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Apresentação

A Comissão de Finanças e Tributação – CFT, conforme precei-
tua o art. 32, X, ‘j’ do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, tem como uma de suas atribuições regimentais 

tratar do “sistema tributário nacional e repartição das receitas tri-
butárias; normas gerais de direito tributário; legislação referente a 
cada tributo”. Assim sendo, quando da tramitação, nesta Casa Le-
gislativa, de proposição de iniciativa do Poder Executivo, tratan-
to de estabelecer a reforma tributária (PEC nº 233, de 2008), é de 
todo oportuno que a CFT conheça, discuta, acompanhe e proponha 
aperfeiçoamentos à proposta, mesmo estando a referida PEC sendo 
examinada por Comissão Especial. 

Tal necessidade se impõe, ainda mais, quando se verifica, no 
texto da proposição, existir bom número de alterações propostas 
à Constituição Federal que, expressamente, exigem que sejam pro-
duzidas leis complementares, sem o que esses comandos perma-
neceriam inócuos. A título de exemplo, pode-se citar os casos da 
criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional – FNDR e 
do Fundo de Equalização de Receita – FER, além da regulamentação 
do funcionamento do novo ICMS  e do IVA federal. 

Nada mais oportuno, portanto, do que a CFT discutir os aspec-
tos da política nacional de desenvolvimento regional, contidos na 
proposição, principalmente o FNDR. Dessa forma, por iniciativa 
deste parlamentar, a CFT aprovou a Audiência Pública, objeto desta 
publicação. 
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Reunindo exposições do Sr. Bernard Appy, Secretário de Políti-
ca Econômica do Ministério da Fazenda; do Sr. Antônio Roberto 
Albuquerque Silva, Diretor do Departamento de Gestão dos Fun-
dos de Desenvolvimento Regional da Secretaria de Política de De-
senvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional e da 
Sra. Lourdes Maria Porto Morais, Diretora de Estudos Tributários 
da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, pode-se obter amplo 
e preciso panorama dos entendimentos do Governo Federal e dos 
governos estaduais sobre a criação do FNDR. 

Esta publicação, que traz a transcrição das apresentações, do de-
bate e dos documentos que respaldaram a Audiência Pública, passa 
a ser, sem dúvida, um ponto de referência importante àqueles que 
se dedicam aos estudos e aperfeiçoamentos de nosso sistema tri-
butário e à questão dos desenvolvimento regional. É também ins-
trumento importante de divulgação de tema central do desenvol-
vimento nacional e regional a tantos os que queiram deste debate 
participar.

Com esta publicação, a CFT toma iniciativa certamente enrique-
cedora de sua atribuição de contribuir com o aperfeiçoamento do 
sistema tributário nacional.

Deputado PEDRO EUGÊNIO
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
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Requerimento nº 122 de 2008 
(do Sr. Pedro Eugênio)

Requeiro a realização de Audiência Pública para discussão da 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional, contida na pro-
posta de Reforma Tributária enviada pelo Governo Federal, (PEC 
233/2008), em especial, no que se refere a normatização do financia-
mento e operacionalização do Fundo Nacional de Desenvolvimen-
to Regional por legislação infra-constitucional. Para tanto, serão 
convidados a participar representante do Fórum dos Governadores 
do Nordeste, Sr. Guido Mantega ou representante do Ministério da 
Fazenda, Sr. Geddel Vieira Lima ou representante do Ministério da 
Integração Nacional. 

JUSTIFICATIVA

Ao incluir propostas sobre uma Política Nacional de Desenvol-
vimento Regional na PEC 233, que trata da Reforma Tributária, o 
governo federal procurou fazê-lo na perspectiva de se estabelecer 
políticas abrangentes, tanto do ponto de vista territorial, quanto 
aos instrumentos que a compõem.

Visando combater a guerra fiscal e combater as desigualdades in-
ter e intra regionais, propõe-se unificar os fundos constitucionais 
hoje existentes em um único; ampliar o alcance do novo fundo para  
todo o país e permitir que seus recursos sejam utilizados não só para 

Realização de Audiência Pública 
para discussão da Política  Nacional  
de Desenvolvimento Regional com 
a presença de um representante do 
Fórum  dos Governadores do Nor-
deste, do Sr.  Guido Mantega, ou 
representante do Ministério da  Fa-
zenda, do Sr. Geddel Vieira Lima ou 
representante do Ministério da Inte-
gração Nacional.
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crédito produtivo, como também para transferências não reembol-
sáveis aos estados visando financiar infraestrutura econômica.

Tais modificações irão requerer da legislação infra-constitucional 
a discussão de questões tais como: o papel dos bancos de desenvolvi-
mento regional; a definição dos recursos necessários para fazer face 
ao fim da guerra fiscal acelerando a taxa atual de formação de capi-
tal dos estados; mecanismos de fomento do FNDR, entre outros.

Assim é oportuno ouvirmos o governo federal e os estados para 
poder a Comissão de Finanças e Tributação melhor se posicionar 
quanto à questão. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 2008.

Deputado Pedro Eugênio
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DATA: 06/05/08 

Hora: 14h30
Local: Plenário nº 4 do Anexo II da Câmara dos Deputados

EXPOSITORES:

1. Sr. Bernard Appy, Secretário de Política Econômica do Minis-
tério da Fazenda;

2. Sr. Antônio Roberto Albuquerque Silva, Diretor do Departa-
mento de Gestão dos Fundos de Desenvolvimento Regional 
da Secretaria de Política de Desenvolvimento Regional do Mi-
nistério da Integração Nacional;

3. Sra. Lourdes Maria Porto Morais, Diretora de Estudos Tributá-
rios da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

Política de desenvolvimento regional



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

14
Política Nacional de Desenvolvimento Regional

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A seguir, apresenta-se a gravação transcrita da Audiência Pú-
blica, elaborada pelo Departamento de Taquigrafia, Revisão e Re-
dação (DETAQ), na qual estão incluídas as exposições dos convi-
dados e o debate dos parlamentares. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Declaro aberta 
a reunião de audiência pública, destinada a discutir a política na-
cional de desenvolvimento regional, decorrente da aprovação do 
Requerimento nº 122, de autoria desta Presidência.

Convido, para tomarem assento à mesa, a Sra. Lourdes Maria 
Porto Morais, Diretora de Estados Tributários da Secretaria da Fa-
zenda do Estado do Ceará, representando o Secretário da Fazenda 
do Governo do Ceará e Coordenador do Fórum de Secretários de 
Fazenda dos Estados, Deputado Estadual Mauro Benevides Filho; o 
Sr. Antônio Roberto Albuquerque Silva, Diretor do Departamento 
de Gestão dos Fundos de Desenvolvimento Regional, da Secretaria 

Dep. Pedro Eugênio, Lourdes Morais, Antônio Albuquerque Silva e Bernard 
Appy.
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de Política de Desenvolvimento Regional, representando o Minis-
tro de Estado da Integração Nacional, Sr. Geddel Vieira Lima; o Sr. 
Bernard Appy, Secretário de Política Econômica, representando o Sr. 
Guido Mantega, Ministro de Estado da Fazenda.

Por oportuno, quero registrar, com muita alegria, a presença do 
Deputado Gonzaga Mota, que já presidiu esta Comissão e faz parte 
da nossa galeria de ex-Presidentes, e muito ilustra esta reunião.

Esclareço que a reunião está sendo gravada para posterior trans-
crição, portanto solicito a todos que falem ao microfone identifi-
cando-se ao iniciar as suas interpelações.

Para melhor ordenamento dos trabalhos, adotaremos os seguin-
tes critérios: os expositores terão até quinze minutos, prorrogáveis 
a juízo da Comissão, não podendo ser aparteados durante a expo-
sição. Somente após a exposição dos convidados, passaremos ao 
debate. O autor do requerimento terá dez minutos e os Deputados 
inscritos, três minutos para indagações. Serão permitidas a réplica 
e a tréplica pelo prazo de três minutos. Para as respostas, os expo-
sitores terão o mesmo tempo.

Serão autorizadas inscrições com os seguintes critérios de prefe-
rência: autor do requerimento, membros da Comissão e, havendo 
tempo, outros Parlamentares.

Concedo a palavra ao Sr. Bernard Appy, Secretário de Política Eco-
nômica do Ministério da Fazenda, para realizar a sua exposição.

Lembro aos senhores presentes que o intuito desta Presidência na 
condição de Parlamentar membro, ao propor, por meio de requeri-
mento, esta audiência pública, foi iniciar um processo de envolvi-
mento ativo da Comissão de Finanças e Tributação na discussão da 
reforma tributária, que tem a sua Comissão Especial em andamento, 
e concentrar os seus esforços no debate das questões que demanda-
rão, com certeza, a elaboração de legislação complementar.

Inclusive, tivemos o ensejo de conversar com o Sr. Bernard Appy 
e de discutir sobre a oportunidade de a Comissão contribuir com o 
debate, aprofundando questões como o Fundo de Equalização, a re-
gulamentação do IVA, do ICMS e o assunto que nos traz hoje aqui: 
política de desenvolvimento regional.

Feito esse esclarecimento, passo a palavra ao expositor.
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O SR. BERNARD APPY (não revisado pelo expositor) – Boa tarde 
a todos.

Eu quero cumprimentar o Deputado Pedro Eugênio, Presidente da 
Comissão, e agradecer-lhe o convite para participar deste evento.

Farei uma apresentação bastante rápida sobre a política de de-
senvolvimento regional no âmbito da reforma tributária, os concei-
tos que orientaram a proposta que foi incluída na emenda consti-
tucional. Obviamente, uma parte da implementação desse desenho 
depende da regulamentação que será feita desse dispositivo. O An-
tônio Albuquerque, que está aqui representando o Ministro da Inte-
gração Nacional, provavelmente vai entrar um pouco em detalhes 
sobre a questão da regulamentação. Eu vou falar um pouco mais 
do conceito geral da discussão que levou à proposta constante da 
reforma tributária.

