nossa sociedade, é de sacrifícios e 
de promessas nunca cumpridas.

Realmente, nós devemos ter muita atenção, independentemente 
dos méritos que eu considero extraordinários em relação a algumas 
partes da proposta da reforma tributária. Acho que realmente tem 
avanços importantíssimos, mas nós temos o direito e a obrigação 
de expressar a nossa apreensão e o nosso temor. Uma série de pro-
postas que estão sendo apresentadas podem parecer que têm grau 
de racionalidade muito alto, mas tudo isso pode significar também 
o fim de uma série de ganhos sociais e políticos, conquistados com 
muita luta e expressados diretamente na Constituição de 1988.

Portanto, assino abaixo esta nota, concordando com as exposi-
ções dos colegas que me antecederam e reconhecendo também o 
mérito das atuais propostas relativas à reforma tributária. 

De outro lado,  assim como os demais, eu posso assegurar que a 
maioria das entidades da sociedade civil vinculadas a questões so-
ciais e ao desenvolvimento do País estão muito preocupadas com a 
falta de garantia mencionada aqui pelos colegas. 

Eu gostaria de tratar do tema sob outra lógica, porque essa lógica 
macroeconômica ou macrossocial já foi muito bem abordada. Vou 
tratá-la, então, do ponto de vista micro.

A proposta de reforma tributária fala de entidades, de empresas 
etc., mas não fala nada de um setor super importante: das próprias 
entidades que estão trabalhando na implementação das políticas 
sociais. A reforma passa batida, digamos, em relação ao papel de-
sempenhado pelas entidades da sociedade civil e à forma como elas 
poderiam trabalhar a reforma tributária.
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Quero, então, chamar a atenção do grupo para essa situação. Os 
estudos que temos disponíveis apontam para a existência de um 
grupo muito grande de entidades, mas muito diversificadas em suas 
finalidades, em seus modos de operação. E são também importan-
tes do ponto de vista da geração de empregos, levando em conta o 
tipo de atividade que desempenham.

 Se nós considerarmos que hoje, provavelmente, esse conjunto 
de entidades com mais de 1 milhão e meio de empregados pode 
representar de 3% a 5% do PIB, podemos dizer que se trata de um 
setor econômico e social de importância relativamente grande para 
o País. Infelizmente, esse setor não foi trabalhado, não foi muito 
bem tratado na reforma tributária. E, de certa forma, nós, entidades 
da sociedade civil, também não conseguimos formalizar proposta 
mais consistente. 

Mas eu tenho para mim que somos um conjunto de organis-
mos sociais de extremo dinamismo e de extrema importância e que, 
nos últimos anos, estamos sendo submetidos a uma pressão muito 
grande de duas ordens: de um lado, houve significativo aumento 
da carga tributária incidente sobre as próprias entidades, ou seja, as 
nossas entidades estão pagando cada vez mais impostos; de outro, 
por incrível que pareça, o sistema governamental, os vários Poderes 
da República, tem tratado esse conjunto de entidades de uma for-
ma, no mínimo, imprópria. 

Atualmente, nós estamos sendo criminalizados por uma série de 
coisas. Mas pode ser porque uma parte significativa da opinião pú-
blica está sendo mal informada a respeito do papel das entidades, 
das ONGs etc. 

O importante é que houve um grande aumento da carga tribu-
tária. A título de exemplo, peguei os balanços da Fundação Banco 
do Brasil, uma entidade muito bem estruturada. Por exemplo: em 
1995, de cada cem reais que aplicava em projetos, ela tinha nove de 
despesas tributárias; agora, para os mesmos cem reais aplicados, ela 
gasta dezessete reais com impostos. 

Houve aumento geral da carga tributária. Todos sabem disso, 
todos reclamam. Mas eu acho importante dizer que muitas vezes 
essas entidades estão atuando no campo das políticas sociais, na 
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complementação de ações, no desenvolvimento de modelos e tec-
nologias sociais de extrema relevância para o Governo.

Se pensarmos que na Constituição de 1988 as entidades foram 
chamadas a ter intensa participação no processo democrático, na 
construção da democracia brasileira – inclusive se criou o conceito 
de democracia participativa e depois se definiu na própria Cons-
tituição uma série de obrigações para as entidades, como parte da 
construção desse processo democrático –, é difícil entender por que 
o Estado pode nos tratar tão mal? Como isso pode acontecer? 

Eu acredito que, no âmbito dessa reforma tributária, nós, socie-
dade civil, precisamos concentrar a nossa luta nas questões macro 
já apresentadas, mas, ao mesmo tempo, nós temos todo o direito 
de reivindicar tratamento tributário mais adequado do que o que 
temos atualmente. 

Sei que existem algumas vantagens, alguns benefícios e até pri-
vilégios para alguns tipos de entidade, mas esse não é o caso. O fato 
é que fomos chamados, desde 1988 até hoje, a ter uma participação 
cada vez maior no Governo, na própria sociedade, e cada vez mais 
somos castigados de alguma maneira. 

Cito a questão da imunidade para as entidades de assistência 
social, educação etc. – pessoalmente, não gosto disso. Hoje, pra-
ticamente cada entidade tem de brigar para conseguir realizar o 
exercício previsto na Constituição. Quer dizer, é algo que consta da 
Constituição, mas temos de brigar com o Governo para conseguir. 
É como se o Governo dissesse que todo cidadão pode votar; mas de-
pois começasse a impedir as mulheres, os analfabetos e os menores 
de dezesseis anos de votar. Quer dizer, começa a criar dificuldades 
para a implementação da política. 

Nós temos uma situação muito grave a esse respeito.
Neste espaço micro, eu acredito que seria necessário pensar 

numa fórmula que assegurasse que as entidades sem fins lucrati-
vos da sociedade civil, principalmente as entidades envolvidas na-
quelas regras de mandatos constitucionais – quer dizer, que estão 
respondendo aos apelos da legislação brasileira, da Lei Orgânica da 
Assistência Social, da lei da educação –, em todos os níveis em que 
são chamadas a participar, merecido e comparativamente favoreci-
do em relação a uma empresa tratamento tributário.



ação
 parlam

en
tar

4�
Comissão de Legislação Participativa

Por exemplo: é muito tranqüilo fazer uma emenda para que as 
pequenas e microempresas tenham tratamento adequado, favoreci-
do, simplificado, mas não se fala nada disso em relação às entidades 
da sociedade civil. Então, temos todo o direito de reivindicar esse 
tipo de situação. 

Ainda no âmbito micro, existem algumas distorções que pode-
riam ser mais bem trabalhadas, mas não acredito que se consiga 
fazer isso numa reforma constitucional; seria algo a ser feito na le-
gislação infraconstitucional. Refiro-me, por exemplo, à prioridade 
dada de alguma maneira às doações, que não são incentivadas e que 
poderiam ser; doações de empresas que recebem mais benefícios do 
que as doações das pessoas. Enfim, uma série de aspectos da legis-
lação favorece mais as pessoas jurídicas do que as pessoas físicas. E 
parece-me que deveria ser o inverso: nós deveríamos trabalhar no 
sentido de favorecer o ato do cidadão e não o da empresa. Não é 
o caso de uma empresa fazer uma doação e ser beneficiada, mas, 
sim, o empresário, pessoa física, ser mais valorizado. Como disse o 
Deputado Sandro Mabel, a empresa não paga imposto, ela recolhe 
do consumidor. Quem paga é o consumidor. 

Esses são alguns temas que eu acho importantes na esfera micro. 
Faremos algumas sugestões e vamos deixá-las com o Sr. Presidente. 
E esperamos que elas sejam consideradas pela Comissão. 

Para terminar, eu chamo a atenção não apenas dos Congressis-
tas, mas também dos membros da sociedade civil. Nós realmente 
não estamos conseguindo, qualquer que seja a razão, expressar ade-
quadamente as nossas posições. Em outros termos: estamos mui-
to quietos, nós estamos muito passivos. Acho que está chegando 
a hora de revisarmos os nossos processos de trabalho, os nossos 
processos de atuação. Depois de tanto tempo discutindo a reforma 
tributária, assunto de vital importância para todos nós, e não ape-
nas para as entidades, não é possível que não tenhamos propostas 
concretas, materialmente especificadas, a não ser com certo grau de 
generalidade de princípios, que obviamente são importantes. Mas 
nós temos realmente de definir uma pauta. 

Por isso, aproveito esta oportunidade para convocar os Srs. Con-
gressistas e os companheiros das organizações da sociedade civil a 
se organizarem melhor e a formalizarem mais as nossas posições, 
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para que tenham impacto. Senão, todos esses temas a respeito de 
desvinculação, de alocação de recursos orçamentários de educação 
e de saúde, tudo isso se dará no âmbito da disputa política. E muitas 
vezes nós tratamos o assunto de forma técnica. O assunto é político, 
e nós temos de lidar com ele do ponto de vista político e não do 
ponto de vista técnico. Não somos técnicos, muito menos especia-
listas em Direito Tributário, mas somos especialistas em ações polí-
ticas, o que, infelizmente, não estamos conseguindo realizar. 

Essa era a convocação que eu gostaria de fazer. Aproveito para 
agradecer pela oportunidade de falar sobre esses assuntos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Agradecemos ao 
companheiro Sílvio Sant’Ana pela exposição e pela pontualidade.

Passo a palavra ao último orador, o ex-Prefeito de Ribeirão Pre-
to, ex-Ministro da Fazenda e agora Deputado e Presidente da Co-
missão Especial que trata da reforma tributária, o companheiro 
Antonio Palocci.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI – Em primeiro lugar, 
quero dizer que é uma satisfação estar aqui, atendendo ao convite 
do Deputado Adão Pretto.

Inicialmente, V.Exa. havia proposto uma audiência conjunta das 
nossas Comissões, mas isso implicaria encaminhamento mais com-
plexo. Então, depois requereu a audiência da Comissão de Legisla-
ção Participativa. E eu disse que viria ouvir todas as ponderações 
dos senhores, dos Srs. Deputados, dos representantes das entidades 
e procurar uma maneira de fazer com que, na votação da proposta 
de reforma tributária, sejam levadas em conta as preocupações le-
vantadas aqui.

Evidentemente, nenhum de nós pode dar garantia às teses. Os 
senhores sabem que o processo de votação de uma lei é complexo. 
No caso de uma reforma, mais ainda. O máximo de garantia que eu 
posso dar aos senhores é a do meu voto. Nós temos de aprovar a re-
forma na Comissão, depois nos plenários da Câmara e do Senado.

O que eu posso fazer é comprometer-me a encarar com o máxi-
mo de seriedade as questões colocadas e, no ambiente da Comissão 
e do nosso partido – o nosso voto sempre respeita as considerações 
e as opções da bancada e do partido –, levar essas questões para ver 
como podemos valorizar, o Deputado Adão Pretto e eu, o que é feito 
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pela Comissão e pelas entidades. E vou levar ao Deputado Sandro 
Mabel o conjunto de proposições que recebi aqui.

Quero tecer alguns comentários, para ver até onde podemos ter 
ou não entendimento sobre as proposições apresentadas por Evilá-
sio, Daniel e Sílvio Sant’Ana.

Primeiro, a respeito das fontes da Seguridade, uma questão que 
me parece estar abordada claramente no documento da CNBB e 
sobre a qual Evilásio e Daniel falaram também.

Aqui, trata-se de uma questão de opção. Na verdade, a proposta 
do Governo neste momento é de fusão de impostos, ou seja, de sim-
plificação dos tributos. Na simplificação, obrigatoriamente o Gover-
no tem de mudar a forma de cálculo dos tributos da Seguridade.

Qual seria o resultado disso? Por exemplo: Daniel, com razão, 
cobra análise de impacto. O problema da análise de impacto, Da-
niel, é que o papel aceita tudo. Para a frente, então, é uma maravi-
lha. Podemos fazer qualquer hipótese. Para trás – por exemplo: de 
dois anos para cá –, a proposta feita agora, de troca da base para a 
Seguridade, é mais vantajosa para o setor. Por quê? Porque se vai 
trocar uma base que é a evolução das contribuições por uma base 
que é a evolução do valor agregado. Nos dois últimos anos, o valor 
agregado avançou mais que as contribuições. Então, teoricamente, 
trocaríamos uma base de contribuições por uma base melhor, se 
considerarmos os dois anos que passaram. Para os dois anos futuros, 
só Deus sabe. Podemos fazer algumas simulações, mas simulações 
são feitas em cima de hipóteses. Eu posso fazer algumas, o senhor, 
outras, e chegarmos a gráficos opostos.

O mais importante é discutirmos se fazemos ou não a aposta de 
simplificação na política tributária; se tem ou não valor para o País 
do ponto de vista de melhorar a base de arrecadação e, dessa forma, 
dar mais recursos para os serviços públicos como um todo.

Esse é o princípio da aposta que se está fazendo nessa proposta. 
Ou seja, simplificar a política tributária para que ela alargue a base 
de tributação e dê melhor arrecadação. É uma hipótese. Pode não 
ocorrer, inclusive, mas é uma hipótese. Essa é a hipótese com a qual 
o Governo está trabalhando. A partir daí, ele redistribui os recursos 
da Seguridade de uma maneira que não haverá como, a não ser 
que haja uma evolução muito imprópria da economia, os tributos 
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destinados à Seguridade serem reduzidos. Eles vão ficar aparente-
mente iguais, podendo aumentar, se a hipótese da simplificação de 
fato trouxer melhor carga tributária.

Na teoria, isso é válido. Não há porque haver redução da arre-
cadação para a Seguridade. Veja que não é eliminada a vinculação. 
Em algumas contribuições, ela passa a ser vinculada ao IVA. Não 
muda o fato de haver vinculação; muda apenas a direção, o ende-
reço da vinculação. 