O Governo está propondo, no âmbito da reforma tributária, mu-
danças relevantes no desenho da política de desenvolvimento re-
gional do País. Essas mudanças já seriam importantes em si; por si 
só já se justificam, porque há necessidade, acredito eu, de rever o 
desenho da política de desenvolvimento regional do País. Mas ela 
tem uma função adicional no bojo da reforma tributária, porque 
a reforma tributária tem como um dos objetivos terminar com a 
guerra fiscal entre os Estados brasileiros. Embora cada vez menos 
seja funcional, enquanto instrumento de redução das desigualda-
des regionais, o que está acontecendo hoje é uma generalização do 
uso de instrumentos de incentivo fiscal, que acaba, na verdade, fa-
zendo com que a guerra fiscal, como instrumento de atração de in-
vestimentos para os Estados menos desenvolvidos, venha cada vez 
menos perdendo função. Além do fato de que muitas vezes a guerra 
fiscal acaba deslocando investimentos dentro de uma mesma re-
gião. Então, é muito comum que incentivos da guerra fiscal aca-
bem deslocando investimentos. Por exemplo, no caso do Nordeste, 
que é um caso típico, investimentos que seriam feitos no Nordeste 
de qualquer forma acabam sendo apenas deslocados de um Estado 
para outro. Ainda assim, é um dos poucos instrumentos de desen-
volvimento que os Estados menos desenvolvidos possuem. 

Nesse contexto, o aprimoramento da política de desenvolvimen-
to regional tem um papel importante no bojo da reforma tributária 
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como alternativa à guerra fiscal, como instrumento de desenvolvi-
mento das áreas menos desenvolvidas do País.

(Segue-se exibição de imagens.)
Muito rapidamente, um rápido diagnóstico, o que explica as de-

sigualdades regionais? O que explica as desigualdades regionais são, 
muitas vezes, situações históricas específicas e algum desequilíbrio 
em algum momento histórico que se realimentam. Você tem um 
primeiro motivo que leva uma região a se desenvolver mais que ou-
tra e você tende a gerar um círculo em que esse processo de dese-
quilíbrio regional se realimenta. Seja em função de concentração 
da produção – ou seja, um setor tende a produzir mais, onde tem 
outras empresas do mesmo setor produtivo, chama-se economias 
de aglomeração; seja para efeitos intersetoriais, na hora que você 
tem um setor que produz insumos, você tende a instalar na mesma 
região empresas que utilizam aqueles insumos ou vice-versa; seja 
em função de economias de urbanização em grandes aglomerações 
urbanas, você tende a atrair determinado perfil de trabalhadores que 
às vezes não se deslocaria para áreas menos urbanizadas. E, obvia-
mente, os impactos regionais desses fatores dependem de uma série 
de questões. Por exemplo, eles afetam diferentemente vários produ-
tos, como, por exemplo, a proximidade da produção de insumos ou 
a relação entre o custo de transporte e o valor dos produtos.

Pela experiência internacional, quais são os instrumentos tra-
dicionais da política de desenvolvimento regional? Um deles são 
investimentos em infra-estrutura. É muito comum você utilizar 
investimentos em infra-estrutura como um mecanismo de atração 
de investimentos para determinada região, explorar vocações e au-
mentar a produtividade daquela região. 

Outro, é a experiência da política de desenvolvimento regional. 
É muito comum o uso de incentivos fiscais e subsídios a empresas. 
Agora, o que a literatura internacional mostra – esse é um ponto im-
portante – é que o uso de incentivos fiscais e subsídios, no geral, tem 
um impacto mais limitado em induzir deslocamento de empresas de 
grandes aglomerações para áreas menos desenvolvidas do que o uso de 
instrumentos de despesas e investimentos com desembolsos diretos.

E, obviamente, esse uso de instrumentos como incentivos fiscais 
e subsídios normalmente tem impacto mais relevante sobre decisões 
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de localização em áreas próximas, ou seja, quando dois Estados, que 
têm características próximas e estão próximos, um deles concede 
incentivo e o outro não concede, isso tende a ter mais efeito sobre 
decisões de localização das empresas do que o uso de outros tipos 
de incentivos. Isso é o que fala a literatura internacional, mas isso 
depende da dimensão e do tipo de incentivo. Se você der um incen-
tivo muito grande, obviamente isso pode atrair empresas de gran-
des aglomerações para áreas menos desenvolvidas, mas, no geral, 
esses instrumentos tendem a ser menos eficientes como política de 
desenvolvimento macro regional do que instrumentos de despesas 
a fundo perdido em investimentos.

Finalmente, obviamente, você tem programas públicos, como 
programas de educação, programas de transferência de renda, que 
também são instrumentos importantes de redução das desigualda-
des regionais.

Qual a tendência recente da política de desenvolvimento regio-
nal no mundo? E aqui estamos falando basicamente da experiência 
consolidada pela OCDE e pela União Européia. Primeiro, a políti-
ca de desenvolvimento regional em termos mundiais tem cada vez 
mais se focado em áreas mais restritas, não em macrorregiões, mas, 
sim, em mesorregiões, que têm muitas vezes características mais 
homogêneas do que macrorregiões. 

A tendência internacional da política de desenvolvimento re-
gional tem sido a de buscar explorar vocações e vantagens compa-
rativas locais, tentar identificar quais são as vocações da região e 
explorá-las na medida do possível e sempre procurando aumentar 
o índice de produtividade local, ou seja, tornar mais competitivas 
as empresas localizadas naquelas regiões. O grande desafio nesses 
casos é identificar quais são os potenciais de cada uma das regiões 
e fornecer os bens públicos como infra-estrutura, qualificação de 
mão-de-obra ou outros, que podem ajudar aquela região a explorar 
mais as suas vocações. 

Parte da política de desenvolvimento regional tem sido feita por 
meio de estratégias baseadas em conhecimentos como, por exem-
plo, o desenvolvimento de clusters produtivos, que consolidam o 
conhecimento sobre determinado processo produtivo numa região, 
ou até mesmo investimentos em universidades e centros de pesqui-
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sa, neste último caso, principalmente em áreas urbanas mais desen-
volvidas. A experiência de tentar montar universidades ou grandes 
centros de pesquisa em áreas onde já não há certa aglomeração ur-
bana, no geral, tem sido malsucedidas.

Além do mais, a experiência recente na política de desenvolvi-
mento regional enfatiza a necessidade de novas formas de gover-
nança e de coordenação da política, priorizando a descentralização. 
E ela enfatiza a necessidade de coordenação tanto nas relações verti-
cais, seja entre esferas de governo, seja na coordenação entre União, 
estados e municípios na execução da política de desenvolvimento 
regional, quanto nas relações horizontais, seja por intermédio de 
associações de municípios que têm problemas semelhantes, seja 
por meio de ações conjuntas de Ministérios na atuação em uma 
mesma região.

A experiência internacional também enfatiza a necessidade de 
maior cooperação entre os setores público e privado e, quando possí-
vel, utilizar o instrumento das Parcerias Público-Privadas, no âmbito 
da política de desenvolvimento regional. E aqui eles enfatizam mui-
to como muitas vezes governos locais não têm estrutura para montar 
processos de PPP; enfatizam a importância de o Governo Central au-
xiliar os governos locais a estruturar processos de PPP e, sempre que 
possível, buscar o envolvimento de empresas locais nos processos 
de investimento na região, porque elas conhecem melhor a região e 
têm maior capacidade de explorar o potencial daquela região e estão 
mais comprometidas com o desenvolvimento da região.

E um ponto fundamental da experiência internacional é a de de-
finir, desde o início de um processo de desenvolvimento regional, 
os critérios de monitoramento e avaliação da política para poder 
corrigir eventuais distorções na gestão da política. Esse é um ponto 
extremamente enfatizado na literatura internacional.

Esse foi um rápido resumo, muito rápido mesmo, do que tem 
na literatura internacional sobre políticas de desenvolvimento  
regional. 

Este é apenas um gráfico para dar um pouco a entender como vem se 
dando a evolução da renda das regiões ao longo dos últimos anos. 

O que nós vemos é que 1958 é um momento que marca o início 
da política de desenvolvimento regional no Brasil, com a criação 
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da SUDENE. O que nós vemos desse período para cá é, primeiro, 
a participação do Sudeste. Isso daqui é como porcentagem, é a 
renda per capita relativa à renda brasileira, o PIB per capita relativo 
ao PIB brasileiro. 

A Região Sudeste vem perdendo lentamente, reduzindo a dife-
rença em relação à média do País. 

A Região Sul, principalmente ao longo dos anos 70, 80, reduziu 
bastante a sua diferença em relação ao restante do País, mas aqui 
sem ter nenhuma política de desenvolvimento regional mais espe-
cífica, mas explorando as suas vocações regionais. 

A Região Centro-Oeste, principalmente no período recente, 
aumentou a participação e hoje tem um PIB per capita superior à 
média nacional. Mas isso se deve, principalmente, na verdade, ao 
desenvolvimento da fronteira agrícola no Centro-Oeste, talvez mais 
até do que à política de desenvolvimento regional do País. 

A Região Norte deu um salto nos anos 70, que se deve basica-
mente à implantação da Zona Franca de Manaus. Mas, a partir daí, 
com variações, mantém-se relativamente constante em relação ao 
restante do País. 

E a Região Nordeste, na verdade, se nós pegarmos desde a dé-
cada de 30 até hoje, ela está basicamente estagnada em termos 
de proporção quanto à renda do País, o que significa, na verdade, 
olhando de forma muito simplista, que a política de desenvolvi-
mento regional do País das últimas décadas de fato não foi tão 
bem-sucedida. 

Os movimentos mais importantes que aconteceram, como esse 
do Centro-Oeste, devem-se não tanto a políticas regionais, mas ao 
desenvolvimento de uma potencialidade local, que é a exploração 
da vocação agrícola. 

A área em que houve maior esforço de desenvolvimento regio-
nal, o Nordeste, efetivamente ainda está basicamente na mesma 
situação. A renda média do Nordeste está basicamente no mesmo 
patamar de 60, 70 anos atrás. Isso significa que é o momento de se 
repensar a política de desenvolvimento regional e a eficiência dos 
instrumentos de política de desenvolvimento regional no País.

Quais são os instrumentos de política de desenvolvimento regio-
nal de que dispomos hoje no Brasil?
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Não vou entrar em detalhes. Basicamente, vou falar dos principais 
instrumentos que temos na política de desenvolvimento regional.

Estes dados são de 2006. Na verdade, é responsabilidade minha. 
Eu ia atualizar hoje e não deu tempo, mas não mudaram muito de 
2006 para cá. Os números relativos são basicamente os mesmos.

Primeiro, temos os Fundos Constitucionais de Financiamento 
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, que, no total, em 2006, 
financiados com 3% do IPI e destinados a financiamentos em con-
dições favorecidas para as empresas das regiões, alocaram quatro 
bilhões e seiscentos milhões de reais.

O segundo instrumento são o Fundo de Desenvolvimento do Nor-
deste e o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia que são dotações 
orçamentárias vinculadas à aquisição de debêntures de empresas das 
regiões, também em condições financeiras favorecidas, sendo que ape-
nas uma parte dessas debêntures é conversível em ações no final do 
processo. 

Esses instrumentos foram criados como substitutos ao FINOR e 
ao FINAM, extintos no início desta década, e alocaram no Orça-
mento, em 2006, um bilhão e setecentos e onze milhões de reais.

O que tem acontecido no caso do FDNE e do FDA é que, efeti-
vamente, até 2005, os recursos foram totalmente contingenciados. 
Desde a criação, em 2001, se não me engano, até 2005, os recursos 
foram totalmente contingenciados. A partir de 2006, os recursos 
passaram a ser incluídos no Orçamento. Eles estão sendo empenha-
dos, mas a execução, em termos de liquidação e desembolso, tem 
sido ainda bastante baixa, não é isso, Antonio?

Ela tem sido bastante baixa. Talvez o Antonio possa falar melhor 
do que eu sobre o assunto, mas tem algo a ver um pouco com o 
fato de as empresas, na verdade, preferirem o instrumento do fundo 
constitucional a esse instrumento. E também há maior dificuldade 
operacional na execução desse instrumento.

Finalmente, o que nós temos são incentivos fiscais, que chama-
mos de gastos tributários, no âmbito do Imposto de Renda da Pes-
soa Jurídica. Não estou falando da Zona Franca de Manaus, mas dos 
demais.

Aqui temos, na verdade, o FINOR  e o FINAM que estão sendo 
encerrados; são residuais às despesas que há hoje. E outros incentivos 
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fiscais no âmbito do Imposto de Renda, sendo o mais importante a 
redução de 75% do Imposto de Renda devido por empresas que se 
instalam nas Regiões Norte ou Nordeste e cumprem com certos re-
quisitos determinados na legislação.

No total, esses incentivos fiscais, os gastos tributários, tiveram o 
custo, em 2006, de 4 bilhões de reais. O número previsto no Orça-
mento de 2008 também é de 4 bilhões e tanto de reais. Então, do 
total, alocava-se em 2006 na política de desenvolvimento  regional 
cerca de 10,5 bilhões de reais, dos quais cerca de 40% na forma de 
gastos tributários, quase  50% na forma de financiamentos dos fun-
dos constitucionais e 1 bilhão e 700 através do FDA e do FDNE.

Qual é o problema do desenho atual da política de desenvolvi-
mento  regional do País? O problema é que ela está focada basica-
mente em subvenção à empresa, redução do Imposto de Renda e 
financiamentos em condições favorecidas. Esse tipo de instrumen-
to tem alcance limitado como instrumento de desenvolvimento  re-
gional. Na verdade, ele tende a perder sua relevância, principalmen-
te a parte de financiamento em condições favorecidas, na medida 
em que a taxa média de juros da economia está caindo. Ou seja, o 
diferencial favorecido às empresas dessas regiões também vem per-
dendo força em função da redução dos juros médios da economia. 

Efetivamente, como nós vimos, a experiência internacional indi-
ca que o uso de incentivos fiscais e de financiamentos subsidiados 
e subvenções tende a ter menos força como política de desenvol-
vimento regional do que outros instrumentos de investimento a 
fundo perdido que explorem melhor as vocações locais.

Foi com base nesse diagnóstico – na verdade construído conjunta-
mente pelo Ministério da Integração Nacional, pelo IPEA e pelo Minis-
tério da Fazenda e que reflete muito o trabalho que vem sendo feito no 
Ministério da Integração Nacional ao longo dos últimos anos – que se 
elaborou a proposta de aprimoramento da política de desenvolvimen-
to regional que consta do projeto de reforma tributária.

Qual é essa proposta? Antes de falar da proposta, eu queria falar 
um pouco de avanços recentes que já vão na direção do que se pro-
põe com a proposta que está na reforma tributária.

Primeiro, a recriação da SUDAM e da SUDENE – também está 
sendo discutida a recriação da SUDECO – que pode suprir falhas 
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relevantes do modelo atual. Elas podem ajudar na coordenação das 
ações federais entre Ministérios e entre níveis de governo. Para tan-
to, ajuda o desenho do conselho deliberativo das Superintendên-
cias, que tem participação de Ministros, Governadores, Prefeitos e 
sociedade civil. Aliás, na semana passada, se eu não me engano, 
houve a primeira reunião do conselho deliberativo da SUDENE, 
para instalação. Foi uma reunião mais formal, mas pelo menos está-
se iniciando o processo de trabalho. E elas podem ser utilizadas para 
estruturar mecanismos adequados de seleção de projetos e de moni-
toramento e avaliação de projetos.

O segundo avanço importante é a regulamentação da Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional, feita pelo Ministério da 
Integração Nacional, que amplia o foco da política de desenvol-
vimento regional das macrorregiões para mesorregiões e procura 
identificar, não apenas no nível de macrorregiões, mas no nível de 
mesorregiões, onde estão os maiores problemas do País e tem preo-
cupação clara com a coordenação de políticas setoriais.

O terceiro avanço, recente, é a regulamentação das ZPEs – está trami-
tando medida provisória a esse respeito na Câmara dos Deputados –, um 
instrumento a mais no bojo da política de desenvolvimento regional.

O que se propõe no bojo da reforma tributária para aprimorar a 
política de desenvolvimento regional?

Primeiro, a ampliação do montante de recursos destinados à po-
lítica de desenvolvimento regional. Em seguida explico como isso 
seria feito.

Segundo, a revisão nos instrumentos, com a criação do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Regional, que teria como finalidade 
promover a aplicação de recursos em investimentos estruturantes. 
Por investimentos estruturantes entendemos investimentos em 
infra-estrutura. Por exemplo, investimentos em estradas vicinais; 
numa região produtora de frutas, investimentos num armazém re-
frigerado para o armazenamento das produção antes da comerciali-
zação; em infra-estrutura turística de cidades com potencial turístico 
a ser explorado; em capacitação de mão-de-obra e desenvolvimento 
ou aprimoramento de tecnologia em áreas com vocações locais a 
serem exploradas. Há um exemplo que uso bastante. No Piauí, há 
uma área que é grande produtora de mel. Recentemente, foi feito 
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um trabalho, coordenado pelo Banco do Brasil, mas com vários ou-
tros agentes envolvidos, focado em melhorar a produtividade na 
produção de mel. Os impactos foram extremamente positivos no 
aumento da produção e na renda dos produtores. Isso também é 
exemplo de investimento estruturante.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional vai poder apli-
car seus recursos em financiamentos em condições favorecidas para 
o setor produtivo, que é aquilo que já existe hoje.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional vai poder 
aplicar seus recursos em transferências aos Estados, para ações de 
desenvolvimento. Ou seja, uma parte dos recursos do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento Regional será transferida diretamente 
aos Estados, para que efetuem diretamente, através de fundos de 
desenvolvimento estaduais, ações de desenvolvimento.

Continuamos tendo o instrumento dos incentivos fiscais da for-
ma como existe hoje.

Em outro ponto, a Política Nacional de Desenvolvimento Regio-
nal se propõe a redefinir melhor os objetivos da política e as formas 
de sua execução, seja com mecanismo de seleção de projetos, seja 
com mecanismos adequados de monitoramento e avaliação dos re-
sultados da política.

Do ponto de vista de instrumentos, o que estamos propondo 
com a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional? 

Primeiro, ampliar o alcance e a flexibilidade da política regional, 
com a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. 

Como seria feita a aplicação desses recursos? As Superintendên-
cias Regionais definiriam a alocação dos recursos entre os vários 
instrumentos. Ou seja, dentro de limites que estão fixados, aliás, 
no próprio texto constitucional, o que eu vou explicar em seguida, 
a SUDAM, a SUDENE e, eventualmente, a SUDECO e o Ministério 
da Integração nas regiões onde não houver atuação das Superin-
tendências, eles definiriam como seriam alocados os recursos entre 
investimentos estruturantes e financiamentos ao setor produtivo. 
Então ganha-se flexibilidade na gestão dos instrumentos da política 
de desenvolvimento regional. Enquanto hoje temos uma situação 
de grande rigidez, em que se é obrigado a gastar 3% do Imposto de 
Renda e de IPI nos fundos constitucionais, aplicação local, recurso 
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predefinido no Orçamento, com o novo desenho as Superinten-
dências teriam flexibilidade para a definição desses instrumentos. 

O que se preservou, isto sim, foram os patamares mínimos a se-
rem alocados em financiamentos ao setor produtivo, decrescentes 
ao longo do tempo, para não se interromper o funcionamento dos 
fundos constitucionais, principalmente dos que estão em funcio-
namento hoje. Ou seja, mantém-se um mínimo alocado a finan-
ciamentos em condições favorecidas, para que não se desmonte a 
estrutura de financiamento dos fundos constitucionais que exis-
tem hoje.

A política tem como proposta ampliar a destinação de recursos 
para cada uma das regiões, e uma parte dos recursos, limitada a 
5%, poderia ser aplicada nas áreas menos desenvolvidas do Sul e do 
Sudeste. Mesmo nessas regiões há problemas. O exemplo que mais 
chama a atenção é o do Sul do Rio Grande do Sul, que está inserido 
num processo  econômico, então justifica-se uma ação federal de 
política de desenvolvimento na região.