E insisto: recentemente, nós fizemos um gráfico, até para ver 
esse efeito nos dois últimos anos. É claramente favorável a alteração 
que está sendo feita. 

Isso pode ser debatido. Não estou dizendo que a questão apresen-
tada pelos senhores não tem razão de ser, não tem razoabilidade. Ela 
tem razoabilidade, sim; a preocupação é correta e tem absoluta le-
gitimidade para ser debatida. Agora, eu insisto em que não há com-
provação de qualquer perda prevista para essa mudança proposta. 

No caso do salário-educação, de novo, a tendência é de melho-
ria. E vou procurar dizer o porquê. O salário-educação não seria 
extinto; seria, de novo, mudada a sua vinculação. Hoje, ele é vincu-
lado à folha, e seria vinculado ao IVA. Talvez o que possamos cobrar 
de maneira muito clara do Relator é que essa redação seja sólida, 
que não seja inespecífica. Aí, sim, eu acho que a preocupação é le-
gítima. Hoje, temos o salário-educação que sai da folha; se amanhã 
tivermos gelatina, não será a mesma coisa que salário-educação. 
Nós não queremos trocar salário-educação por gelatina. Queremos 
trocar por salário-educação com outra vinculação. Então, vale a 
pena analisar claramente a redação dessa nova destinação.

E eu diria que o salário-educação passa a ter um papel melhor 
no IVA Federal do que na folha de salários, porque não me consta 
que a luta pela educação seja contrária à luta pela empregabilidade. 
Eu acho que são dois temas com que os movimentos sociais traba-
lham no mesmo ambiente. E a redução de custo da folha de salá-
rios significa maior empregabilidade. Desse ponto de vista, se nós 
conseguirmos preservar o salário-educação em outra fonte que não 
seja a folha de salários, teremos um ganho social importante. 

Essa tese eu afirmaria e me disporia a debatê-la na Comissão e 
com os senhores. Mas eu não estou convencido de que há qualquer 
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perda para a Educação e muito menos qualquer perda social com 
essa mudança. Acho que há ganho para a Educação e ganho social, 
na medida em que redução de custo indireto de folha de salários au-
menta emprego; e a vinculação do salário-educação ao IVA preserva 
o salário-educação.

O único ponto que me parece legítimo das questões que os se-
nhores citaram – e acho que as entidades têm todo o direito de fis-
calizar, de desconfiar do Governo, como disse o Sílvio – é a redação 
que se vai dar para que de fato não se troque o certo pelo duvidoso: 
uma conquista da área educacional por algo que será inespecífico. 
A questão é válida, mas eu insisto em que, do ponto de vista social, 
a proposta do Governo melhora o quadro legal existente. Eu não 
acho que há qualquer risco em relação a essa questão.

 Outros temas citados, principalmente por Evilásio – Daniel se 
prendeu mais à questão educacional –, dizem respeito à área de tri-
butação social. Eu acho que V.Sa. tem razão, Evilásio. É conhecido 
esse debate técnico. Na verdade, a tributação sobre consumo tem 
caráter regressivo, diferente da tributação sobre propriedade, que 
tem caráter mais progressivo. 

Eu diria que, do ponto de vista teórico, é completamente corre-
ta a afirmação. De fato, a tributação sobre a propriedade tem um 
caráter progressivo, e a tributação sobre o consumo, normalmen-
te, tem o caráter regressivo, pelo simples fato de que o dispêndio 
para a compra de bens básicos pela população mais pobre é propor-
cionalmente maior do que o da população rica. Portanto, propor-
cionalmente, os pobres pagam mais impostos quando a tributação 
é indireta. Teoricamente, esse conceito é correto e absolutamente 
comprovado.

O fato é que, na prática, as coisas são um pouco diferentes. 
Conforme V.Sa. mesmo explicou, Evilásio, quando nós analisa-
mos a tributação do ITR, notamos algo inexplicável: quase nada se 
arrecada.

Durante muito anos se falou que o Governo Federal não tinha 
interesse em arrecadar ITR; que, portanto, a Receita Federal não se 
mobilizaria em torno desse imposto; que tínhamos de fazer algu-
ma coisa, porque era um absurdo. Eu mesmo já sentei nessa ca-
deira e fiz esse discurso que V.Sa. fez aqui, Evilásio, porque ele tem 
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base teórica. De fato, o imposto sobre propriedade deveria ter outro 
resultado.

E o que fizemos em 2003, na reforma que foi apenas parcialmen-
te aprovada? Oferecemos o imposto aos Municípios, com base num 
convênio que seria feito entre a Receita e os Municípios. Hoje ele 
é 50% da União, 50% dos Municípios. Nós autorizamos, em 2003, 
havendo convênio, que fosse 100% para os Municípios. Foi um in-
sucesso total. Eu sou obrigado a afirmar aqui que nada aconteceu, 
na verdade. Quase nenhum Município fez convênio, e a experiên-
cia acabou não se realizando. 

Vamos tentar uma alternativa melhor nesta reforma. Eu acho 
que a crítica é correta. De fato, ao tributar adequadamente a pro-
priedade rural, nós teríamos um resultado de justiça tributária me-
lhor. Ao não fazê-lo adequadamente, o resultado social da tributa-
ção será pior. Não tenham dúvida disso.

Agora, eu confesso que a primeira tentativa de mudança que fi-
zemos não obteve sucesso. Acho que é o caso de discutirmos nova-
mente o que fazer.

Mas eu quero colocar aqui um outro conceito. Um país pode 
buscar justiça tributária em dois lados da moeda, ou na alternativa 
dos dois lados da moeda: o lado da receita e o lado da despesa. O 
Brasil, tradicionalmente – não sei se por decisão das autoridades 
ou, em particular, do Governo do Presidente Lula –, está optando 
por fazer justiça social muito mais pelo lado da despesa do que pelo 
lado da receita.

Se analisarmos a receita tributária do Brasil, no Governo anterior 
ou neste, verificaremos que não houve muita mudança no seu ca-
ráter. Ela tem um lado, de fato, de recolhimento social importante; 
tem um lado de regressividade, é claro, no consumo; não mudou 
muito. Mas, se olharmos o lado da despesa, mudou profundamente 
a destinação de recursos públicos. Por exemplo: a criação do Pro-
grama Bolsa-Família e de outros programas aprofunda o lado social 
dos gastos públicos, em benefício da população mais pobre. É uma 
opção de fazer justiça social pela despesa e não pela receita, o que 
me parece mais eficiente. 

É muito difícil conseguir resolver no tributo a questão da progres-
sividade. Como eu disse, as tentativas não foram de muito sucesso. 
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Agora, na despesa, é mais fácil fazer. Na despesa, se não se fizer pro-
gressivamente, será porque não se quer. É uma decisão sobre gastos 
do Governo, que define como fazer e onde pôr o dinheiro. 

Por isso, eu acho mais adequado encarar a questão da justiça 
social e do recurso público não apenas do lado da tributação, até 
porque nós vamos entrar num emaranhado de soluções muito pou-
co pragmáticas e com poucas saídas. Se for decidido, por exemplo, 
que a partir de agora nós vamos tributar a propriedade territorial de 
forma diferente – nós podemos fazer um discurso bonito de defesa 
de um tributo progressivo sobre a propriedade rural, de 5% a 60% 
–, todos ficarão felizes. Mas daqui a cinco anos vamos constatar que 
não cobramos de ninguém. É isso o que está acontecendo. E não sei 
se vai mudar.

Então, o melhor é que haja uma tributação que, eventualmente, 
não tenha tanto conteúdo social, em termos de progressividade, mas 
na despesa pública garantamos a progressividade. Aí, sim, na despe-
sa pública, poderemos decidir claramente para onde vai o recurso 
público, em termos de diferentes níveis de renda da população. 

Parece-me que essa é uma maneira mais adequada de fazer. O 
exercício de tributação no mundo está caminhando para menor 
número de alíquotas e maior discussão sobre o nível de progressivi-
dade no lado das despesas públicas e não das receitas. 

Resumindo: eu acredito que esta reforma tributária tem um ca-
ráter de simplificação importante; ela vai reduzir os impostos fede-
rais a praticamente dois impostos. E, principalmente, em relação 
ao ICMS, o imposto estadual com o qual mais se arrecada no País, 
haverá uma única legislação – hoje são 27 leis e uma biblioteca de 
normas. Isso vai ser simplificado e tende a alargar a base de tributa-
ção, com resultados melhores. 

Aqui foi feita uma cobrança pelo movimento em favor da educa-
ção. Está respondida na reforma: é o fim dos incentivos fiscais. Na 
medida em que o ICMS vai para o destino, as políticas de incentivo 
fiscal ficam inviabilizadas. A chamada guerra fiscal será eliminada 
com a reforma tributária.

Desse ponto de vista, o ganho que os senhores apresentam aqui 
está previsto na reforma. E acredito que nós podemos dar prossegui-
mento nesta reforma ao que iniciamos na outra e que resultou numa 
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série de projetos de lei aprovados aqui na Câmara dos Deputados, 
sobre a desoneração de uma gama de produtos da cesta básica de 
consumo, basicamente de alimentos. 

Acredito que podemos avançar, nesta reforma, para produtos de 
higiene, limpeza e medicamentos no sentido de fazer algum nível 
de desoneração ou de colocar esses produtos em níveis menores de 
tributação. Eu penso que, com isso, conseguiremos atenuar o efeito 
regressivo do imposto sobre o consumo. Se colocamos nas menores 
alíquotas ou desoneramos a cesta básica de consumo, os produtos 
de higiene e limpeza e os produtos de primeira necessidade, retira-
mos o impacto da regressividade do tributo sobre o consumo, na 
medida em que a população de baixa renda consome esses produtos 
de maneira obrigatória. Nós teríamos um efeito real sobre a renda 
das pessoas, se retirarmos a regressividade dos tributos sobre produ-
tos de consumo básico.

Ainda sobre os três pontos principais que os senhores apresen-
taram – salário-educação, fontes da Seguridade, progressividade e 
regressividade –, eu diria o seguinte: do ponto de vista do salário-
educação, eu acho que é melhor a mudança proposta, embora me 
comprometa a continuar esse diálogo até o momento da votação 
na Comissão. 

Os senhores estão convidados a acompanhar a nossa votação, 
não só os Deputados presentes, mesmo que são sejam membros 
da Comissão Especial. A Deputada Luiza Erundina certamente será 
recebida com o respeito e a consideração que merece, pois é uma 
pessoa que não só lutou pela educação, mas também fez educação 
de excelente qualidade quando esteve no Governo de São Paulo.

Mas eu quero que os senhores acompanhem a votação e pro-
curem nos entender em relação a essas coisas. Concordo com os 
senhores que nenhum dos recursos da Seguridade pode ficar sem 
clara definição. Se, na redação final, não estiverem claras as defini-
ções, acho que há legitimidade para ser feita essa cobrança. 

Podemos não mudar os recursos da Seguridade? Podemos. Pode-
mos manter as contribuições e não fazer essa mudança. Nós vamos 
estar perdendo em simplificação. Portanto, antes de fazer essa op-
ção, talvez possamos nos entender melhor em relação ao que está 
sendo proposto.
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E, por fim, Daniel, em relação à análise de impacto, acho que 
podemos fazer alguma coisa. Eu sou médico. V.Sa. sabe que eu não 
sou economista. Mas eu aprendi Economia para não ser enganado 
pelos economistas. Não no mau sentido, no bom sentido. 

Nós sabemos que as contas são feitas de qualquer maneira; to-
das as contas. O que não podemos mudar é a realidade. Então, se 
alguém pergunta: “Qual imposto vai arrecadar mais?” Eu direi que 
não sei. “Qual arrecadou mais?” Aí V.Sa. poderá saber porque já 
passou, e já se sabe o resultado. Agora, para garantir que, com o IVA, 
a Seguridade vai ter mais recursos, posso fazer uma conta que de-
monstre isso, mas baseada em algumas hipóteses que eu estabeleci e 
que não sei se vão se confirmar no futuro. Assim como os senhores 
podem fazer a conta ao contrário e dizer: “Não, as contribuições 
vão dar mais recursos à Seguridade do que o IVA”. Por quê? Porque 
estabeleceram outras hipóteses que julgaram possíveis.

Nós podemos até cobrar do Governo alguma contabilidade no 
sentido de impactos futuros, mas acho que devemos nos preocupar 
mais em garantir recursos para a Seguridade. Em qualquer hipóte-
se, a evolução do País, do ponto de vista econômico e tributário, 
é boa. É uma evolução positiva e que vai se refletir – aliás, já está 
se refletindo – na Seguridade. Por exemplo: o emprego formal no 
Brasil está aumentando fortemente, resultado da melhoria na eco-
nomia, da maior formalização das empresas. Isso está sendo bom 
para o trabalhador, bom para a Previdência Social e para os serviços 
de Seguridade.

Agora, garantir isso tudo só será possível se tivermos a garantia 
de uma boa evolução econômica. Eu diria que fazer contas e tenta-
tivas podemos fazer, mas eu acho que elas se baseiam em hipóteses 
que depois podem não se realizar.

Por fim, caro Deputado Adão Pretto, quero dizer que vou levar 
as questões que recebi aqui, com as opiniões que deixei para V.Exas. 
Acho que todas as questões apresentadas têm total legitimidade. 
Não há nenhuma aqui que me pareça despropositada ou fora da 
pauta que nós estamos debatendo. Algumas podem não ter ra-
zão – e gostaria de continuar o debate com V.Exa. –, mas eu que-
ro convidá-lo, bem como todos os Deputados que fazem parte da 
Comissão de Legislação Participativa e as entidades presentes para 
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acompanharem a votação que será realizada na Comissão Especial. 
Acompanhem o debate e levem subsídios. A construção da reforma 
é bastante complexa, tanto é que há quinze anos estamos tentando 
e ainda não conseguimos aprová-la. Agora, mais uma tentativa, a 
terceira nesses quinze anos.

É um processo muito complexo que sequer começou. Depois de 
aprovada a reforma constitucional, terá início a parte infracons-
titucional, que V.Exas. também terão de acompanhar porque tem 
grande importância para a área social.

Serão pelo menos dois anos de debates e votações que teremos 
pela frente. E quero convidá-los a acompanhar todo esse processo, a 
fim de que possamos fazer o melhor possível para o País. Acho que, 
desse ponto de vista, temos interesses em comum.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Agradecemos ao 

Deputado Antonio Palocci, Presidente da Comissão Especial da Re-
forma Tributária.

Vamos passar agora ao segundo momento desta reunião. Alguém 
pode dizer: “Puxa! Viemos aqui só para escutar os Deputados”. Ape-
sar de já termos ouvido três oradores que não são Deputados, os 
senhores, lideranças que são, sabem que temos de respeitar o Regi-
mento. E ele diz que, primeiro, temos de ouvir os Deputados.

E temos a alegria de ver que há vários Deputados inscritos. Va-
mos começar ouvindo a nossa ilustre Deputada Luiza Erundina, 
que tem três minutos para fazer as suas perguntas.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – Vai ser difícil neste tem-
po, mas vou me esforçar.

Primeiro, quero saudar o Presidente da nossa Comissão pela ini-
ciativa de realizar esta audiência pública. Quero também agradecer 
aos companheiros e ao Presidente da Comissão Especial, Deputado 
Antonio Palocci, pela presença.

Fiquei um pouco mais aliviada com a presença de V.Exa., prin-
cipalmente depois da saída do Relator, porque ele dava a proposta 
de Reforma Tributária como algo muito bom, muito bem acabado e 
perfeito, sem questionamentos. Fiquei também confortada ao saber 
que várias audiências foram realizadas País afora. E imagino que 



ação
 parlam

en
tar

��
Comissão de Legislação Participativa

elas devem ter resultado em contribuições importantes como as que 
foram trazidas aqui.

Além disso, confio inteiramente no Presidente da Comissão. 
V.Exa. será sensível, atento e suficientemente competente para via-
bilizar as soluções que os representantes de diversas entidades da 
sociedade nos trazem no dia de hoje.

Presidente Antonio Palocci, Presidente Adão Pretto, as exigên-
cias que nós e as entidades presentes fazemos também se referem a 
um Governo, cujos  compromissos conhecemos. 

Sabemos das injunções para fazer uma reforma tributária – as 
determinações políticas, a correlação de forças, os altos interesses 
envolvidos, compreendemos tudo isso. Compreendemos também 
que há avanços nessa proposta original, como a simplificação, 
aqui mencionada, e a racionalização do sistema, mas são aspec-
tos técnicos. Se não se garantir princípio de progressividade... E 
pode-se estabelecer a orientação ou até a obrigação de os gestores, 
ao legislar sobre tributos, terem como pressuposto o princípio da 
progressividade.

Eu não sou técnica, Ministro Palocci, mas fui gestora pública e sei 
que se só for garantida a progressividade da despesa, com o cobertor 
curto da receita, termina-se simplesmente administrando recursos 
muito escassos. Não se aumenta a receita a partir de uma ampliação 
da base de contribuintes.

Não sei como V.Exa. considera essa situação, mas não se mexeu 
na tabela do Imposto de Renda. E por que não fazê-lo? Por que não 
aumentar o número de alíquotas, distribuir de forma mais ampla os 
encargos do Imposto de Renda que propiciariam exatamente isto: 
justiça fiscal, justiça tributária e, como condição, justiça social?

Acho que um sistema tributário mais justo é um mecanismo de 
distribuição de renda, de justiça social e de justiça fiscal.

Então, indago: por que não se mexeu na tabela? Não se vai mexer 
na tabela do Imposto de Renda, ampliando o número de alíquotas, 
com o objetivo de ampliar a base de contribuição? Assim, distribuir-
se-ia de forma mais justa entre os vários níveis de renda, sobretudo 
aquele segmento de renda muito alta que ainda tem sido beneficia-
do com altas isenções.
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A outra indagação que faço é: o que se prevê de diminuição de 
isenções? Existem muitas isenções, sobretudo em relação ao lucro, 
às exportações, às operações financeiras. Quer dizer, há uma quan-
tidade enorme de isenções que beneficiam exatamente o capital, 
o lucro e as faixas de renda mais altas. Por que não se mexer nesse 
quadro de isenções, que, a meu ver, poderia ampliar a arrecadação 
da receita, favorecendo evidentemente o momento da distribuição 
quando da despesa?

E o Imposto sobre as Grandes Fortunas? Está na Constituição de 
1988. Por que não transformar isso, como propõe a nossa emenda? 
Por que não transformá-lo em uma contribuição social vinculada ao 
financiamento da Previdência Social? Tributar as grandes fortunas 
seria uma maneira de garantir receita vinculada para a Previdência 
Social. Se está na Constituição, vamos dar eficácia a esse dispositi-
vo constitucional. Eu cobro isso, porque sei dos compromissos do 
nosso Governo. Se forem criadas condições políticas, isso será feito, 
porque sei da vontade e dos compromissos do Governo Lula. 

Em relação ao ITR, Ministro, quando eu era Prefeita, o Secretário 
de Finanças e o Conselho de Secretários de Finanças fizeram um cál-
culo – e já faz algum tempo – e constataram que o ITR correspondia 
a um dia de receita de IPTU na Capital; um dia era a quantidade de 
ITR que se cobrava em um ano de toda essa extraordinária estrutura 
fundiária existente no País. Essa fantástica propriedade concentra-
da da terra no País, era a receita de IPTU da Capital em um dia. 

Será que isso evoluiu? Em que medida evoluiu? Não seria o caso 
de servir de mecanismo até para coibir o grande latifúndio? Quem 
sabe, desestimulá-lo? Assim como o Estatuto das Cidades prevê 
mecanismos para coibir a especulação da terra urbana, a especula-
ção imobiliária, por que o ITR não pode constituir um mecanismo 
para desestimular a concentração da terra rural? Então, se pudesse 
ser dado um tratamento ao ITR, talvez avançássemos. 

Um avanço que a proposta traz, por exemplo, é extinguir a guer-
ra fiscal. Acho que a guerra fiscal é enfrentada pela proposta que 
está aí – e a guerra fiscal é um atentado enorme a alguns Estados, 
aumentando a desigualdade regional existente neste País. Acho 
que, se enfrentássemos essas questões, poderia haver uma mudança 
mais substantiva, mais estrutural, do sistema tributário brasileiro. 
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E, se não tivermos tal enfrentamento neste Governo, dificilmente 
teremos num outro Governo. Por isso, vamos estar muito juntos – e 
não só na Comissão. 

A propósito, proponho ao nosso Presidente e ao Presidente da 
Comissão que, depois de o Relator formatar o seu parecer e antes 
da votação, esse trabalho fosse submetido a uma audiência pública 
nesta Comissão. Dessa forma, o resultado seria mais concreto. 

Conhecemos o Ministro, sabemos do seu compromisso também 
com essas questões, mas o resultado se tornaria mais concreto se 
tivéssemos, antes de a Comissão submeter... Digo isso porque, no 
plenário, não vamos ter o poder de influência que temos aqui, tam-
pouco esta liberdade de manifestação, esta capacidade de se apre-
sentar e dialogar com quem vai decidir. Quando se compõe uma 
Comissão Especial, fica mais difícil a sociedade civil interferir, é 
difícil até mesmo para um Deputado que não é da Comissão. Fica 
muito mais difícil. 

Então, se V.Exa., o nosso Presidente e as entidades concorda-
rem, porque tem de ser iniciativa das entidades, poderíamos fazer 
essa audiência. Deputado aqui não tem muito poder ou não quase 
nenhum poder. Então, podemos apresentar um requerimento de 
nova audiência pública para discutirmos o parecer do Relator. Fi-
quei meio apreensiva com a fala do Relator e gostaria de ver a sua 
proposta antes de ser votada na Subcomissão para, com a presen-
ça do Ministro Palocci, discutirmos em bases mais concretas, mais 
reais. Sabemos dos limites políticos, sabemos que o ideal não será 
atingido, mas temos absoluta certeza de que é possível avançar mais 
do que aquilo que está na proposta original. 

Era isso, Sr. Presidente. Desculpe por me ter estendido.  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Obrigado, Deputada 

Luiza Erundina. 
Com a palavra o Deputado Pedro Wilson. 
Antes, porém, peço à Deputada Luiza Erundina que assuma a 

presidência da reunião, para que eu vá marcar presença na Comis-
são de Agricultura, onde também está acontecendo uma audiência 
pública interessante.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON – Primeiro, Sra. Presiden-
ta, parabenizo a Comissão por esta audiência, que conta com a 
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presença maciça de entidades da sociedade civil, e cumprimento 
V.Exa., o Deputado Antônio Palocci, Presidente da Comissão Espe-
cial, o Sr. Sílvio Santana, o Sr. Daniel Cara, o Sr. Evilásio Salvador 
e o Relator, Deputado Sandro Mabel. Aqui está a prova de que se 
constrói a democracia por meio da participação popular. 

A primeira dúvida que me vem, nobre Deputado Antonio Paloc-
ci, é relativa ao efeito que teve para os Estados e à grande reclama-
ção a respeito da Lei Kandir. O que significará para nós essa questão 
da remessa, das exportações, da desoneração? Em que a proposta 
nos vai beneficiar? A Deputada Luiza Erundina disse bem: muitas 
vezes, desonera-se para o capital e se onera para os investimentos 
sociais – educação e saúde. E, nesse caso aí, por exemplo, o partido 
apresentou como proposta da bancada o imposto sobre grandes for-
tunas. Teoricamente, todo mundo é favorável, mas há forças muito 
invisíveis que fazem com que a idéia não progrida muito. 

Referiu-se o Sr. Daniel Cara, Sra. Presidenta, à desoneração da fo-
lha, o que acho uma coisa boa, porque permitiria uma fiscalização 
maior da questão do contrato de trabalho, do contrato coletivo, na 
medida em que se desoneraria a folha de uma série de exigências. 
Mas, por outro lado, ela pode atingir setores como o Fundo de Ga-
rantia, ou pode atingir o salário-educação e outros itens que estão 
presentes na folha. 

Fala-se muito – sou de Goiás – que essa proposta de reforma con-
centra o poder no Centro-Sul e que regiões como o Centro-Oeste, 
o Norte, a não ser a Zona Franca, e o Nordeste perdem. Pergunto: 
o fundo de desenvolvimento regional que será criado é recompen-
sador? É bastante ou é apenas mais um fundo que não resolve as 
diferenças? Em cinqüenta anos, é a primeira vez que a economia 
brasileira começa a romper os índices de desigualdade passando 
para índices mais iguais. Mostram os Indicadores de GINI1 que, nos 
últimos quatro anos, o Brasil está passando por processo de dimi-
nuição das desigualdades. As classes D e C participaram mais do 

� O índice de Gini é um indicador da igualdade ou desigualdade de uma determinada 
distribuição (renda, serviços educacionais ou de saúde, por exemplo).
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consumo. Mas ficam patentes duas questões finais – e não vou re-
petir o que disse a Deputada Luiza Erundina. 

Quanto à questão do ITR – também fui Prefeito –, não se dava 
bola para esse imposto porque ele é irrelevante. Dizem até que os 
Governadores não reclamaram quando o Governo Federal passou 
todo esse imposto para os municípios. A idéia inicial do ITR, inclu-
sive, era a de que tinha de ser federal, porque, se fosse municipal, 
Prefeito nenhum iria cobrar dinheiro do latifúndio. E não é só. Até 
o ISS é difícil de se cobrar, principalmente em municípios menores, 
onde as relações pessoais impedem uma verdadeira justiça fiscal. 

Mas, Sra. Presidenta, quero apresentar duas questões. Primei-
ra: o prazo de dez, quinze anos é razoável? A segunda é relativa 
à questão da recompensa, da compensação nesse fundo regional. 
Ideologicamente, sou favorável ao imposto no destino, mas se está 
levantando a idéia de que um Estado como Goiás, de 6 milhões de 
habitantes, não vai ter condições, sendo no destino, de estabelecer 
uma competição saudável com Estados que têm não só uma grande 
produção, como uma grande população, como São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. 

Acho que uma das questões básicas – e quero parabenizar V.Exa. 
por isso – é debater com a sociedade brasileira. Agradar a todos sig-
nifica que não vai sair a reforma. Por isso, quero saudar o Relator, 
que é do meu Estado. E aí vem aquela questão: o Relator vai fazer 
com que seu Estado não perca nada. O que temos de fazer é uma 
reforma para o Brasil, lembrando que, historicamente, temos ge-
rado desigualdades tanto na área econômica como na área social. 
Como fazer para aumentar a diminuição das desigualdades? Os fun-
dos são compensadores para que, amanhã, os Estados possam ter 
política? Há essa questão da guerra fiscal, do incentivo fiscal. Vão 
ficar elementos que permitam que os Estados possam continuar a 
se desenvolver? Afinal, é preciso ver que, agora, temos de ter um 
desenvolvimento desigual para os desiguais. Se for igual para todo 
o Brasil, vamos ampliar a desigualdade. 

Obrigado e parabéns a V.Exa. pelo trabalho e pela audiência com 
a sociedade brasileira. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Obrigada, 
Deputado. 
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Passo a palavra ao nobre Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Sra. Presidenta Luiza 

Erundina, Sr. Deputado Antonio Palocci, ilustres convidados – Síl-
vio Santana, Daniel Cara e Evilásio Salvador –, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, senhoras e senhores, faço uma indagação: o sistema tributário 
brasileiro é justo ou injusto? Ele é injusto. O atual sistema tributário 
brasileiro é o mais injusto do planeta Terra e das galáxias. Não tem 
nada mais injusto no mundo. 