O que seria feito pelos fundos de desenvolvimento estaduais, 
que também receberiam uma parte dos recursos do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Estadual? Eles poderiam aplicar os recursos 
também em investimentos estruturantes, como investimento em 
infra-estrutura e em qualificação de mão-de-obra, mas também po-
deriam aplicar os recursos que fossem transferidos para a subvenção 
de empresas. Essa é uma resposta a demanda dos Governadores do 
Nordeste, que, com o fim da guerra fiscal, gostariam de ter a possi-
bilidade de aplicar recursos na subvenção de empresas, para pode-
rem manter as que se instalaram na Região por causa de incentivos 
da guerra fiscal.

Qual é a vantagem do uso do instrumento da subvenção, ao in-
vés do instrumento dos incentivos fiscais? São duas as vantagens. A 
primeira é que cada Estado vai poder definir se é melhor aplicar em 
infra-estrutura ou na subvenção a uma empresa. A segunda é que, 
quando se concede o benefício à empresa em forma de subvenção, 
consegue-se negociar, e o custo desse benefício tende a ser mais bai-
xo do que o custo da renúncia tributária dos incentivos fiscais con-
cedidos atualmente, principalmente porque com o fim da guerra 
fiscal esse mecanismo pode ser utilizado apenas pelas áreas menos 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

2�
Política Nacional de Desenvolvimento Regional

desenvolvidas, não pode ser utilizado pelas áreas mais desenvolvi-
das do País. Hoje, os incentivos da guerra fiscal têm que ser cali-
brados em montantes muito elevados, porque existe uma grande 
competição entre os Estados, inclusive entre os mais desenvolvidos, 
pela atração de empresas. Conseqüentemente, os Estados menos 
desenvolvidos acabam tendo de dar incentivos maiores, pelo fato 
de que Estados mais desenvolvidos também estão oferecendo in-
centivos às mesmas empresas. Com o novo mecanismo de subven-
ção, esse custo tende a reduzir-se significativamente.

Um ponto importante é que os recursos transferidos aos Estados 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional não estão sujei-
tos às vinculações constitucionais, a educação e saúde, ou seja, dão 
mais flexibilidade aos Estados na alocação dos recursos, que podem 
ser integralmente investidos, por exemplo, em infra-estrutura, se 
esse for o desejo do Estado.

Este aqui é um esquema básico de como funcionaria a nova Po-
lítica de Desenvolvimento Regional. 

Haveria recursos constitucionalmente vinculados ao Fundo Na-
cional de Desenvolvimento Regional. Obviamente, não há nenhu-
ma restrição a que sejam alocados mais recursos orçamentários, 
mas há um mínimo definido constitucionalmente.

Uma parte dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regio-
nal seria transferida aos Estados, aos Fundos de Desenvolvimento 
Estaduais, e outra parte seria alocada nas diversas Regiões do País. 
No caso do Nordeste, por exemplo, a alocação dos recursos seria de-
finida pela SUDENE, que estabeleceria quanto seria alocado em fi-
nanciamentos do setor produtivo – pode ser no modelo dos fundos 
constitucionais, pode ser no modelo do FDNE, se ela assim achar 
mais interessante. Esta é idéia, e isso não está na emenda constitu-
cional. Essa definição de como vai poder ser feito isso aqui, ela vai 
ser feita dentro da lei complementar. Em princípio, nada impede 
que ela possa alocar nos dois mecanismos atualmente existentes; e 
definiria também quanto seria aplicado em investimentos estrutu-
rantes. O mesmo vale para a SUDAM. No caso de outras Regiões, a 
idéia básica é de que os recursos sejam utilizados basicamente em 
investimentos estruturantes. Aqui seria o Ministério da Integração 
que definiria aplicação dos recursos.
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Essa tabela mostra qual é a proposta de transição para alocação 
de recursos na política de desenvolvimento regional que consta da 
reforma tributária. Hoje, o que temos? Temos 3% do Imposto de 
Renda de IPI que são para os fundos constitucionais. Temos, como 
falei, o montante equivalente na prática; a base é outra. Mas é o 
equivalente a 1,1% do Imposto de Renda e do IPI, que vai para o 
FDA. Mas, volto a falar, esses recursos não estão sendo executados. 
A execução está sendo muito baixa; na prática, eles não estão sendo 
utilizados hoje.

O que se propõe dentro do projeto da reforma tributária? Propõe-
se que o montante de recursos destinados à política de desenvolvi-
mento regional, corresponda no primeiro ano, ou seja, no segundo 
ano após a aprovação da reforma, algo como 4,2% de uma receita 
correspondente à receita do Imposto de Renda e IPI hoje, elevan-
do-se para 4,8% em 2016. Desses recursos haveria um mínimo que 
seria destinado para financiamentos em condições favorecidas, que 
seriam 80% no primeiro ano, caindo para 60% no final da transição. 
Ou seja, a parcela destinada a investimentos estruturantes e transfe-
rências para os Estados, para os fundos de desenvolvimento estadu-
ais, começaria em 20% do total dos recursos, e iria até 40% do total 
dos recursos no final da transição. Haveria um mínimo destinado 
ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste, lembrando que hoje cem por 
cento dos recursos vão para Norte, Nordeste e Centro-Oeste – seriam 
de 99% no primeiro ano, chegando a 95% do total dos recursos no 
final da transição. 

Em termos de valores – e aqui são valores a preço de 2008, cal-
culados com base no crescimento de 5% do PIB –, os montantes 
do total de recursos da política regional passaria de 9,5 bilhões de 
reais, em 2010, para quase quinze bilhões de reais em 2016. Desse 
montante, a parcela destinada a financiamento em condições fa-
vorecidas passaria de 7,6 bilhões para 8 bilhões, e a parte destinada 
a investimentos estruturantes, ou seja, despesa a fundo perdido, e 
transferência para Estados e Municípios, passaria de 1,9 bilhão para 
5,8 bilhões de reais no final do processo de transição.

Aqui é importante destacar, dentro do projeto da reforma tribu-
tária como foi feito, o montante de recursos que está pré-definido. 
O mínimo é apenas de financiamento. A parte de investimentos 
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estruturantes e transferências está em aberto. O que poderia ser alo-
cado seria isso, que está colocado nesse desenho.

Por que foi feito esse modelo, de colocar uma única fonte de 
recursos, tanto para financiamento como para investimentos es-
truturantes e transferências? É que com isso você consegue ampliar 
os montantes destinados aos investimentos estruturantes, sem au-
mentar muito a rigidez orçamentária. Porque um problema que nós 
temos no País hoje é de excesso de vinculações – para saúde, edu-
cação, uma série de finalidades, além daquelas despesas que são 
rígidas, como Previdência, algumas despesas com assistência, e com 
a própria folha de pagamento da União. E o desenho desse modelo 
foi feito de forma a alocar uma frente expressiva de recursos em 
despesas a fundo perdido, sem que esse montante total virasse um 
adicional de rigidez dentro do próprio Orçamento. 

Então o desenho foi feito para não aumentar demais a rigidez 
do Orçamento, mas sim ampliar bastante o montante de inves-
timentos estruturantes. Vejam que ele preserva bastante bem a 
parte de financiamento. O montante final que temos aqui para 
financiamento corresponde basicamente àquilo que existe hoje 
para os fundos constitucionais. Mas ele tem uma vantagem. Do 
ponto de vista fiscal, na hora em que eu desloco o recurso de fi-
nanciamento e o repasso para despesa a fundo perdido, isso tem 
um impacto fiscal, porque os financiamentos hoje têm um impac-
to fiscal mitigado: você só contabiliza quando o recurso fiscal, ou 
o subsídio que você consegue a juros, em relação à TJLP, que é a 
base de referência... E tem mais o custo operacional, no caso do 
Nordeste, do BNB, e mais a parcela da inadimplência que fica com 
os fundos constitucionais. Então ele tem um impacto fiscal miti-
gado, enquanto que a despesa a fundo perdido tem um impacto 
fiscal integral.

A razão desse desenho – isto é importante explicar – é de que 
ele busca alocar recursos ou investimentos estruturantes sem desfi-
nanciar os fundos constitucionais, sem aumentar demais a rigidez 
orçamentária em relação àquilo que temos hoje. 

Esse foi objetivo fundamental de eu ter feito esse desenho.
Quais são as vantagens desse modelo proposto? Primeiro, a maior 

vantagem é a maior flexibilidade na articulação dos recursos entre 
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os vários instrumentos. Como falei, dentro de certos limites, as su-
perintendências vão poder arbitrar entre alocar mais financiamento 
ou mais investimentos a fundo perdido. Segundo, ao criar a possi-
bilidade de usar instrumentos, alocação de recursos e investimentos 
estruturantes, abre-se a possibilidade de realização de projetos em 
infra-estrutura, qualificação, assistência técnica, apoio gerencial, pes-
quisa, desenvolvimento tecnológico etc., que hoje não são possíveis 
de fazer; você tem uma série de despesas que ajudam a explorar voca-
ções locais, que hoje não podem ser feitas dentro dos instrumentos 
de que dispomos para a política de desenvolvimento regional. E, ter-
ceiro – e este é um ponto importante – na hora em que você coloca 
recursos para aplicação a fundo perdido, ele ajuda a mobilizar outros 
recursos. Na hora em que você tem uma parte de recursos que são 
geridos pelas superintendências regionais, ele ajuda a atrair recursos, 
seja de outros Ministérios, seja em recursos estaduais e municipais 
para aquela mesma finalidade. Eventualmente, podem ser utilizados 
até mesmo, se essa for a definição, para fazer equalização de taxas de 
juros; uma parte dos recursos a fundo perdido vai para equalização 
de taxa de juros, ampliando inclusive o potencial de financiamentos 
em condições mais favorecidas do que as que existem hoje. Isso aju-
da a mobilizar mais recursos. Eu posso pegar outras fontes de recur-
sos, como BNDES, ou mesmo bancos oficiais ou  privados, equalizar 
a taxa de juros e, com isso, aumentar o volume de financiamento, 
dar flexibilidade à gestão da política.