Segundo: a mudança leva à justiça social? Não. Ela melhora a 
eficiência do sistema tributário um pouco, não muito, e torna o 
ICMS um pouco melhor do que é hoje, mas não leva à justiça social. 
Por quê? Porque a carga tributária brasileira, ao longo dos anos, na 
volúpia dos governos – de todos eles –, foi sempre em cima do mais 
fácil: o consumo. A ponto de hoje 68% da carga tributária estar em 
cima do consumo. Empresa nenhuma paga impostos. Ela recebe 
a carga tributária e repassa para o preço do produto vendido ao 
consumidor. Essa operação é básica, elementar. Quem paga direto é 
Imposto de Renda da pessoa física, porque, no que se refere à pessoa 
jurídica, um pouco ainda passa para o preço. 

O atual sistema é perverso e, acredito, anticristão, porque cobra 
o dobro de carga tributária de quem ganha menos. O próprio IPEA 
confirma agora o que estou falando há mais de dez anos na Casa 
– e a USP também já havia feito alguns trabalhos mostrando que 
a carga tributária do consumo é extremamente regressiva, atinge 
os mais pobres. Não pode uma família que recebe dois salários mí-
nimos pagar 48,8% de impostos e uma família que recebe trinta 
salários pagar 26%. 

E esse sistema não muda. Isso é o que se tem de deixar claro para 
a CNBB e para os movimentos. E eu gostaria até de ir até lá explicar 
detalhadamente esses itens que menciono há muito tempo. 

Como combater essa perversidade do sistema? Seguindo a linha 
apresentada pela Deputada Erundina, basta elevar progressivamen-
te o imposto. Sim, esse é o caminho. E não pode ser pouco: tem-se 
de tirar no mínimo 10% da tributação sobre o montante global da 
arrecadação nacional, que seria hoje em torno de 100 bilhões, pas-
sar para a base tributária do Imposto de Renda e aplicar alíquotas 
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progressivas, o que, ao final, daria os mesmos 100 bilhões iniciais, a 
fim de o Governo não tributar novamente o consumo. 

A segunda possibilidade é a total desoneração da folha versus 
imposto sobre transações financeiras. Se são necessários 100 bi-
lhões, coloca-se 1% de alíquotas, retira-se 100 milhões. E não se 
fazer marginalmente, a tal da meia solução, da meia-sola. Nós, os 
mais antigos, quando o sapato furava, íamos ao sapateiro e fazía-
mos uma meia-sola. Não, o Governo quer reduzir de 20% para 16%, 
14%? Por que não zerar? Por que não pegar a experiência consagra-
da deste País, do imposto sobre transações financeiras, e estabelecer 
uma alíquota de 0,8%? Acho que, com 0,8%, seria preenchida toda 
a necessidade de tributação da folha, com mais uma parte do sa-
lário-educação, e vincula – e, aí, há outro problema: a vinculação. 
Mantêm-se toda as vinculações conquistadas ao longo da história 
da Constituição brasileira. Se tirar da Constituição, os governos não 
vão repassar. Isso é claro, é lógico. 

A outra possibilidade é a tributação seletiva. Não é preciso tri-
butar nenhum tipo de comida, de medicamento e de roupa no 
Brasil. Desloca-se essa tributação seletivamente para aqueles dez, 
doze itens que ocupam maior presença na economia, como ener-
gia, combustível, comunicação, cigarros, bebidas, veículos, eletro-
eletrônicos, eletrodomésticos, pneus, autopeças. Se quiser, pode-se 
acrescentar o cimento, fios de roupa – eu não colocaria. Colocaria 
apenas o essencial e remanejaria o ICM. O remanejamento seria 
muito pequeno, desloca-se. Dá-se ganho direto. Retira-se 100 bi-
lhões diretamente; depois, pode-se tirar mais 100 bilhões de carga 
tributária das costas dos trabalhadores. 

Isso é concreto, o resto é maquiagem. 
Podemos fazer algo profundo. O Governo quer dar respostas à 

sociedade e à economia. O Presidente Fernando Henrique tinha 
essa mesma conversa, e o Presidente Lula tem também, porque está 
sendo mal orientado nesse processo. Na hora em que souber disso, 
vai mudar de opinião e fazer algo definitivo, duradouro para o resto 
da vida do País.

São três pontos: seletividade, movimentação financeira e Impos-
to de Renda progressivo. Dessa forma, acaba-se com a parafernália 
tributária brasileira, acaba-se na hora com a guerra fiscal. 
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O Brasil tem de ser uma única planta de competição produtiva. 
Não haverá tributo na empresa – e já reduzimos os impostos na 
microempresa. O Governo tem a experiência do Super Simples. São 
dez, doze anos de luta. Retiramos 25 milhões de impostos das costas 
das microempresas, e elas passaram a gerar 90% dos empregos no 
País. Na hora em que se fizer a manutenção, os empregos fluirão, o 
crescimento também, o Brasil vai se desenvolver, pagará maiores sa-
lários, terá maior poder aquisitivo e melhor distribuição de renda.

Quando estudo a Europa e os Estados Unidos e analiso por que 
eles chegaram àquele modelo, vejo que foi exatamente para não 
tributar os mais pobres. O modelo europeu é ainda mais pesado, 
porque tem o IVA. Os Estados Unidos não têm o IVA, por isso a 
competitividade e a tributação sobre as famílias mais pobres. 

Esta é a Comissão correta para tratar do assunto, pois de legisla-
ção participativa, do povo. Se o povo entender que paga o dobro de 
impostos em termos de percentual do seu salário comparado com o 
meu salário, ele vai enlouquecer. Haverá novamente uma revolução 
no País. É porque ele não sabe, o povo não tem idéia de que 48% 
dos oitocentos reais que ganha no final do mês são para pagamento 
de impostos. E a situação é pior em relação à taxa de juros. Quando 
o cidadão vai a uma loja comprar à prestação, paga a maior taxa de 
juros do mercado. É duplamente punido. Agora um pouco menos 
porque o crédito consignado uniformizou. Mas continua pagando 
muito caro pelo empréstimo. Se um grandão faz um empréstimo, 
paga menor taxa de juros.

Faço essas observações com a intenção de ajudar no debate so-
cial sobre distribuição de renda a justiça social. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Obrigada, 
Deputado.

Com a palavra o Deputado Chico Lopes.
O SR. DEPUTADO CHICO LOPES – Primeiro, Sra. Presidente, pa-

rabenizo V.Exa.
Cada vez mais aumenta a responsabilidade dos integrantes da 

Comissão de Reforma Tributária. Sabemos que esta é uma Casa polí-
tica. Existe Parlamentar para todos os gostos, inclusive aqueles que 
defendem os pobres, mas os pobres de Paris, porque um dos impos-
tos mais baratos, mais simples e mais corretos era a CPMF. Ela pegava 
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banqueiro, contrabandista etc., mas havia tanta gente defendendo 
esses pobres que deu no que deu. E não estou dizendo que o sistema 
tributário brasileiro não merece ser modificado. Merece, sim. 

Quero fazer um apelo ao cidadão chamado Evilásio Salvador, 
Coordenador do Fórum Brasileiro de Orçamento. Duas matérias 
importantes tramitam na Casa: a reforma tributária que vem de 10 
em 10 mil anos – e estou tendo o prazer de participar de uma delas 
–, e o Orçamento, que é todo ano. 

Primeiro aspecto: teria de desmistificar o orçamento participati-
vo. O Orçamento tem apenas 6% para investimento, e o povo quer 
calçamento, quer isso, aquilo e aquilo outro. Mas o valor é 6%, 
independente dos orçamentos feitos. O restante é todo carimbado: 
educação, saúde etc. Quando não chega o calçamento, ele se dana 
com o Prefeito, com o Vereador etc. e tal. A primeira coisa seria 
desmistificar esse orçamento numa grande massa; outra, ele passar 
a ser impositivo e não ficar à vontade de quem está no poder. 

O segundo aspecto diz respeito à reforma tributária. De todas as 
discussões de que participei, a proposta que mais chamou minha 
atenção foi a da CNBB. E por quê? Porque falta credibilidade à coisa 
pública diante do povo. 

Se as pessoas olharem para a composição da Comissão de Re-
forma Tributária, verão que tanto o Ministro Palocci como o Re-
lator Sandro Mabel são pessoas responsáveis que exprimem o que 
pensam sem fazer rodeios. Esta Comissão é respeitável porque con-
ta com pessoas que exprimem o que pensam mesmo tendo diver-
gência com certos segmentos da sociedade. E não digo isso porque 
dela participo. Porque, como bem disse a Deputada Luiza Erundi-
na, quem vai decidir são os representantes do povo. E muitos de-
les não pensam como o povo. Daí a importância da mobilização 
social. E a Deputada foi muito feliz ao pedir a realização de uma 
audiência pública. 

O próprio documento da CNBB traz isso, quando diz: “Compro-
metida com a causa da evangelização à luz da opção preferencial pelos 
pobres, a preocupação da CNBB nesse contexto da reforma é o destino 
incerto e as conseqüências da insegurança que se confere aos direitos so-
ciais”. Ela mesma não acredita. Faz um manifesto, mas não acredita 
em nós. Aí, fica difícil. No caso da CNBB, é questão de fé; mas aqui, 
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não; aqui é questão de voto, de classe, de lobby, do tostão contra o 
milhão; não é questão de ter mais ou menos fé.

Por exemplo, o meu partido apresentou várias emendas no sen-
tido social. Também não tenho muita segurança em retirar a Previ-
dência dos fundos constitucionais já previstos na Constituição de 
1988, para colocar num fundo do IVA. Agora, pode haver pessoas 
interessadas em responder, mas, e no governo que virá? Não pode-
mos fazer as coisas pensando que, por estarmos no poder, somos 
lindos e maravilhosos, e que os outros não. Temos de agir dentro do 
princípio da lei. E esse princípio está assegurado pela Constituição 
de 1988. Por que mexer? Por que não inovar? Por que não tornar a 
coisa voltada para a questão social?

O manifesto é bom, mas é preciso haver mobilização social, por-
que se trata aqui de correlação de força. Cada um dos 513 Parla-
mentares vota, mas há um senhor atrás dizendo no que se deve 
votar, inclusive para nós da base do Governo.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Obrigada, 
Deputado.

Faço uma consulta ao Plenário. Já passamos do horário destina-
do à votação. Daqui a pouco, essa luz começará a piscar e temos 
de encerrar os trabalhos. Restam ainda oito inscritos. Consulto o 
Plenário sobre se podemos passar agora a palavra aos membros da 
Mesa para suas considerações a partir das intervenções já feitas e, 
em seguida, abrirmos mais uma rodada com os demais inscritos.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI – Passe a palavra direta-
mente a eles, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) – Então, devol-
vo a presidência dos trabalhos ao Deputado Adão Pretto e concedo 
a palavra ao próximo orador inscrito, Sr. André Nepomuceno. 

O SR. ANDRÉ NEPOMUCENO – Sr. Presidente, Deputado Adão 
Pretto, meus cumprimentos a V.Exa., aos demais integrantes da 
Mesa – Deputado Antonio Palocci, companheiros Evilásio, Daniel, 
Sílvio, e a todo o Plenário. 

Sou Diretor do Sindicato dos Bancários de Brasília. Pela exi-
güidade do tempo, tentarei formular a pergunta da maneira mais 
sucinta possível.
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Já se falou aqui – e se trata de tese comum no movimento sin-
dical, particularmente para nós, que fazemos parte da CUT – sobre 
correção, progressividade e aumento do número de alíquotas do 
Imposto de Renda, porque a carga dos assalariados é completamen-
te sobrelevada em relação aos demais segmentos econômicos.

Quanto ao segmento dos bancários, o qual represento, e das 
empresas financeiras deste País, cujo lucro não é preciso explicitar 
aqui, um lucro astronômico é a expressão correta, uma vez que fala-
ram aqui em galáxias e constelações, pergunto ao Ministro Palocci, 
ao Evilásio – e sei que além de conhecimento sobre orçamento e re-
forma tributária, tem conhecimento acumulado na área dos traba-
lhadores, inclusive dos bancários – como fica o desenho para esses 
segmentos, para a tributação, se haverá mudança, se haverá melho-
ra ou piora na arrecadação dos bancos e das empresas financeiras. 
Por exemplo, o IVA vai representar alguma alteração? Vão arrecadar 
mais dos bancos? Vão isentar ainda mais os bancos? 

É só isso, por enquanto, para não me estender. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Obrigado, compa-

nheiro.
Com a palavra o Sr. Guilherme Delgado.
O SR. GUILHERME DELGADO – Sr. Presidente, dado que o tem-

po é bastante escasso, vou centrar-me apenas em uma questão: os 
recursos da seguridade social. 

Tenho a impressão de que vários oradores insistiram nesse pon-
to, a exemplo dos Srs. Sílvio e Evilásio. O Deputado Antonio Palocci 
respondeu, mas me parece que esse assunto não está devidamente 
resolvido, porque o texto da PEC, na realidade, faz uma vinculação 
apenas dos recursos relativos à Cofins e à Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido, por trás dos 38,8% da base fiscal. São apenas desses 
recursos. 