Bom, um ponto também importante diz respeito a essa questão 
dos incentivos fiscais. Nós não estamos neste momento tratan-
do dos incentivos fiscais, mas entendemos que é importante uma 
discussão sobre o desenho da estrutura dos incentivos fiscais que 
existem hoje para as regiões menos desenvolvidas do País. A nossa 
avaliação preliminar, quero deixar claro, é de que é possível me-
lhorar o desenho da estrutura de incentivos fiscais e torná-la mais 
eficiente do ponto de vista de desenvolvimento regional, man-
tendo os atuais patamares de renúncia fiscal. Agora, isso não de-
pende de emenda constitucional, e por isso não entrou no projeto 
de reforma tributária, mas é uma pauta, Presidente, que estamos 
querendo abrir. Infelizmente, por falta de tempo não consegui-
mos avançar o suficiente dentro dessa pauta. Mas acho que é uma 
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pauta importante. Na nossa avaliação preliminar, é o que dá para 
melhorar o desenho da estrutura dos incentivos fiscais e torná-la 
mais eficiente do ponto de vista do desenvolvimento regional.

Do ponto de vista da execução, acho que não vou muito me 
ater, porque é uma área do Ministério da Integração. Basicamen-
te, quero dizer que a reestruturação recente, com a recriação da 
SUDENE e SUDAM, a regulamentação da política nacional de de-
senvolvimento regional, e a proposta de criação do fundo nacional 
de desenvolvimento regional, criam condições para que se dê mais 
clareza para os objetivos da política de desenvolvimento regional, 
aproximando-se desses objetivos das melhores práticas internacio-
nais, ou seja, focar no aumento da produtividade e competitividade 
local, na exploração de vocações locais, e não apenas na redução 
das desigualdades entre regiões e intra-regionais também; focar no 
desenvolvimento de infra-estrutura local, aumentar a eficiência das 
políticas públicas nessas regiões, alocar recursos em estímulo à ino-
vação e difusão do conhecimento, que pode ser feito com recursos 
a fundo perdido com os investimentos estruturantes, e focar hoje a 
nossa política de desenvolvimento regional até em função de que 
o ICMS não incide, por exemplo, sobre serviços. Assim, ela acaba 
sendo focada em indústria. Ele alcança poucas áreas de desenvol-
vimento. Na verdade, com a  mudança que está sendo proposta na 
política de desenvolvimento regional vai-se poder focar política de 
desenvolvimento regional não apenas na indústria, mas também 
explorar vocações para a agricultura, para serviços, turismo e outras 
vocações regionais.

Também se propõe, dentro dessa mudança de modelo – e, volto 
a falar, isto depende de regulamentação infraconstitucional –, uma 
maior descentralização e coordenação. Com sinalização de maior 
participação dos Estados e Municípios, vou explicar no próximo 
slide qual a idéia do modelo, tanto na identificação de oportuni-
dades como também na elaboração e execução dos projetos numa 
maior coordenação das ações federais, uma integração da política 
de desenvolvimento regional com a política industrial, por exem-
plo, identificando e desenvolvendo setores produtivos, identifican-
do e desenvolvendo potenciais exportadores. Aliás, já existe um tra-
balho feito no âmbito da política industrial de explorar potenciais 
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exportadores nas regiões menos desenvolvidas do País. E há tam-
bém a proposta de que haja um estímulo à competição entre proje-
tos. E, nesse modelo, Estados e Municípios teriam uma participação 
importante, seja através da gestão direta dos recursos dos fundos de 
desenvolvimento estaduais, seja através da proposição e execução 
de projetos financiados com os recursos geridos pela União.

A idéia básica – volto a falar que isto depende da regulamenta-
ção infraconstitucional –, quando se discutiu o modelo da política 
de desenvolvimento regional, era de que aqueles recursos de inves-
timentos estruturantes que fossem geridos pelas superintendências 
regionais e pelo Ministério da Integração. Enfim, a idéia é de que as 
superintendências definissem as diretrizes gerais para aplicação dos 
recursos, ou seja, áreas prioritárias, e eventualmente algum critério 
de alocação entre Estados. Os Estados, Municípios ou outros agentes, 
inclusive agentes privados, poderiam elaborar propostas que se ade-
quassem a essas diretrizes gerais. Essas propostas passariam por uma 
análise técnica e uma seleção de projetos com base em termos de re-
torno econômico e social dos investimentos que estariam sendo fei-
tos. Ou seja, existe uma idéia de competição entre projetos; definição 
de diretrizes, sim, com base nas políticas definidas pelas superinten-
dências, mas seleção de projetos com bases técnicas; a partir daí seria 
tomada a decisão, e os projetos seriam executados, também de forma 
descentralizada. Junto a isso montar-se-ia também um mecanismo 
independente do resto, de monitoramento e avaliação.

A idéia então é estimular a competição entre projetos dentro de 
diretrizes definidas pelas superintendências regionais. Obviamente, 
tudo isso depende da forma como vai ser regulamentada a aplica-
ção dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. 
Mas a idéia básica, quando se montou a proposta que foi incorpo-
rada à Reforma Tributária, foi essa. 

Acho que era isso basicamente que eu tinha a falar. Obviamente, 
estarei à disposição para eventuais esclarecimentos.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Muito obrigado, 

Dr. Bernard Appy pela sua intervenção. Entendo que esta Comissão, 
com sua apresentação, recebe hoje uma quantidade importante de 
informações mais detalhadas, que especificam melhor a proposta 
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que está contida na PEC nº 233, e que, portanto, vai permitir que 
esta Comissão possa analisar, aprofundar e contribuir melhor para 
o aperfeiçoamento dessa proposta.

Bem, pela ordem, vamos passar a palavra ao Sr. Antonio Roberto 
Albuquerque Silva, Diretor do Departamento de Gestão dos Fundos 
de Desenvolvimento Regional, do Ministério da Integração Nacio-
nal, para fazer sua apresentação. S.Sa. tem 15 minutos.

Antes, quero esclarecer ao Plenário que não foi por lapso da 
Mesa que não fizemos valer os 15 minutos colocados para o Ber-
nard Appy, pois entendemos que era fundamental que ele tivesse 
todo o tempo necessário para fazer a sua apresentação completa.

O SR. ANTONIO ROBERTO ALBUQUERQUE SILVA – Agradeço 
pelo convite da Câmara dos Deputados, na pessoa do Deputado 
Pedro Eugênio, para debater aqui o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Regional no âmbito da Reforma Tributária.

Como a nossa apresentação é um pouco parecida, vou focar uma 
rápida introdução na Política Nacional de Desenvolvimento Regio-
nal, que foi instituída este ano formalmente por decreto do Presi-
dente da República (em fevereiro de 2007), e, depois, focar nos pon-
tos que o Ministério da Integração Nacional considerou prioritários 
para acompanhar quando da regulamentação infraconstitucional.

(Segue-se exibição de imagens.)
Nós não conseguimos enxergar, ainda, na Emenda à Constitui-

ção, o desenho completo de como esse Fundo irá funcionar. Por 
isso, esse acompanhamento é importante, não só da legislação in-
fraconstitucional, mas sobretudo das possíveis emendas que surjam 
no Congresso Nacional.

A política foi institucionalizada recentemente. Então é uma po-
lítica relativamente nova, da forma como a conhecemos, enquanto 
os instrumentos são bastante antigos porque concebidos em anos 
bem mais remotos.

O objetivo é de redução das desigualdades de níveis de vida entre 
as Regiões brasileiras e a promoção da eqüidade no acesso às opor-
tunidades de desenvolvimento. A política também visa a orientar 
todos os planos, programas e ações das entidades do Governo Fede-
ral para promover o desenvolvimento de cada Região.
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Os instrumentos nós já vimos. Em termos de instituição, o que 
nós temos, no arcabouço institucional, hoje ligado à Política Na-
cional de Desenvolvimento Regional? Com foco estritamente re-
gional, temos, no âmbito do Ministério da Integração, a SUDENE, a 
SUDAM e a SUDECO, esta última a ser criada – o projeto está trami-
tando agora no Senado – e também, no Nordeste, a CODEVASF e o 
DNOCS, que tratam mais da questão hídrica das regiões. No âmbito 
do Ministério da Fazenda, nós temos os dois bancos regionais, Ban-
co do Nordeste e Banco da Amazônia, que são atores importantes 
na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, e o Banco do 
Brasil, que administra o FCO.

Numa síntese do diagnóstico da Política Nacional de Desenvol-
vimento Regional até sua formulação, ficou evidenciado que exis-
tem regiões menos dinâmicas e com precárias condições sociais – e 
isso ocorre em todas as macrorregiões. É um problema maior no 
Nordeste e no Norte, mas nós também temos situações desse tipo 
em todas as macrorregiões, inclusive Sul e Sudeste.

Nota-se um padrão macrorregional em transformação: enquanto o 
Norte e o Nordeste, incluindo o norte de Minas Gerais, possuem uma 
problemática similar; o Centro-Oeste, como vocês viram, já galgou 
patamar superior, e já se aproxima mais das Regiões Sul e Sudeste.

Temos também alguns desafios especiais na política, que é tratar 
a questão, a sub-região do semi-árido do Nordeste, a questão da 
Amazônia, com todos os seus detalhes de problemas fundiários e 
questões ambientais e as faixas de fronteira, que também merecem 
um tratamento diferenciado.

Ela é uma política de âmbito nacional. Isso explica até porque o 
FNDR, na proposta, estende sua atuação também para Sul e Sudeste, 
porque têm áreas deprimidas também em todas as Regiões.

É uma política que envolve todos os Entes da Federação e todos os 
níveis de Governo e tem uma ênfase na integração nacional. Embora 
você possa atuar localmente, sempre com uma visão do conjunto, de 
fazer aquelas Regiões integrarem-se ao desenvolvimento regional.

É uma política do Governo no sentido amplo, de que, apesar de 
ser gerida pelo Ministério da Integração Nacional, ela deve orientar, 
a partir dos planos que serão formulados pela SUDAM e SUDENE, 
que voltaram a existir, toda a ação governamental. E também política 
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de Estado porque extrapola, realmente, todas as Administrações; e a 
intenção é que se continue com essa política.

Abordagem em múltiplas escalas. A escala macrorregional conti-
nua importante, uma ênfase, uma prioridade no Nordeste, no Nor-
te, no Centro-Oeste também; mas, dentro das macrorregiões, são 
importantes as escalas sub-regionais, principalmente nas mesorre-
giões que estão previstas na Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional, que precisam ser construídas a fim de nortear melhor as 
ações governamentais.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional – FNDR acaba 
sendo o reconhecimento de que os instrumentos fiscais e financei-
ros atuais foram importantes na industrialização tanto do Norte 
como do Nordeste e têm o seu papel importante de apoio ao setor 
produtivo; só que não foram suficientes.