Ora, ao se chamar isso de despesa da Seguridade Social no texto 
da Constituição, substitui-se o conceito de orçamento da Segurida-
de Social, que é 100%, por essa figura. Portanto, toda a legislação 
complementar, inclusive a Lei de Responsabilidade Fiscal, passa a 
se referir a esse texto. Desaparece o orçamento da Seguridade Social 
e passa a existir uma vinculação relativa aos 38,8% da nova base 
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fiscal. Na realidade, isso corresponde a uma completa desconstru-
ção do conceito de orçamento da Seguridade Social e dos direitos 
sociais que estão ali assegurados. Vou usar uma expressão da Me-
dicina, uma vez que o Presidente da Comissão é médico. É como 
uma cirurgia: abre-se o paciente, faz-se uma série de intervenções 
radicais, fecha-se o paciente com apenas metade da linha de costu-
ra, deixando-se o mais para a legislação infraconstitucional. Quer 
dizer, isso cria uma profunda insegurança jurídica para os direitos 
sociais. Eu acho que isso deveria ser corrigido no texto da reforma, 
no texto constitucional, e não na legislação infraconstitucional, 
porque essa legislação coloca direitos sociais em um processo de 
ultracompetição e de ultradesigualdade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Obrigado, compa-

nheiro.
Com a palavra a Sra. Ruth Melo.
A SRA. RUTH MELO – Sou membro do Conselho Regional de 

Economia – Corecon, do Rio de Janeiro, e também represento o 
Instituto ECO e uma entidade feminista. Ambas entidades fazem 
parte do Fórum Brasil do Orçamento e também do Fórum Popu-
lar do Orçamento do Rio de Janeiro. Temos doze anos de atuação 
no Município, um embate forte com os Prefeitos, mas basicamente 
com um só. 

Gostaria de parabenizar a conterrânea Luiza Erundina e toda a 
Comissão, na pessoa do Presidente Adão Pretto. Vimos acompa-
nhando o trabalho da Comissão, e é com felicidade que digo que 
é uma diretriz do Fórum Brasil do Orçamento implantarmos uma 
comissão como esta no nosso parlamento. Estamos começando a 
trabalhar na ALERJ, na Câmara Municipal, e gostaríamos de contar 
com o apoio dos Deputados nesse sentido, para criar esse espaço de 
diálogo com a sociedade civil. 

Quero fazer um desafio: por que não oferecermos à sociedade, 
como um presente pelos vinte anos da Constituição Cidadã, come-
morados este ano, a volta do debate não só da justiça social, essen-
cial na questão tributária, mas também do pacto federativo? Como 
em uma emenda constitucional não se trata do pacto federativo? 
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Hoje, em termos de distribuição de recursos públicos, a União 
detém cerca de 60%, ficando os Municípios com apenas 13%, 17% 
do recursos para manejar. E é no Município que vivemos, particu-
larmente no distrito, é onde as coisas acontecem. Essa uniformida-
de, essa equalização de recursos entre os entes federativos ainda não 
aconteceu, essa PEC ainda não foi convidada para esse encontro, 
assim como a própria justiça social. 

Estamos aqui para reforçar as palavras do companheiro Evilásio 
e dos demais membros do Fórum Brasil do Orçamento, no sentido 
de que, infelizmente, apenas está sendo simplificada a quantidade 
de tributos com um nome novo, basicamente o ICMS e o combate 
à guerra fiscal dos Estados. Não se está promovendo justiça social, 
não se está ampliando os recursos sociais, não se está desonerando 
os contribuintes, particularmente os de menor renda, e não se está 
primando por um sistema tributário realmente progressivo. 

A sociedade está cansada, esta Casa precisa mostrar a que veio, 
está totalmente desacreditada. Vejo movimentos de base que fazem 
formação sobre sistemas, sobre representatividade, e o pessoal, sin-
ceramente, não quer mais saber de votação no Parlamento, acredita 
realmente que só quem decide as coisas neste País é o Executivo. 
Então, precisamos mostrar que este Parlamento, esta Casa do povo 
pode fazer alguma coisa para tirar essa mancha que está cobrindo o 
Congresso Nacional. 

Gostaria também de reforçar a fala da Deputada Luiza Erundina 
em relação à renúncia, à isenção, à anistia fiscal e à dívida ativa. 

No meu Município, lá do Rio de Janeiro, o Prefeito vem venden-
do a dívida ativa, como denunciamos no Jornal dos Economistas. 
Ele se acha incompetente para conseguir comprar essa dívida ativa, 
com o intuito de vender para a iniciativa privada. E esta, sim, é que 
consegue arrecadar esse dinheiro da dívida ativa, que é enorme, 
mas que na verdade não é tão grande no Município, mas ele quer 
inflar. É um processo histórico. Estamos provando esse fato com 
dados do Tribunal de Contas do município e fazendo essa denúncia 
também aqui. 

Vamos também procurar os recursos públicos da dívida ativa, 
além desse tema importante, a tributação de propriedade deste País, 
particularmente do agronegócio, dos grandes latifúndios.
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É um prazer estar aqui, mas estou desacreditada e queria ver al-
guma coisa acontecer.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Obrigado, compa-

nheira. 
Com a palavra o Sr. Alexandre Ciconello. 
O SR. ALEXANDRE CICONELLO – Sou do INESC e também do 

Fórum de Entidades Nacionais de Direitos Humanos. 
O que me deixou um pouco preocupado foi principalmente a 

fala dos Deputados Antonio Palocci e Sandro Mabel, apesar das jus-
tificativas de desoneração da folha de pagamento, da simplificação 
tributária, da eliminação da guerra fiscal e do reconhecimento da 
regressividade do sistema tributário brasileiro. 

Vivemos em um país em que a desigualdade é uma das maiores 
do mundo, então, essa regressividade contribui para uma desigual-
dade entre ricos e pobres e tem conseqüência na violência e em 
outras questões. Preocupei-me quando o Deputado Sandro Mabel 
falou em aprovar a reforma o mais rapidamente possível, apesar de 
todas as questões apresentadas aqui com relação aos impactos no 
orçamento da Seguridade Social, da educação etc. 

Como o Deputado Luiz Carlos Hauly disse, se tirarmos a vincu-
lação das políticas sociais da Constituição, será muito mais difícil 
os governos manterem o financiamento das políticas sociais. Tendo 
em conta os vários estudos que o IPEA vem fazendo, do aumento 
do gasto social desde a década de 90 até agora, como isso impacta 
positivamente a elevação dos indicadores sociais deste País, junto 
com os direitos assegurados constitucionalmente da previdência 
rural etc., a questão é: será que, como o Deputado Palocci diz, a 
mudança constitucional está baseada na hipótese de que os recur-
sos serão mantidos? O Governo está se baseando em uma hipótese? 
Será que não é temerário o Congresso realizar uma mudança consti-
tucional baseada numa hipótese que pode ter conseqüências muito 
negativas para o financiamento das políticas sociais? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Muito obrigado, 
companheiro Alexandre.

Com a palavra a Sra. Rosângela Cordeiro.
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A SRA. ROSÂNGELA CORDEIRO – Quero saudar todos os pre-
sentes e também a Mesa, especialmente na pessoa do Deputado e 
companheiro Adão Pretto.

Antes de iniciar a minha fala, quero me apresentar: sou do Movi-
mento de Mulheres Camponesas da Via Campesina – Brasil. 

Antes de fazer a minha pergunta diretamente ao Deputado 
Palocci, quero fazer um registro e uma denúncia de um despejo 
violento que aconteceu hoje de madrugada – uma madrugada super 
fria no Rio Grande do Sul –, a mando da Governadora Yeda Crusius, 
de quatrocentas famílias, que até agora não sabem para onde vão 
nem para onde serão levadas. Há muitas crianças, muitas mulhe-
res.

E foram dois despejos ao mesmo tempo. Um deles de uma área 
alugada pelo MST para fazer o acampamento. Então, é uma área de 
acampamento, e outra uma área alugada. Um despejo violento. Re-
gistramos mais esse ato insano da Governadora Yeda Crusius.

A minha presença aqui é para fazer uma pergunta ao Deputado. 
O Evilásio apresentou a questão do ITR, mas nós, do movimento 
de mulheres e outras organizações também temos uma luta muito 
grande para a implantação do bloco de produtor e produtora rural 
nos Estados.

Discutimos isso no âmbito do Governo, e o Governo Federal nos 
disse que não pode interferir porque são leis específicas dos Estados. 
Então, a nossa luta permanece porque esse bloco de nota facilita na 
venda da produção, mas também na comprovação da nossa ativida-
de de agricultores, inclusive para fins de benefício da Previdência. 
Como nessa reforma tributária podemos federalizar o bloco de pro-
dutor e de produtora rural?

A outra pergunta é como essa reforma tributária vai incidir sobre 
as transnacionais, o agronegócio no Brasil e as grandes fortunas?

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Obrigado, compa-

nheira Rosângela.
Encerramos as inscrições e pedimos escusas aos demais compa-

nheiros e companheiras que gostariam de falar, mas a Ordem do 
Dia já começou no plenário.
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Ficamos muito felizes com as presenças de todos. Mais uma vez, 
confirma-se que a Comissão de Legislação Participativa é um canal 
entre o povo e o Parlamento. Aqui se confirma a meta da nossa 
Comissão. Agradecemos aos palestrantes que aqui permaneceram e 
passamos às considerações finais.

 Agora, quem falou por último vai falar primeiro. Assim, o com-
panheiro Deputado Palocci está com a palavra.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PALOCCI – Primeiro, quero des-
culpar-me com os colegas da Mesa, porque, depois de falar, vou 
precisar me retirar, uma vez que tenho um outro compromisso que 
começou às 16 horas, mas eu não queria deixar de ouvir todos os 
inscritos. Vou fazer alguns breves comentários.

A nobre Deputada Luiza Erundina apresenta uma série de ques-
tões que têm muita propriedade do ponto de vista de buscarmos, no 
mínimo, estabelecer princípios de tributação progressiva e, a partir 
daí, desenvolver até onde for possível avanços nessa direção.

Não tenho nada a opor quanto a isso, acho que é um procedi-
mento adequado. A questão do Imposto de Renda, que vários men-
cionaram, nobre Deputada, é algo que não pertence à Constituição, 
poderia até colocar na Constituição, mas não precisa. Pode ser feito 
na legislação complementar, inclusive agora, antes da reforma. A 
mudança do Imposto de Renda pode ser feita a qualquer tempo.

A nossa bancada encaminhou um projeto de regulamentação do 
imposto sobre grandes fortunas, e existem outros projetos em an-
damento na Câmara, mas é um debate que pode ser feito ao mesmo 
tempo da reforma, porque independe dela.

Quanto à redução das isenções que V.Exa. propõe, isso está pre-
visto na reforma. E aqui quero dizer uma coisa importante: o que 
estamos propondo para os Estados não é tirar dos mais pobres a 
possibilidade de fazer políticas regionais, estamos tentando chamar 
esses Estados para uma política melhor.

Já se provou que a política de isenção tributária – e os economis-
tas conhecem isso melhor que eu – não é uma política adequada 
de fomento, de desenvolvimento. Quer dizer, os vários estudos que 
acompanhei sobre promoção de desenvolvimento nacional susten-
tável e de desenvolvimento regional indicam diversas outras coisas 
além de incentivo fiscal. Sempre existe um elemento comum nos 
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estudos indicadores de forte desenvolvimento, que é a educação. 
Ela sempre aparece como fator de estímulo ao desenvolvimento 
sustentável de longo prazo de uma nação ou de uma região. 

Alguns testes e estudos feitos nos Estados Unidos sobre política 
de desenvolvimento regional mostraram que políticas de educação 
e de investimentos em infra-estrutura dirigidos têm muito mais va-
lor do que incentivos fiscais. 

Então, na verdade, nós não queremos proibir os Estados de fa-
zerem incentivos fiscais. Pretendemos chamá-los para uma política 
melhor, por meio dos fundos de desenvolvimento, dando certa li-
berdade às regiões para definirem os investimentos. Espero que os 
definam bem. 

Outros estudos, nesse mesmo sentido, mostraram que a diferen-
ça de rendas no Brasil não é regional. Ou seja, um jovem do Ceará, 
do Piauí ou do Maranhão com o mesmo nível educacional de um 
jovem de Porto Alegre ou de São Paulo tem a mesma renda deste 
último. A diferença, portanto, é de nível educacional e não de nível 
regional. O acesso à educação permite, em qualquer região do País, 
o mesmo acesso à renda. Não se trata de estudo, mas de demonstra-
ção dos dados. Vemos que o nível de renda dos jovens dos Estados 
mais pobres que conquistaram a oportunidade de acesso ao ensino 
não é diferente do nível de renda dos jovens de Estados ricos que 
têm o mesmo nível educacional. Digo novamente que as diferenças 
não são regionais e sim educacionais, reforçando as teses aqui de-
fendidas por muitos. 

O André levantou uma questão sobre aumento de alíquotas de 
Imposto de Renda e eu já a respondi. Ele pergunta também como 
fica a tributação dos bancos. Os bancos, hoje, já estão pagando mais 
impostos do que as demais áreas, com o aumento da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido. Com o Imposto de Renda dos bancos, 
mais a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o percentual está 
40% acima do dos demais setores. Eu não sei qual é o resultado da 
tributação, porque as alíquotas virão depois da reforma tributária.

O Guilherme Delgado voltou ao tema da segurança dos recur-
sos da seguridade. Eu não sou contrário a que estabeleçamos uma 
redação mais clara na reforma. Pode ser adequado. Ele pode ter ra-
zão quanto a isso. Agora, não vamos exagerar ao ponto de dizer 
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que desaparecem os direitos sociais na reforma. Evidentemente que 
não. Os direitos sociais estão preservados a partir do fato de que as 
vinculações também são preservadas, inclusive. A conta da Previ-
dência, de 160 bilhões por ano, vai ser paga. Garanto que ela vai ser 
paga por qualquer Governo. O trabalhador não vai aceitar que não 
seja paga. É claro que, se pudermos aperfeiçoar mais o texto legal... 
Não acho que ele deixa de ter razão ao cobrar uma redação segura a 
respeito desses recursos.