Então, a idéia do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regio-
nal, ao estender seu alcance para outras finalidades que não aquela 
de apoio direto ao setor produtivo, não desconhece a importância 
dos instrumentos atuais, mas considera que eles não são realmente 
suficientes para promover o desenvolvimento na forma como se 
pretende. Ele também representa a necessidade de um instrumen-
to com maior aderência à política: política relativamente nova e 
instrumentos antigos, que é a situação atual que nós temos. Ele 
foi previsto, em todos os estudos, enunciados e estratégias para o 
desenvolvimento do Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social, para ser o principal instrumento financeiro de ação da 
SUDAM e da SUDENE. 

Este quadro é só para visualizar onde é que está o Fundo na 
Constituição. Alguns destaques em vermelho são mais para citar 
aqui, já no desenho atual do Fundo, que já se reconhece a Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional, o que não acontecia an-
teriormente. E a base de cálculo, que antes era fechada em Im-
posto de Renda e IPI, hoje continua tendo esses mesmos tributos. 
Eventualmente, ela tem também impostos sobre grandes fortunas 
e outros impostos que, se um dia vierem a ser regulamentados, 
ampliarão os recursos do Fundo.

Pela emenda à Constituição enxergam-se as três finalidades do 
Fundo. O Fundo vai apoiar os programas de financiamento ao setor 
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produtivo, na forma como os programas já são apoiados. Então, a 
finalidade continua sendo apoiada pelos recursos do Fundo. A no-
vidade são os programas voltados ao desenvolvimento econômico e 
social, que são exatamente esses projetos complementares, para que 
uma região menos desenvolvida possa atrair ambiente para investi-
mentos de ordem econômica.

Por fim, também há transferências previstas aos fundos de de-
senvolvimento dos Estados e do Distrito Federal, dentro daqueles 
4,8% do FNDR.

Quanto aos instrumentos para implementação da proposta, temos 
a emenda constitucional, que já tramita na Câmara dos Deputados, 
a lei complementar, que deve sair logo que se conhecer o desenho 
final da emenda à Constituição, com as possíveis emendas, e outras 
normas do Governo Federal e dos conselhos deliberativos.

Quanto à contrapartida, há uma situação em que possíveis be-
neficiários às vezes não têm grau de desenvolvimento para fornecer 
contrapartida, se necessário, nos investimentos do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Regional. A idéia é de que, naquelas regiões, 
naqueles locais, quanto menos desenvolvidos, quanto mais carentes 
de recursos, menor seja a contrapartida exigida desses proponentes.

Há possibilidade de mobilizar recursos adicionais para o Fundo, 
além daquela vinculação ao Imposto de Renda e ao IPI, possíveis 
emendas orçamentárias e até orçamentos de outros Ministérios na 
eventualidade de os recursos não serem suficientes para atender à 
demanda. 

O crédito está contemplado. No início, começa como é hoje. 
Cem por cento de recursos do Fundo são para crédito. Nas macror-
regiões, 100% para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas se reduz 
até 95%, para aplicar em programas de financiamento ao setor pro-
dutivo. Esses recursos vão para as 3 regiões: Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste. Começa tudo com crédito, até atingir o patamar de 60% 
dos recursos, no mínimo, que continuam sendo direcionados para 
apoio ao setor produtivo. 

Estoque atual. Aqui nós vimos que os fundos vão ter transferên-
cias futuras de recursos, mas temos que considerar também que já 
há um estoque atual bastante elevado. O slide vai mostrar o volu-
me desses recursos. A idéia é de que esse estoque, à medida que o 
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dinheiro vai retornando, possa continuar sendo aplicado no apoio 
ao setor produtivo.

 As aplicações em programas voltados ao desenvolvimento eco-
nômico e social são direcionados àqueles itens mais importantes 
como infra-estrutura; ciência e tecnologia; inovação; assistência 
técnica; eventualmente, equalização de taxas de juros e o fortale-
cimento institucional das várias instâncias. Há também transferên-
cias aos  Estados para aplicação em infra-estrutura e incentivos ao 
setor produtivo.

 Em relação à priorização territorial dessas aplicações, como 
vimos, temos uma priorização macrorregional. Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste levam a maior parte dos recursos porque são as Regi-
ões mais carentes. Mas, dentro dessas Regiões, temos também situ-
ações de áreas mais carentes. E a tipologia da política nacional de 
desenvolvimento regional mapeou o Brasil em microrregiões  pelo 
nível de renda domiciliar e crescimento do PIB, fazendo um cruza-
mento entre renda e dinamismo da região. O Brasil foi todo mape-
ado, e notamos áreas mais desenvolvidas – aquelas consideradas de 
alta renda, cuja concentração maior está nas regiões metropolitanas 
– e áreas menos desenvolvidas. Isso ocorre tanto nas macrorregiões 
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste como no Sul e Sudeste. Então, 
as prioridades seriam aquelas áreas que não são de alta renda; e as 
mesorregiões diferenciadas também, já que esse é um instrumento 
previsto na política.

Beneficiários possíveis: Estados, Municípios, consórcios munici-
pais, com as problemáticas comuns aos municípios, entidades de 
apoio e inovação e outros.

  Também é importante um programa de desenvolvimento insti-
tucional e governança dos possíveis beneficiários quando o Fundo 
começar a operar. Tem que haver uma indução para que municí-
pios mais carentes possam apresentar suas demandas. Às vezes, a 
demanda existe, mas aquela localidade não está preparada. Então, 
é necessário todo esse desenvolvimento institucional e também a 
indução dessas regiões para que apresentem projetos.

 Quanto aos critérios de avaliação, já se pensa, desde o início 
da criação do Fundo, em como ele vai ser avaliado. Aí trata-se de 
avaliação em vários níveis, com novos indicadores trabalhados pelo 
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IBGE, IPEA, Ministério de Integração etc. E avaliar o desempenho 
não só dos programas, mas também da execução dos projetos e dos 
atores envolvidos, que serão muitos, na execução desse fundo. E, 
por fim, uma avaliação de impacto do fundo. 

Com foco até na demanda que o Deputado Pedro Eugênio nos 
encaminhou, nós procuramos identificar quais são, dos pontos do 
FNDR, os que requerem mais acompanhamento por parte do Mi-
nistério da Integração Nacional, porque, exatamente, o desenho, 
da forma como ele irá funcionar, só vamos enxergar quando a lei 
complementar for redigida. Então, vamos ter toda essa tramitação 
no Congresso Nacional, com as possíveis emendas. 

 Vamos em frente. 
O primeiro ponto diz respeito à distribuição macrorregional. Há 

o compromisso do Governo Federal de que nenhuma Região sofrerá 
perdas em relação ao que tem hoje. Na PEC ainda não enxergamos 
quanto vai para cada Região. Nós temos uma garantia de 95% para 
três regiões. Precisa ser feita, ainda, essa divisão para Norte, Nordes-
te e Centro-Oeste, que seria o caso da lei complementar. Então, esse 
é um item importante de acompanhamento. E também a alocação 
entre Sul e Sudeste daqueles 5% remanescentes, como serão distri-
buídos entre as Regiões.

Segundo ponto: o atendimento às demandas do setor  produtivo 
para crédito e investimento. Continuamos com o FNDR, atendendo 
às demandas dos programas de financiamento – e aí incluem-se tan-
to essas demandas que são feitas hoje aos três fundos constitucionais 
quanto aos dois fundos de desenvolvimento FDA e FDNE. Não temos 
essa figura no Centro-Oeste. E há um possível modelo, mais flexível, o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, como o Bernard Appy 
bem falou, com as flexibilidades de o conselho deliberativo poder des-
tinar daquele percentual – claro que obedecendo ao mínimo de 60% 
para o setor produtivo e o restante para ele poder determinar a aloca-
ção. Um outro modelo seria a separação dos recursos em mais de um 
fundo, com o FNDR alimentando subfundos. Apesar de ser um fundo 
nacional, na prática, ter-se a garantia de recurso para cada Região é 
como se tivesse um fundo para cada região.

A natureza do Fundo – este é um detalhe importante. Temos ex-
periências hoje no desenvolvimento regional do instrumento tipo 
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fundo constitucional; é um fundo financeiro com repasses a cada 
dez dias dos recursos. Como temos a experiência do FDA e FDNE, 
que é um fundo contábil. Então, o FDA e FDNE têm algumas amar-
rações, têm dificuldades operacionais. E, para complicar um pouco 
mais, a partir dessas dificuldades, quando não se aplica o dinheiro, 
o recurso retorna ao Orçamento da União. Então o modelo que 
pensamos assim como um modelo que realmente funciona é esse 
modelo com que atualmente trabalhamos relativamente aos três 
fundos constitucionais, que são aquelas transferências de recursos 
para o Fundo; e os recursos passam para o exercício seguinte na 
eventualidade de, no ano, não serem aplicados completamente. 

Essa é uma redação da Lei nº 7.827. Porque essa sistemática tam-
bém não se enxerga na Constituição hoje, e sim na regulamentação 
dos fundos constitucionais do art. 7º da mencionada Lei. 

O papel do MI, da Superintendência e dos bancos regionais é 
outro ponto importante para ser debatido. Como nós, no Minis-
tério da Integração Nacional e nas Superintendências, iremos nos 
estruturar e preparar para trabalhar com esse fundo e dentro dessas 
finalidades de programa de financiamento, programa de desenvol-
vimento econômico e social, considerando também um ponto, ou 
seja, o caráter estratégico que os fundos constitucionais têm na sus-
tentabilidade dos bancos regionais. E essa sustentabilidade é um 
tanto política, porque os fundos, realmente, às vezes até se con-
fundem com os bancos, são os principais instrumentos financeiros. 
Uma grande fonte de receita desses bancos vem dos fundos.

Outro ponto muito importante para definição é essa distribuição. 
Temos 60%, no mínimo, para crédito, mas temos 40% que serão 
alocados entre fundos estaduais e os programas de desenvolvimen-
to, que é aquele tipo de apoio à infra-estrutura e outras externalida-
des. Não conhecemos ainda quanto desses 40% vai ser destinado 
aos Estados e quanto vai ser destinado aos programas. Então, essa 
alocação entre as duas finalidades (Fundo de Desenvolvimento Esta-
dual e Programas de Desenvolvimento) é uma coisa que temos que 
acompanhar de perto. Um percentual muito elevado para fundos 
estaduais pode acabar por reduzir os recursos que estão no âmbito 
das diretrizes federais de aplicação do FNDR. 
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Estoque de recursos. É também muito importante esclarecer que 
a gente não está tratando só de novas transferências, porque os fun-
dos já existem desde 1989. Tem um estoque expressivo de recursos.

As diretrizes: como serão feitas as diretrizes dos Fundos Estadu-
ais? podem ter alguma aderência com a Política Nacional de De-
senvolvimento Regional? como fica isso na regulamentação? Os 
recursos ficam nos bancos até a aplicação e outros pontos, porque 
não pretendemos ser exaustivos. Irão surgir outros. Mas esses são os 
mais importantes da regulamentação.

Finalmente, só para dar uma idéia. No que se refere a esto-
que de recursos, temos aqueles valores que já foram mostrados 
pelo Ministério da Fazenda. São as transferências anuais, como os 
percentuais do Imposto de Renda e do IPI. Mas temos hoje cerca 
de quarenta e um bilhões de reais que representam tudo que já 
está aplicado ou disponível nos três fundos constitucionais e no 
orçamento do FDA e do FDNE. São quarenta e um bilhões que, de 
uma forma ou de outra, acabam retornando para o setor produti-
vo. A idéia inicial é de que esses quarenta e um bilhões continuem 
apoiando esse setor produtivo.

No mais, agradeço a atenção e coloco-me disponível para as  
perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Agrademos, so-
bremaneira, ao Sr. Antonio Roberto Albuquerque Silva, que agregou 
uma série de informações de extrema relevância para o debate. Acho 
que temos agora uma série de indicações de espaços para debater-
mos a legislação complementar. Com certeza, até pela natureza da 
nossa responsabilidade como Comissão, é de grande importância,  
Roberto, a indicação para os nossos trabalhos.

Para concluir, no espaço reservado às intervenções, concedo a pa-
lavra à Sra. Lourdes Maria Porto Morais, Diretora de Estudos Tribu-
tários, da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, que aqui fala 
como representante indicada pelo Secretário titular daquela Pasta, na 
condição de Presidente do Fórum de Secretários da Fazenda. S.Sa traz, 
portanto, a opinião dos Secretários da Fazenda sobre esse tema.

Antes, porém, Sra. Lourdes, gostaria de registrar, com prazer, 
a presença no nosso plenário do Superintendente da SUDENE, 
Sr. Paulo Sérgio Noronha Fontana, e do seu Diretor de Gestão e 
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Finanças, Rômulo Monteiro. Sejam bem-vindos! A presença dos se-
nhores ilustra muito este debate e esta reunião.

A SRA. LOURDES MARIA PORTO MORAIS – (não revisado pela 
expositora) – Boa tarde a todos os presentes.

Quero agradecer, em nome do Secretário Mauro Benevides Filho, 
ao Deputado Pedro Eugênio o convite para participar desta brilhante 
audiência. E quero também parabenizar os meus antecessores pela 
brilhante apresentação, o que irá facilitar bastante o nosso trabalho.

Vamo-nos deter a apresentar o que está na PEC 233/08. Ou seja, 
onde é que pega, onde os Estados ficam incomodados.

(Segue-se exibição de imagens.)
Inicialmente, quero salientar que a eliminação da guerra fiscal 

é abordada ao longo desses últimos anos em todas as propostas de 
reforma tributária. Uma novidade que apareceu agora é a questão 
do aperfeiçoamento da política de desenvolvimento regional. Acre-
ditamos que esse aperfeiçoamento irá nos levar a uma política de 
desenvolvimento regional melhor.

Um dos principais focos dessa reforma tributária, previsto na 
PEC, é a criação do Fundo Nacional do Desenvolvimento Regional 
e a guerra fiscal. Seria muito bom e importante se realmente esse 
fundo dispusesse de recursos. Como veremos mais à frente, os re-
cursos não são tantos quanto seriam necessários.

Com relação aos benefícios fiscais previstos na PEC, o CONFAZ 
continua concedendo as isenções e benefícios fiscais. No entanto, 
na PEC, está previsto que eles seriam uniformes em todo o território 
nacional. Achamos que essa uniformidade é um problema em fun-
ção das diferentes formas de atuar dos Estados.

Então, seria necessária a elaboração de emendas para resolver o 
problema da uniformidade.

Com relação ao SIMPLES/Nacional e regimes aduaneiros, qualquer 
outra concessão de benefício será por meio de lei complementar. 

Com relação à guerra fiscal, ela vai ser minorada ao longo de todo 
esse período de transição, quando a alíquota chegar a 2%. Efetiva-
mente, nas operações interestaduais, quando se chegar a essa alíquo-
ta, a guerra fiscal terá sido eliminada. Na promulgação da emenda, 
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estabeleceu-se que não se pode mais conceder nenhum benefício 
fiscal sob pena de não haver as transferências constitucionais.

Um importante ponto que ainda não foi exposto é com relação 
ao legado anterior: como fica a convalidação dos benefícios fiscais 
concedidos anteriormente? Os Estados têm protocolos firmados e o 
compromissos para com essas empresas que lá estão. Então, trata-se 
de uma preocupação a convalidação dos benefícios fiscais.

Quanto aos recursos do FNDE, trata-se de uma preocupação nossa. 
Hoje temos 4,1% do IRPI. Seriam 3% para o FNE e 1,1% para o FNDE 
e FDA. Posteriormente, vamos falar desses recursos para mostrar que, 
na nossa visão, eles não são suficientes para resolver o problema tan-
to da guerra fiscal como da concessão de novos benefícios. 

Quanto à partilha do FNDE, como está exposto aqui, 95% são para 
o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enquanto 5% para o Sul e Sudeste. A 
destinação apenas tem o percentual fixo do financiamento do setor pro-
dutivo. Com relação aos programas de desenvolvimento econômico 
social e às transferências a fundo de desenvolvimento dos Estados, 
isso vai ficar para a lei complementar. Seria importante se ela pudes-
se ser discutida concomitante com a emenda constitucional, porque 
está muito no escuro o que está sendo proposto, e não conseguimos 
visualizar como seria isso.

A transição contida no art. 7º é muito complicada. Nessa transi-
ção, observamos que não existem recursos para fundos estaduais. 
Até a edição da lei complementar – mostrando de novo a impor-
tância da lei complementar – 72,9% serão destinados para o setor 
produtivo, 16,2% para ADENE e 10,9% para ADA e para os fundos 
dos Estados, nesse período. Embora com a promulgação da emen-
da não se possa conceder benefícios fiscais, não há recursos para 
esse fundo.

Com relação ainda à transição, a PEC é um pouco confusa; es-
tabelece que até a edição de lei complementar seria dessa forma. E 
de outra forma, ela estabelece que o FNE terá 80%, 79%. Ou seja, 
vai reduzindo o percentual. Não se sabe se também esse percentual 
teria alguma influência nesse período anterior à lei complementar.

Não há previsibilidade, como vemos, quanto a destinação de 
recursos para os fundos de investimento dos Estados, nessa fase 
transitória.
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Com relação aos recursos, há uma grande preocupação dos Esta-
dos. Hoje, segundo informações do Dr. Bernard Appy, para o fundo 
regional são 4,6 bilhões, enquanto para o FNDE e FDA, 1,7 bi. Se-
riam 6,3 bilhões na sua totalidade. Segundo a proposta, serão 4,2%, 
no segundo ano, o que corresponde a 6,4 bilhões. Seriam cem mi-
lhões a mais no primeiro ano. 

No final, no oitavo ano, há apenas um bilhão a mais no fundo. 
Referimo-nos aos valores com os preços de 2006, como está em 
toda proposta, para todos os outros itens. Não seria justo determi-
nar apenas para o FNDE uma correção de inflação, algo assim. En-
tão, estamos mostrando aqui o que na realidade foi mostrado para 
o fundo de equalização/seguridade, com base em 2006. 

Na realidade, estamos muito preocupados com os Estados, por-
que não houve recursos novos alocados para resolver o problema 
da guerra fiscal. Inclusive, pelos jornais, segundo um jornalista, 
a própria União diz que o preço da guerra fiscal está em torno de 
dez bilhões/ano. Se isso for verdade, 1 bilhão dificilmente vai re-
solver o problema dos Estados que hoje estão em guerra fiscal. 

Pontos críticos da proposta.
Temos de reconhecer que a proposta tem seus pontos positivos. 

Não afirmamos que não os tem, estamos aqui mostrando uma pre-
ocupação nossa. Quais são esses pontos críticos?

Com relação ao passado, não há convalidação dos atuais in-
centivos fiscais; inexpressividade dos recursos do FNDE para fazer 
face aos atuais mecanismos de benefícios fiscais concedidos pelos 
Estados – não há recursos suficientes; não-distribuição dos recur-
sos do FNDE para os Estados com a instantaneidade da supressão 
dos atuais incentivos – assim que for aprovado não mais se pode 
conceder benefícios, mas os recursos não vão ser de imediato, tem 
que esperar a lei complementar; e a indefinição de como será feita 
a distribuição desses recursos para as Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. Hoje, como bem mencionou o nosso colega do Mi-
nistério da Integração, dos 3%, 0,6% vai para o Norte, 1,8% para 
o Nordeste e 0,6% para o Centro-Oeste. No futuro, não sabemos 
como será essa distribuição. Fica a incógnita e uma preocupação 
dos Estados menos desenvolvidos.

Era o que tínhamos a dizer para contribuir com o debate.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Agradecemos à 
Sra. Lourdes Maria Porto Morais que trouxe as suas informações, a 
sua contribuição na ótica do Fórum dos Secretários de Fazenda dos 
Estados com o viés dos Estados menos desenvolvidos. 