A Ruth Melo disse que a reforma não está promovendo justiça 
social. Veja, Ruth, não quero contraditá-la, mas apenas fazer uma 
ponderação. No meu modo de ver, a justiça social é resultado de um 
conjunto de políticas: política tributária, política de transferência 
de renda e políticas sociais. Desse ponto de vista, permita-me dizer 
que o Governo Lula tem melhorado a justiça social do País, não só 
com os programas feitos. Todos os dados de medição de distribui-
ção de renda têm mostrado que a distribuição de renda no Brasil 
está melhorando. 

Nós queremos, com a reforma tributária, ajudar o País a crescer 
para melhorar um pouco mais esses dados. Agora, concordo com 
você, a reforma em si não é um primor de distribuição de renda. 
Ela é técnica, diz respeito à arrecadação de tributos. Quero crer que 
o conjunto de políticas desenvolvidas pelo Governo seja, sim, uma 
reposta à distribuição de renda. 

O Alexandre disse que a manutenção do orçamento da segurida-
de nos mesmos níveis é só uma hipótese. Onde está o Alexandre? É 
sempre uma hipótese. Você não deixa de ter razão. Penso – é apenas 
uma opinião; é pior que uma hipótese – que a vinculação a um 
IVA federal não deixa de dar à seguridade o mesmo respaldo que 
é dado pelas contribuições. Insisto: se olharmos o que aconteceu 
nos últimos dois anos, veremos que dá mais dinheiro do que as 
contribuições. Quanto ao futuro, eu não sei o que dizer. Nós não 
sabemos, no futuro, se a reforma for feita ou não, se alterarmos ou 
não as contribuições, qual será o comportamento dessas receitas, a 
não ser estabelecendo hipóteses, como você disse. 

A Rosângela Cordeiro falou sobre federalizar algumas questões 
que são de definição estadual. Não quero brigar com os Governa-
dores, Rosângela, mais do que já estamos brigando para fazer essa 
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reforma. Agora, se vocês querem fazer uma proposição sobre ques-
tão de módulos rurais etc., vamos ver como lidar com isso. Mas, ne-
cessariamente, nós temos de negociar com os Governadores. Não é 
adequado que a lei federal tome do Governador o poder de decisão. 
Embora estejamos no momento de negociar formato de tributos, 
uma questão como essa eventualmente pode entrar numa mesa de 
negociações. Se vocês formularem essa questão, eu me comprometo 
a levá-la ao Deputado Sandro Mabel. 

Quero agradecer-lhes a atenção. Agradeço também ao Deputado 
Pedro Wilson – não respondi a V.Exa., porque não foram feitas per-
guntas, mas considerações – e ao Deputado Luiz Carlos Hauly. 

Nossa Comissão terá enorme satisfação em recebê-los durante os 
trabalhos de conclusão, que vão ocorrer no mês de julho. 

Peço desculpas por não poder permanecer mais aqui. Se eu for 
convidado para voltar, voltarei. Mas só se for convidado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Deputado Anto-
nio Palocci, agradecemos a V.Exa. e ao Deputado Sandro Mabel. 

Passamos a palavra ao Sr. Silvio Santana, da CNBB.
O SR. SILVIO SANT’ANA – Serei rápido. O mais importante era 

escutar a manifestação do Deputado Antonio Palocci. 
Aprendi muito com tudo o que ouvi aqui e agradeço-lhes esta 

oportunidade. Parece-me que existem grandes áreas de convergên-
cia em termos de abstratos teóricos, no sentido de que estamos de 
acordo em relação ao problema de progressividade, de segurança 
etc. Mas ainda não temos formulações muito específicas e concre-
tas. Ainda temos de cumprir essa tarefa para conseguirmos melho-
rar a interlocução com a própria Comissão.

 Ficou muito clara também a dimensão mais política desse assun-
to. Apesar de todo mundo ter mencionado a questão da conjugação 
das alianças possíveis, das articulações, precisamos trabalhá-la um 
pouco do nosso lado, do âmbito dos movimentos sociais da socie-
dade civil. Não é suficiente reconhecermos que existe uma injun-
ção política, um sistema de articulação política que bloqueia este 
País há quinhentos anos. Agora, temos de tentar definir qual é essa 
articulação e como assegurar que ela, do ponto de vista político, 
conduza as questões de uma forma adequada para essas demandas 
sociais que todos nós estamos mencionando aqui. 
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Era isso o que eu queria dizer. Agradeço-lhes mais uma vez a 
oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Agradecemos a 
contribuição ao Dr. Silvio Santana, representante da Pastoral da 
Criança, da CNBB. 

Passamos a palavra ao Sr. Daniel Cara.
O SR. DANIEL CARA – É uma pena que o Deputado Palocci não 

tenha podido continuar conversando conosco. Só quero mencionar 
algumas observações que foram trazidas pelo Plenário. 

O Alexandre disse que os estudos mais preocupantes sobre gas-
tos sociais são aqueles formulados pelo IPEA – principalmente o de 
nº 1.324. Eles apontam, por exemplo, que a educação, quanto ao 
investimento da União, tem tido aquele decréscimo que eu apre-
sentei. Teve uma recuperação em 2005. Mas – até porque não era o 
motivo do debate – essa recuperação teve como princípio o início 
das despesas que foram executadas depois, em 2006. Significa que – 
esse é um parâmetro muito complicado em termos democráticos –, 
sempre que estamos em ano eleitoral, os gastos sociais praticamen-
te duplicam ou triplicam; pelo menos a execução orçamentária, que 
é o ponto fundamental analisado nesse estudo. 

O Guilherme, em sua fala – foi um dos primeiros a se manifestar –, 
apresentou um problema, sobre o qual nós, como movimentos so-
ciais, temos de pensar. 

Normalmente, nós discutimos a questão da reforma tributá-
ria – foi dessa forma que o assunto foi debatido, por exemplo, na 
Coneb – com base na ampliação de direitos. A nossa luta sempre é 
pela ampliação de direitos. E a ampliação de direitos sempre estará 
aquém da necessidade de todos os seres humanos, de todos os bra-
sileiros e de todas as brasileiras. 

Marilena Chauí tem uma frase que eu acho genial. Diz ela que 
toda luta pelo direito sempre ocorre quando você vive uma épo-
ca democrática e as forças progressistas têm algum elemento pre-
sente na Constituição da República. Ela sempre fica aquém do 
que as forças progressistas gostariam que ficasse, mas muito além 
do que as forças conservadoras gostariam de ceder. Significa dizer 
que ganhamos menos do que deveríamos ganhar, menos do que é 
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justo, em termos sociais, mas mais do que aquilo que gostariam de 
nos conceder. 

Na verdade, essa pauta da reforma tributária parte de um pressu-
posto de neutralidade, que não é um pressuposto real. 

O Evilásio, a Eliana, a Vívian, que está aqui também, a Mariana, 
do Consed, e eu participamos de um debate do Conselho de De-
senvolvimento Econômico e Social. O tempo todo, o argumento 
apresentado pelo Governo Federal em relação a essa proposta de re-
forma tributária – colocada, inclusive, pelo Deputado Sandro Mabel 
como a nossa reforma tributária; e ele tinha uma platéia majorita-
riamente composta por empresários –, foi que, nela, o pressuposto 
da neutralidade se daria em termos de direitos sociais. Ela não é 
neutra, porque pode representar perdas. Na verdade, quem ganha 
com a reforma tributária é o mundo empresarial. Estou dizendo isso 
sem ter nada contra os empresários. 

Não tenho dúvida de que uma economia prescinde de raciona-
lidade. E a nossa também prescinde. Aliás, a racionalidade é um 
elemento intrínseco do jogo econômico. Agora, ela não pode jogar 
contra os direitos sociais. E nós nos vemos numa situação... Esse é 
um ponto para refletirmos. 

A proposta mais objetiva foi a da Deputada Luiza Erundina, que 
solicitou a realização de audiência pública para análise do relatório. 
Devemos trabalhar nesse sentido. Contamos com o Deputado Pe-
dro Wilson, com o Deputado Adão Pretto e com a Deputada Luiza 
Erundina para mobilizar essa gestão dentro da Casa, a fim de que 
possamos ter contato com o relatório antes de ele ser apreciado 
pela Comissão. Pessoal, depois que ele for para o Plenário, tirando 
o caso do ICMS e, depois, o do FUNDEB – conhecemos a Casa como 
a palma da nossa mão, porque tivemos uma intervenção longuíssi-
ma em relação ao FUNDEB –, a única questão que vai ser debatida 
é a da guerra e da renúncia fiscal. Eu posso estar errado em rela-
ção a isso, e gostaria de estar. Essa é a questão chave. Indo para o 
plenário, acabou em grande parte o nosso poder de ação. Temos 
poder de ação sobre Deputados que são sensíveis, e eles, em geral, 
fazem parte desta Comissão. Mas não temos poder de ação sobre os 
513 Parlamentares, como disse o Deputado Chico Lopes. Não estou 
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fazendo nenhuma crítica aos Deputados no sentido moral. Só estou 
falando sobre uma correlação de forças que é real. 

Como não sou economista, mas cientista político, estou qua-
se determinando como ocorre o jogo político, na realidade, e não 
como eu gostaria que ele ocorresse. Nesse sentido, temos de prestar 
atenção, porque, em vez de lutar pela nossa questão histórica de 
ampliação de direito, estamos lutando por uma outra pauta, que 
ainda é importante, mas que é muito mais atrasada do que a do 
passado. Estamos lutando por nenhum direito a menos. Essa é a 
questão. Todos os debates foram feitos no sentido de não termos 
nenhum direito a menos. E é importante ficar claro para quem par-
ticipa da luta política na área de educação, e também para quem 
participa da luta política da seguridade social... Infelizmente, es-
tamos muito separados. Tem sido muito difícil, não é Evilásio? Es-
tamos tentando trazer os dois grupos para trabalharem juntos. É 
preciso ficar claro que temos duas conquistas no âmbito do “ne-
nhum direito a menos”, se conseguirmos trabalhar. Mas que fique o 
compromisso do Deputado Antonio Palocci. Não tem de ver como 
é dentro da Comissão.

Quanto ao salário-educação, a redação feita, para vocês terem 
uma idéia, é extremamente frágil. Essa redação dá cinco, seis inter-
pretações. Todas as vezes em que a educação foi para um embate 
com uma redação que dava várias interpretações, o resultado foi 
um grave prejuízo. Há uma ADCT sendo argüida no Supremo Tri-
bunal Federal sobre a Lei do FUNDEF, que resulta num prejuízo, 
desde a criação do FUNDEF, de 40 bilhões de reais de transferência 
da União para Estados e Municípios. Quando se diz que a redação 
tem de ser mais clara, há uma conquista pequena no âmbito do 
“nenhum direito a menos”, mas ela é argumentativa. Agora, isso 
precisa ser concretizado na Comissão. Foi dito a mesma coisa em 
relação à seguridade social. A redação tem de ficar mais clara. 

O nosso trabalho, agora, tem de ser no sentido de garantir que 
essa redação seja mais clara. Eu acho que, para o futuro – e para 
o futuro não muito distante, ainda a curto prazo, não a médio 
prazo –, temos de pensar que não podemos permanecer na pauta 
do “nenhum direito a menos”. Precisamos voltar a lutar pelos di-
reitos a mais. Para conseguir chegar aqui, todo mundo teve uma 
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história de luta. E muitos não conseguiram ter a possibilidade de 
uma história de luta para chegar aqui. Falar sobre isso é redundân-
cia. Todos aqui sabem disso. 

Devemos nos manter unidos. Eu sei que é difícil, pois todos têm 
uma pauta na sua instituição, no seu movimento. Mas a questão da 
reforma tributária é central. A prioridade de um país está na forma 
de como ele gasta o orçamento público. E a prioridade do nosso 
País e dos nossos Governos não tem sido relacionada ao direito 
social, como esse estudo que eu recomendo que todos leiam, o de 
nº 1.324. Terei o prazer de saber que vocês farão a leitura para nos-
sas futuras intervenções.

Muito obrigado. Vamos continuar na luta. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Wilson) – Obrigado, Dr. Da-

niel Cara. V.Sa. tem dado uma grande contribuição à Comissão de 
Educação e Cultura para desvendarmos os parâmetros legais e até 
os valores das palavras nas leis, a fim de sabermos se estamos inter-
pretando-as corretamente ou não. 

Muito obrigado pela contribuição.
Passo a palavra ao Dr. Evilásio Salvador, do Fórum Brasil de Or-

çamento (FBO) e do Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC). 
Antes, convido para tomar assento à Mesa, o nosso presidente, 
Deputado Adão Pretto, porque o sistema brasileiro é presidencia-
lista. 

Gostaria também, Deputado Adão Pretto – sei que V.Exa. é do 
Rio Grande do Sul –, de manifestar nossa profunda indignação com 
a denúncia feita pela senhora que esteve aqui, sobre o uso de força, 
inclusive em área privada. Se é uma área alugada, é uma área pri-
vada, e de lá foram retirados trabalhadores, no Rio Grande do Sul. 
Deus nos livre dessas cruzes que nós temos de carregar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Pretto) – Agradeço ao com-
panheiro Pedro Wilson por ter ocupado a Presidência enquanto eu 
fui votar. Está havendo votação nominal. 

Realmente, o episódio ocorrido no Rio Grande hoje é uma con-
tinuidade do que vem ocorrendo ultimamente. Na semana passada 
houve uma manifestação, e dezessete pessoas ficaram feridas, passa-
ram mal, foram para o hospital, e doze pessoas foram presas. Os tra-
balhadores fizeram uma manifestação pacífica. Não só os sem-terra, 
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mas também os trabalhadores da Central Única dos Trabalhadores. 
Havia metalúrgicos, professores, estudantes e também agricultores. 
Hoje resolveram despejar famílias que estavam acampadas naquele 
local há três anos. Um pedaço de terra foi comprado e o outro foi 
alugado para fazer o acampamento dessas famílias. Despejaram-nas 
sem saber para onde elas vão ser levadas. Inclusive, na hora do des-
pejo, ligaram para o Movimento e perguntaram se não havia algu-
ma área disponível para levar os agricultores. É verdade. Tiraram as 
pessoas de uma área que era delas e não sabiam para onde levá-las. 
Então, é uma injustiça muito grande. Estavam, inclusive, separando 
as pessoas para levá-las para seus municípios de origem. Pelos do-
cumentos, sabiam de onde eram essas pessoas. Talvez elas tenham 
feito os documentos onde nasceram, mudaram-se para outras regi-
ões e agora iam ser levadas para a terra de origem.

O Rio Grande do Sul está nessa situação. Lamentamos o que vem 
ocorrendo.

Passo a palavra, por último, ao companheiro Evilásio, que vai 
encerrar a fase das palestras.

O SR. EVILÁSIO SALVADOR – Agradeço ao Deputado Adão 
Pretto. Agradeço, sobretudo, a presença às lideranças das entidades 
filiadas ao FBO; ao movimento da educação (Consed, Undime); ao 
movimento sindical (Unafisco, Sindicado dos Bancários); e a vários 
outros movimentos sociais. 

É uma conquista importante a realização desta audiência. Agra-
deço ao Deputado Adão Pretto por exercer o papel de interlocutor e 
por construir este espaço da sociedade civil junto ao Parlamento.

Farei alguns contrapontos, rapidamente, neste tempo final de 
que disponho. Quero dizer, não só como economista, mas também 
como agente político, como sujeito político, que essa reforma não 
é só uma opção técnica. Ela é uma opção política. Há “n” opções 
técnicas e políticas a serem realizadas. Poderíamos, por exemplo, 
pensar em tributar grandes fortunas, tributar patrimônio, acabar 
com a contribuição do Sistema S, que tem a mesma base do salário-
educação. Na realidade, estamos falando de opções políticas dentro 
de um conjunto de opções técnicas claramente colocado.

Falando em opções técnicas, em princípios, a Constituição tem 
vários princípios tributários. Parece que o Governo se lembrou de 



ação
 parlam

en
tar

83
Comissão de Legislação Participativa

um, que é o princípio da neutralidade. O Daniel foi muito feliz ao 
dizer que ele não é tão neutro assim. Mas também está no texto 
constitucional o princípio da capacidade contributiva. Está lá o 
princípio da isonomia entre as rendas dos trabalhadores e do ca-
pital. Está lá o princípio da justiça social. Está lá, para alguns im-
postos, o princípio da progressividade. Isso tem de ser respeitado. 
Também está no texto constitucional. São princípios importantes. 
São princípios constitucionais, que precisam ser resgatados.

Muitas vezes nós nos iludimos quando discutimos reforma tri-
butária. De fato, houve várias propostas de mudança do texto cons-
titucional nos últimos dez anos. Aliás, o sonho, logo após a Consti-
tuição de 1888, foi reformá-la; ou melhor, fazer uma contra-reforma, 
uma vez que a Constituição trouxe um conjunto de direitos sociais. 
Sobretudo na área de finanças públicas, ela foi bastante progressista, 
em relação ao sistema tributário. Os princípios constitucionais ali 
inscritos não são ruins. O problema foi a contra-reforma realizada 
ao longo dos anos 90. Tem muita gente esperando chegar aqui uma 
PEC para alterar o sistema tributário. Concretamente, basta listar as 
leis feitas em 1995 e 1996, as legislações infraconstitucionais, que 
dão outro desenho ao sistema tributário, diferente daquele desenho 
ali apontado. Não é à toa que o que o ITR arrecada não é nada. Não 
é questão técnica, não é só vontade política. O que ocorre é que o 
então Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1996, alterou a 
legislação do ITR. Esta Casa aprovou a alteração da legislação do 
ITR, tornou-o um imposto declaratório. Declara-se pelo valor da 
terra nua. É conhecido na Receita Federal – eu fui assessor do UNA-
FISCO durante anos – como o “Imposto 10”. O latifundiário chega 
lá e declara que a sua terra vale 10 reais em imposto. Isso é concreto. 
Trata-se de alteração de legislação. Não é um problema apenas de 
vontade política. O problema é que se tem de desfazer as coisas que 
foram feitas, a contra-reforma realizada. Por exemplo, em relação 
ao Imposto de Renda, passou-se a tributar de maneira diferenciada 
a renda do capital. Ou seja, o País, em 1996, passou a isentar lucros 
e dividendos, inclusive os remetidos ao exterior. Essas remessas es-
tão batendo recordes seguidos, sem nenhum centavo de tributação. 
Isentou recentemente, também, a especulação financeira nas apli-
cações de estrangeiros no Brasil.
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Então, há questões que são, além de técnicas, opções políticas, 
que deram a cara desse sistema tributário extremamente regressivo, 
cobrado dos mais pobres. Eu quero resgatar esses princípios, porque 
eles são extremamente importantes.

Há um segundo aspecto, sobre o qual gostaria de ter a oportu-
nidade de dialogar com o Deputado Antonio Palocci, que as en-
tidades presentes conhecem perfeitamente. Obviamente, quando 
falamos de justiça, de redistribuição de renda, é possível que isso 
seja feito do lado dos gastos e do lado das receitas. Isso é experiência 
de construção do Estado do bem-estar social. O equilíbrio nas bases 
tributárias e a forma como isso foi feito são importantes. Entretan-
to, o Brasil é um país extremamente desigual. Nossa distribuição de 
renda está entre as dez piores do mundo. É necessário fazer justiça 
pelo lado da Receita, senão vamos continuar transformando o Es-
tado brasileiro num Robin Hood às avessas – vai arrecadar dos mais 
pobres e direcionar para os mais ricos.

Indagam se é verdade que houve aumento de gastos sociais. É 
verdade. Houve aumento em parte. Mas esse aumento também não 
foi uniforme. Ele foi conquistado com o orçamento capenga, ainda, 
da seguridade social, que não foi efetivado da maneira que quería-
mos, mas que tem perda nos últimos anos. A educação tem perdas 
concretas em relação ao PIB. A saúde também. Guilherme Delgado 
é um estudioso dessa área, principalmente da seguridade social, e 
conhece muito bem o assunto. Se pegarmos 1995 e compararmos 
com o último ano, em relação ao PIB, veremos que há, concreta-
mente, perda de recursos na área de saúde, no Brasil. Então, não é à 
toa que está havendo esta discussão.

Esse orçamento pode não ter dinheiro para expandir o investi-
mento, como o Deputado Chico Lopes disse, mas tem dinheiro há 
muito tempo – há dez anos, ou melhor, desde 1999, praticamente –, 
com a realização de superávit primário.

É necessário que o movimento social e este Parlamento discu-
tam, na esfera da lei orçamentária, que é feita todo ano, a destina-
ção dos recursos para pagamento de juros e amortização da dívida. 
Foram 270 a 280 bilhões no último ano. Esse valor é três vezes o 
orçamento da saúde no País. Estamos pagando 170 bilhões de reais 
de juros. E a dívida, em relação ao PIB, só aumentou de 1995 para 
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cá. Pode ter caído um pouco nos últimos anos, mas não é uma que-
da substancial. 

Então, é uma política fiscal, que compromete o orçamento fiscal 
e comprime os recursos da área social. Há como ter espaço, sim, para 
as despesas sociais no Orçamento, mas temos de botar o dedo na 
ferida, que é o setor financeiro. Vamos ter de fazer o enfrentamen-
to disso. E o Fórum Brasil de Orçamento tem feito essa discussão 
do superávit primário, do pagamento de juros e da amortização da 
dívida. Esse é um aspecto essencial. Não basta falarmos em justiça 
social. Um terço da despesa de orçamento é comprometido com 20 
mil famílias no Brasil. Paga-se sob a forma de juros, e a amortização 
é repassada a esses rentistas.

Por fim, quanto à tributação direta, especificamente à questão 
levantada pelo André, a reforma tributária melhora a situação dos 
bancos e piora a dos trabalhadores. Os estudos mais recentes de-
monstram que os trabalhadores pagam cinco vezes mais tributos 
sobre a renda do que os bancos. Que conta é essa? O IRPF mais o 
IR sobre o trabalho, comparado com o que os bancos arrecadam de 
IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. Vejam que eles 
aumentaram essa contribuição nos últimos anos. Mesmo assim essa 
diferença chegou a ser de cinco vezes, de quatro vezes. A média é de 
quatro a cinco vezes.

Este ano há uma alíquota específica para a Contribuição Social 
Sobre o Lucro Líquido diferenciada para os bancos. Eles estão pagan-
do mais, como o Deputado Palocci disse aqui. Obviamente, muito 
menos do que os trabalhadores assalariados brasileiros. A reforma 
tributária sepulta isso, porque ela remete a regulamentação para a 
legislação ordinária. Já foi perfeitamente lembrado aqui que fora 
da Constituição não há garantia de repasse para as áreas sociais. 
Isso é fundamental. A reforma remete essa diferença a uma regu-
lamentação a posteriori da Constituição. Extingue a Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido e passa para a base do IRPJ. Isso tem 
de ser discutido.

Quanto à recuperação da tabela do Imposto de Renda, basta a 
legislação infraconstitucional. Não é preciso mexer na Constitui-
ção. É possível construir a progressividade do sistema sem mexer na 
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Constituição. A legislação infraconstitucional permite a implanta-
ção de alíquotas diferenciadas em Imposto de Renda.

Agora, eu quero lembrar que não basta corrigir a tabela do Im-
posto de Renda, se não trouxermos para dentro dela todas as rendas 
da economia – lucro, juros, dividendos, renda fundiária. Se trouxer-
mos essas rendas para dentro da tabela, aí, sim, será possível fazer 
a exoneração, acabar com a tributação sobre o consumo, sobre a 
produção. Mas, por outro lado, tem-se de construir um sistema tri-
butário justo com essa tributação.

Por fim, quero assinar embaixo do que o Guilherme Delgado 
disse. Reforma tributária traz, sim, conseqüências para o financia-
mento da seguridade social. Talvez o Deputado Antonio Palocci não 
tenha lido atentamente o texto. Acho que temos a obrigação de 
conversar sobre o assunto. A reforma representa o sepultamento do 
art. 195, do que resta do orçamento da seguridade social. No texto 
vão restar: contribuição sobre a folha de pagamento, recurso e lu-
cro, concursos e prognósticos.

Então, temos de restabelecer esse orçamento. Chamo a atenção 
do Parlamento para que haja não somente nenhum direito a me-
nos para as políticas sociais, mas também nenhum recurso a menos 
para a seguridade social e para a educação.

Agradeço-lhes a paciência e a oportunidade. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adão Preto) – Obrigado, compa-

nheiro Evilásio.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente reunião da 

Comissão de Legislação Participativa, antes convocando os senho-
res membros da Comissão para a reunião deliberativa de quarta-fei-
ra, dia 18, às 14 horas, no Plenário IV do Anexo II da Câmara dos 
Deputados.

Está encerrada a presente reunião.
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Siglário

A

ACEL – Associação Nacional das Operadoras Celulares;

ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

ALERJ – Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro;

Anfip – Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil;

B

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

c

CAQi – Custo Aluno-Qualidade;

Cedaca – Centro de Atendimento da Criança e do Adolescente;

Cide – Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico;

Cfemea – Centro Feminista de Estudos e Assessoria;

CNBB – Confederação Nacional dos Bispos do Brasil;

CNC – Confederação Nacional do Comércio;

CNI – Confederação Nacional da Indústria;

CNM – Confederação Nacional de Municípios;

CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação;

Cofins – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social;
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Condsef – Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal;

Coneb – Conferência Nacional de Educação Básica;

Conic – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs no Brasil;

Confecon – Conselho Federal de Contabilidade;

Corecon – Conselho Regional de Economia;

Consed – Conselho Nacional de Secretários de Educação;

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;

CUT – Central Única dos Trabalhadores;

CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira;

d

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos;

DRU – Desvinculação das Receitas da União;

F

FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador;

FBO – Fórum Brasil de Orçamento;

Febrafite – Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais;

Fenafisp – Federação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social;

FPE – Fundo de Participação dos Estados;

FPM – Fundo de Participação dos Municípios;

Fetraf – Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar;

Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-

nais da Educação;

Fundef – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério.

g

GDF – Governo do Distrito Federal;

I

ICMS – Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços;

INESC – Instituto de Estudos Socioeconomicos;
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INSS – Instituto Nacional do Seguro Social;

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;

IPI – Impostos sobre Produtos Industrializados;

IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano;

IR – Imposto de Renda;

IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física;

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica;

ISS – Imposto sobre Serviços de qualquer natureza;

ITR – Imposto Territorial Rural;

IVA – Imposto sobre Valor Agregado;

l

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

M

MIEIB – Movimento Interfóruns de Educação Infantil no Brasil;

MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra;

MMC – Movimento de Mulheres Camponesas do Brasil;

O

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil;

OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico;

ONG – Organização Não-Governamental;

P

PEC – Proposta de Emenda Constitucional;

PIB – Produto Inteno Bruto;

PIS – Programa de Integração Social;

PNE – Plano Nacional de Educação;

S

SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo;

SINDECON – Sindicato dos Economistas;
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U

Unafisco – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal;

Uncme – União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação;

Unicaf – União das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária;

Undime – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação;

USP – Universidade de São Paulo;
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Participantes

ADRIANA FRANçA FBO – Cultura

ALDIZA SOARES DA SILVA Fundação Grupo Esquel Brasil

ALESSANDRA CARDOSO INESC

ALEXANDRE CICONELLO INESC

ALVARO LUCHIEZI JR UNAFISCO

ANA NERY DOS SANTOS Centro de Cultura Luiz Freire 

ANDRÉ AZEVEDO CNC

ANDRÉ M. NEPOMUCENO Sindicato Dos Bancários

ANTONIO CLÁUDIO FERREIRA LIMA COFECON

BERNADETE DONADON FENAFISP

CANDIDA ABELHA GUERRA GDF

CARLOS ALBERTO PEREIRA Câmara dos Deputados/PPS

CARLOS FRANCISCO Senado Federal

CAUê MAIA Câmara dos Deputados

CESAR AUGUSTO NARDELLI COSTA SABESP

CLAUDETE STERTZ P. Social – CNBB

DALVA S. MEIRELLES GDF

DANIEL RECH UNICAFES

DAVID TELLES UNDIME

DELCI MARIA FRANZEN Pastorais Sociais

EDUARDO B. FERREIRA CNTE

EDWIGES CARDOSO Senado Federal
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ELIANA M GRAçA INESC

ELISABET L DE SOUZA Ministério da Fazenda

ELIZABETH CUSTóDIO PEREIRA Verde Chão Consultoria

FÁBIO  RODRIGO DA SILVEIRA CONSED

FLÁVIO C. SCHUSH SINDECON

GABRIELE CIPRIANT CONIG/MEB

GILBERTO SOUZA CBJP/CNBB

GRAçA CAMPOS Câmara dos Deputados

GUILHERME C. DELGADO CNBB

ISMAEL CESAR CUT

JAIR BARBOSA JR. INESC

JOSÉ ARNO TRAESEL Câmara dos Deputados

JOSÉ PAULO FERREIRA UNICAFES

JULIANO SANDER NUNES ANFIP

LUCAS MARTINS ROMAN Conf. Nacional dos Municípios

LUCIANA DE S. MATOS ACEL

LUCIANE GRITO

LUIZ BARCELOS Ass. Parlamentar

LUIZ BASSEGT GRITO

Mª. MERCêS CARVALHO CNAS/MDS

MAGNóLIA S. RODRIGUES P. Social – CNBB

MARCOS JOAQUIM MARTINS PEREIRA Confederação Nacional de Indústria

MARIA DA GRAçA AMORIM FETROF Brasil

MARIA JOSÉ DE MELO CONSED/AL

MARIANA R.B. MIGLIARI CONSED

MARIANGELA AMORIM Câmara dos Deputados

MARY LUCE Câmara dos Deputados

MARYA A MACHADO Ministério da Saúde

MAX LERO CONDSEF/DIESSE

NILCE ROSA DA COSTA CONSED

PE. BERNARD LESTIENNE CNBB

REGINA F. DE M. OLIVEIRA Capital Social

RENATO A SANTOS CONFECON

ROBERTO KUPSKI FEBRAFITE
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ROBERTO MAURO DOS SANTOS

RODRIGO DELFORGE

RODRIGO VIEIRA DE ÁVILA

ROSANGELA PIOVIZANI CORDEIRO

RUTH MELLO

SARAH F. REIS

STêNIO RIBEIRO

VIVIAN KA. FUHR MELCOP

WEBERTH DAVID

WELINGTON ELUISIO LIMA 

I.B.S

Câmara dos Deputados

Liderança do PSOL

MMC

CORECON/RS

CFEMEA

EBC

UNDIME

Câmara dos Deputados

TV Câmara
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trata o inciso I do caput deste
artigo.”

b e c, 1, do caput deste artigo.” recursos garantidos à educação no
âmbito da União reduzam a base de
cálculo nos demais entes federados.

Art.1° (...):
“Art. 161.................
§ 4o Os recursos recebidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal
nos termos do inciso IV, “c”, do
caput não serão considerados na
apuração da base de cálculo das
vinculações constitucionais.”

4. Supressiva
A proposta original exclui parte das
transferências constitucionais aos
Estados e ao DF da base de cálculo das
vinculações constitucionais, o que não se
justifica, uma vez que as novas
transferências vêm justamente
compensar as perdas em razão da
reforma.

Art.1° (...):
“Art. 195......................
§13. Lei poderá estabelecer a
substituição parcial da
contribuição incidente na forma
do inciso I do caput deste artigo
por um aumento da alíquota do
imposto a que se refere o art. 153,
VIII, hipótese na qual:
I - percentual do produto da
arrecadação do imposto a que se
refere o art. 153, VIII, será
destinado ao financiamento da
previdência social;
II - os recursos destinados nos
termos do inciso I não se
sujeitarão ao disposto no art.
159.”

5. Modificativa
Art.1° (...):
“Art. 195……………..
§ 13. Lei poderá estabelecer a
substituição parcial da contribuição
incidente na forma do inciso I do
caput deste artigo por um aumento
proporcional da alíquota do imposto
a que se refere o art. 153, VIII,
hipótese na qual o percentual
acrescido será destinado ao
financiamento da previdência
social.”

Esta emenda diz respeito à garantia de
financiamento da previdência social e
visa assegurar que futura substituição
parcial da contribuição previdenciária
por elevação da alíquota do IVA não
desvincule receitas hoje asseguradas a
essa política social.

Art.1° (...):
“Art. 212....................
§1° Para efeito do cálculo previsto
neste artigo:
I - a parcela da arrecadação de
impostos transferida pela União
aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, ou pelos Estados
aos respectivos Municípios, não é
considerada receita do governo
que a transferir;
II - são deduzidas da arrecadação
dos impostos da União a que se
refere o inciso I do art. 159 as
destinações de que trata o referido
inciso.”

6. Supressiva
Busca assegurar a efetividade do
princípio da vinculação dos impostos à
educação estabelecido na Constituição de
1988. Este princípio constitui garantia
constitucional fundamental e não pode
ser emendado por reforma no sentido de
excluir parte dos impostos da base de
cálculo das vinculações.

Art.1° (...):
“Art. 212.......................
§1° Para efeito do cálculo previsto
neste artigo:
I - a parcela da arrecadação de
impostos transferida pela União
aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, ou pelos Estados
aos respectivos Municípios, não é
considerada receita do governo
que a transferir;

7. Modificativa
Art.1° (...):
“Art. 212…………….
§1° Para efeito do cálculo previsto
neste artigo:
(...)
II - são deduzidas da arrecadação do
impostos previsto no art.153, VIII,
as destinações de que trata o art.159,
I.”

Visa preservar a vinculação sobre o IR e
o IPI na forma hoje existente, uma vez
que a proposta reduz drasticamente a
base de incidência da vinculação
constitucional para o ensino sobre tais
impostos.



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

110
Reforma Tributária

_____________________________________________________________________________________________
Campanha Nacional pelo Direito à Educação

Rua General Jardim, 660 sala 72 – campanha@campanhaeducacao.net

II - são deduzidas da arrecadação
dos impostos da União a que se
refere o inciso I do art. 159 as
destinações de que trata o referido
inciso.”

Art.1° (...):
“Art. 212........................
§1° Para efeito do cálculo previsto
neste artigo:
I - a parcela da arrecadação de
impostos transferida pela União
aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, ou pelos Estados
aos respectivos Municípios, não é
considerada receita do governo
que a transferir;
II - são deduzidas da arrecadação
dos impostos da União a que se
refere o inciso I do art. 159 as
destinações de que trata o referido
inciso.”

8. Aditiva
Art.1° (...):
“Art. 212.........................
§1° Para efeito do cálculo previsto
neste artigo:
(...)
III – Não será considerada nas
deduções de que trata o inciso
anterior a destinação a que se refere
o art. 159, I, “c”, 2, da
Constituição.”

Exclui a dedução da nova vinculação à
educação básica para efeito de cálculo da
vinculação constitucional para a
manutenção e desenvolvimento do
ensino. Em relação à União, tal medida
evita a sobreposição das vinculações
constitucionais para a educação,
impedindo que os recursos
“complementares” venham,
contraditoriamente, a causar impacto
negativo na fonte principal (art.212,
caput).

Art.1° (...):
“Art. 212........................
§ 5o A educação básica pública
terá como fonte adicional de
financiamento a destinação
de que trata o art. 159, I, “c”, 2.

9. Modificativa
Art.1° (...):
“Art. 212........................
§ 5o Além dos recursos aplicados na
forma do caput deste artigo, a
educação básica pública terá como
fonte adicional de financiamento a
destinação de que trata o art. 159, I,
“c”, 2.

Busca explicitar o caráter complementar
da nova vinculação que substituirá o
salário-educação, que não pode ser
considerada, mesmo sendo calculada
sobre impostos, para efeito de
demonstração do cumprimento da
vinculação do art.212, caput.

Art.2° Os artigos do Ato das
Disposições Constitucionais
Transitórias a seguir enumerados
passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 76.......................
§1° O disposto no caput deste
artigo não alterará a base de
cálculo das destinações a que se
referem os arts. 153, §5°; 157;
158, I e II; e 159, I, “c”, 2, e II, da
Constituição.”

10. Modificativa
Art.2° (...):
“Art. 76………………….
§ 1° O disposto no caput deste artigo
não alterará a base de cálculo das
destinações a que se referem os arts.
153, §5°; 157; 158, I e II; 159, I, “c”,
2, e II; e 212, caput, da
Constituição.”

Com base no princípio da vinculação dos
impostos à educação, propõe o fim da
incidência da DRU sobre a base de
cálculo do art.212, caput.

Art.2° (...):
“Art. 76.......................
§2° Para efeito do cálculo das
deduções de que trata o art. 212,
§1°, II, da Constituição,
considerar-se-ão, durante a
vigência deste artigo, oitenta por
cento da destinação a que se refere
o art. 159, I, “c”, 2, da
Constituição.”

11. Modificativa
Art.2° (...):
“Art. 76.......................
§2° Para efeito do cálculo das
deduções de que trata o art. 212, §1°,
II, da Constituição, não será
considerada, durante a vigência
deste artigo, a destinação a que se
refere o art. 159, I, “c”, 2, da
Constituição.”

Durante o prazo de vigência do
dispositivo, exclui a dedução da nova
vinculação à educação básica para efeito
de cálculo da vinculação constitucional
para a manutenção e desenvolvimento do
ensino. Em relação à União, tal medida
evita a sobreposição das vinculações
constitucionais para a educação,
impedindo que os recursos
“complementares” venham,
contraditoriamente, a causar impacto
negativo na fonte principal (art.212,
caput).
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Art. 6° Até a fixação por lei
complementar dos percentuais de
destinação a que se refere o
art.159, I, c, da Constituição, são
fixados os seguintes percentuais:
I - dois inteiros e cinco décimos
por cento, em relação ao item 1;
II - dois inteiros e três décimos
por cento, em relação ao item 2.

12. Modificativa
Art. 6° Até a fixação por lei
complementar dos percentuais de
destinação a que se refere o art.159,
I, c, da Constituição, são fixados os
seguintes percentuais:
I - dois inteiros e três décimos por
cento, em relação ao item 1;
II - dois inteiros e cinco décimos por
cento, em relação ao item 2.

Propõe a elevação do percentual
proposto, respondendo à necessidade de
ampliação dos recursos para toda a
educação básica, uma vez que quando foi
criado o salário-educação destinava-se
somente ao ensino fundamental.

Art.6°.....................
§ 1o A soma dos percentuais a
que se refere o caput deste artigo,
quando fixados pela lei
complementar, não poderá
ultrapassar quatro inteiros e oito
décimos por cento.

13. Supressiva
Visa eliminar a previsão de um limite
máximo para as novas subvinculações à
educação básica e aos transportes e
combustíveis, impedindo-se assim uma
indesejada disputa por recursos entre tais
setores e permitindo a definição dos
percentuais com base em parâmetros
qualitativos mais amplos.

Art.6°.....................
§ 2o O percentual de que trata o
inciso II do caput deste artigo
deverá ser revisto, caso se
verifique que restou inferior ao da
razão entre a arrecadação da
contribuição social do salário-
educação, no último exercício de
sua vigência, e o somatório das
arrecadações dos impostos de que
trata o art. 153, III e IV, da
Constituição, das contribuições
sociais para o financiamento da
seguridade social (Cofins), para o
Programa de Integração Social
(PIS) e sobre o lucro líquido
(CSLL), da contribuição de que
trata o art. 177, § 4o, da
Constituição, e da própria
contribuição social do salário-
educação, hipótese em que deverá
ser reajustado, por lei
complementar, com vistas a
observar o percentual verificado
no último exercício de vigência da
contribuição social do salário
educação.

14. Modificativa
Art.6°.....................
§ 2o O percentual de que trata o
inciso II do caput deste artigo deverá
ser revisto, caso se verifique que
restou inferior ao da razão entre a
arrecadação da contribuição social
do salário-educação, no último
exercício de sua vigência, e o
somatório das arrecadações dos
impostos de que trata o art. 153, III e
IV, da Constituição, das
contribuições sociais para o
financiamento da seguridade social
(Cofins), para o Programa de
Integração Social (PIS) e sobre o
lucro líquido (CSLL), da
contribuição de que trata o art. 177,
§4o, da Constituição, e da própria
contribuição social do salário-
educação, hipótese em que deverá
ser aplicado este último, com vistas
a observar, no primeiro ano de
vigência do art.159, I, “c”, 2, da
Constituição, o percentual verificado
no último exercício de vigência da
contribuição social do salário
educação.

Estabelece a auto-aplicabilidade do
dispositivo, impedindo eventuais perdas
no financiamento da educação básica por
conta de dificuldades na aprovação de
uma lei complementar específica.
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