Segundo o roteiro preestabelecido, seguindo o Regimento, deve-
ria agora conceder a palavra ao autor. Como sou eu o autor, estaria 
concedendo a palavra a mim mesmo. A rigor, Deputado Félix Men-
donça, passo a presidência a V.Exa. 

O SR. DEPUTADO FELIX MENDONÇA – Presidente, com a 
aquiescência do Plenário, pelo menos de nossa parte, V.Exa. pode 
fazer a pergunta daí mesmo. 

O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO – Obrigado, Deputado Félix 
Mendonça. Já que esta é uma Casa de conciliação, o Deputado Félix 
Mendonça exerce a presidência do local em que se encontra. 

Eu gostaria, em primeiro lugar, de ressaltar que esperamos que 
essa nossa iniciativa continue no âmbito da Subcomissão, que tra-
tará da questão da reforma tributária, já que nós temos uma Subco-
missão dentro da Comissão estabelecida desde o ano passado; está 
em processo agora de renovação junto com as demais. Tomamos 
essa iniciativa para não perdermos esse compasso de estarmos atu-
ando conjuntamente e, lado a lado, com a Comissão Especial, que 
trata mais especificamente das questões constitucionais. 

A nossa iniciativa, portanto, visa abrir esse debate em torno de 
uma questão que tem um peso muito forte estabelecido a partir 
da necessidade de legislação complementar. Portanto, enseja-nos a 
responsabilidade de debater desde já essa matéria. 

Nós temos uma preocupação, eu me dirigiria a todos os pales-
trantes, mas em especial ao Sr. Bernard Appy, que apresentou a visão 
do Executivo no que diz respeito ao conteúdo mais detalhado da 
proposta, mostrando inclusive além do que está claro na redação da 
PEC, já desvendando a intenção da política com mais clareza. Existe 
uma questão conceitual, Secretário Bernard Appy, que nos preocupa, 
o pressuposto de que o crédito perde importância face aos investi-
mentos em infra-estrutura. Até que ponto as regiões menos desen-
volvidas podem abrir mão do crédito? Mesmo que a taxa de juros 
esteja em tendência declinante, ainda é relativamente expressiva. Até 
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que ponto essas regiões podem abrir mão do crédito como um instru-
mento importante de desenvolvimento? 

A proposta claramente traz esse pressuposto. Hoje, há 3% para 
o crédito, retirando os recursos dos fundos. Aí concordamos que o 
FDNE, os fundos da ADENE e da ADA não operaram, por uma série 
de motivos. Portanto, não podemos considerar esses recursos como 
standard. Mesmo considerando os fundos que estão operando, há 
uma redução relativa dos recursos quando nós colocamos os 5% 
para outras regiões. 

Quanto a essa ausência do crédito, alguém poderia imaginar que 
seria suprida pelo BNDES. Nós temos alguns dados, Dr. Bernard, que 
mostram aquilo que nós já imaginávamos, a vocação do BNDES 
para grandes projetos. A distribuição dos recursos do BNDES é de 
cerca de 9% para pequenos e médios projetos, e eu desconfio que 
se nós formos olhar o que o BNDES chama de pequenos e médios 
talvez sejam bem maiores daquilo que, por exemplo, o BASA e o 
BNB chamam de pequenos e médios. E na carteira desses bancos 
de desenvolvimento há uma quantidade, há uma expressão muito 
maior de médios projetos. A capilaridade desses bancos atinge esse 
conjunto de empresas que dificilmente o BNDES atingiria. 

Portanto, há que se perguntar, pois é uma questão conceitu-
al com efeito prático: até que ponto, efetivamente, as regiões em 
desenvolvimento podem prescindir de menos crédito e de trans-
ferência dos recursos hoje alocados para crédito, abrir mão disso 
para investimentos estruturadores? Até que ponto aqueles investi-
mentos estruturadores, que já estão presentes, aqueles recursos que 
constituem a base de financiamento das obras de infra-estrutura 
em geral da Nação, não poderiam ser regionalizados, e aí reforçar 
esse contingente de financiamento como recurso, que não seria na 
realidade recurso novo? 

Na verdade, nós temos hoje no Nordeste, no Norte e no Centro-
Oeste uma gama de empreendimentos acontecendo, de natureza pú-
blica, com recursos públicos que dizem respeito a uma postura proa-
tiva do Governo Federal, do Governo Lula, em colocar novamente o 
Estado na linha de frente dos investimentos, do financiamento aos 
investimentos estruturadores por meio do PAC. 
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Mas, se nós olharmos como uma política de longo prazo, até 
que ponto nós poderíamos ter a segurança de que as regiões me-
nos desenvolvidas irão ter aportes de transferências voluntárias 
da União que façam aquela diferença, já que são recursos muito 
mais expressivos – parece-me – do que os recursos previstos nessa 
realocação de aplicação. 

Portanto, para objetivar, em quatro ou cinco perguntas, como se 
pensa alavancar o desenvolvimento das regiões menos desenvolvi-
das a taxas mais elevadas para essas áreas, já que elas precisam de 
formação bruta de capital maior do que a formação bruta de capital 
da média do Brasil? Senão nós não vamos superar as desigualdades, 
vamos crescer na mesma taxa de crescimento. Como alavancar esse 
desenvolvimento? Serão esses recursos, subtraindo de crédito e au-
mentando em infra-estrutura, dentro praticamente do mesmo valor, 
suficientes para isso? Como suprir esse crédito reduzido? Há essa idéia 
de que o BNDES supriria. Seria suficiente? Eu realmente formulei essa 
pergunta antes de sua apresentação. Parece que, na realidade, essa 
resposta já foi dada. Há um entendimento de que o crédito não é tão 
necessário. Mas levanto aqui uma discordância ou, pelo menos, uma 
preocupação e a necessidade de aprofundar essa tese.

Como garantir a sustentabilidade dos bancos regionais de desen-
volvimento –  fato que o Roberto já levantou –, já que eles têm sua 
sustentabilidade garantida pela taxa de administração dos fundos? 
Esses fundos se reduzem? Até que ponto foi feito um estudo que 
aponte para a sustentabilidade desses bancos, mesmo com o pata-
mar proposto na PEC?

Pergunto já ao Secretário Appy se a minuta de lei complemen-
tar está à disposição para  que possamos nos exercitar no debate 
dessa lei complementar, o que desvendaria algumas das questões 
aqui levantadas. 

Eram as questões que, preliminarmente, levanto.
Agradeço ao Deputado Félix Mendonça pela gentileza de exercer 

a Presidência, do seu local. Reassumo a direção dos trabalhos.
Dando seqüência ao conjunto daqueles que estão inscritos, oito, 

eu indagaria ao Plenário e aos expositores se ouviríamos primeiro to-
dos os oito e daríamos, então, oportunidade para que os expositores 
façam seus comentários. Não seria melhor assim? Todos de acordo? 
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Com a palavra o Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, senhores palestrantes, Sr. Superintendente da SUDENE, 
minhas senhoras e meus senhores, tenho acompanhado com mui-
to interesse, Secretário Bernard, essa distribuição de recursos por 
regiões. Confesso que cada número que confiro, eu fico mais de-
cepcionado com essa tal e propalada diminuição das desigualdades 
regionais em nosso País.

O Pedrinho falou do BNDES, mas eu sempre chamo de Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico do Sul e do Sudeste. Do Sul e 
do Sudeste, o S não tem nada de social. Está, inclusive, fazendo vários 
investimentos nos países da América do Sul e da América Latina.

O BNDES já chegou a aplicar, Sr. Secretário, 14% no Nordeste; 
ano retrasado caiu  para 6%, e no ano passado, para 8%.

O Presidente do banco esteve conosco, da bancada do Nordeste, 
em agosto do ano passado e eu mostrei-lhe os números. Ele ficou 
assim tão apreensivo que garantiu que no final do ano chegaria a 
15%. E ficou em 8%.

Eu não acredito nessa transferência de financiamentos do Banco 
do Nordeste para o BNDES, ou para o Banco do Brasil, ou para a 
Caixa Econômica. 

O Banco do Brasil também financiou, ano passado, em torno de 
8%, dos quais 5% nos programas sociais; a Caixa, em torno disso. 

Então, somos radicalmente contra essa transferência dos recur-
sos de financiamentos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Regional, até porque, Sr. Secretário, a projeção de 2006, até o oitavo 
ano, dá apenas 17%.

Será que a Receita, em 8 anos, vai crescer só 17%? Aumentar de 
4.1% para 4.8%? Será? Não acredito em nada, no Nordeste, que 
não esteja amarrado na Constituição. Hoje temos 23.5% para os 
municípios. Não tem segurança nenhuma nessa proposta de que os 
municípios vão ter as transferências constitucionais iguais às que 
recebem hoje com o crescimento que vem tendo, com o aumento 
do IPI e do Imposto de Renda. 



ação
 parlam

en
tar

4�
Comissão de Finanças e Tributação

O FPE, 21.5%, também não está amarrado, e o Fundo Constitu-
cional do Nordeste, o FNE, que era de 3% para as três regiões, está 
hoje tudo solto. Vamos jogar para a lei complementar. 

Somos tão pobres, Sr. Secretário, que o poder econômico do Sul 
e do Sudeste até nos inibe. Às vezes, temos até medo de enfrentar. 
Realmente, o BNDES é uma prova disso.

Dessa forma, nós, que defendemos os municípios brasileiros, 
gostaríamos que haja segurança, segurança mesmo, de que não te-
remos redução na distribuição desses fundos. Até porque, em 1988, 
houve um aumento significativo tanto do FPE quanto do FPM e se 
criou o fundo constitucional das três regiões para diminuir as desi-
gualdades regionais existentes no País. 

O que aconteceu com o Centro-Oeste? Hoje tem uma renda per 
capita acima da média nacional, puxada pela soja, pela pecuária, 
pelo excesso de privilégio que a União concede ao Fundo Consti-
tucional do Distrito Federal. O Norte, puxada pela renúncia fiscal, 
hoje tem 50% a mais da renda per capita do Nordeste. E o Nordeste 
tem menos da metade da renda per capita. Em 1988 era em torno 
de 50%. Agora caiu para 47% da renda per capita brasileira. Nós 
queremos que realmente tenha mecanismos de assegurar condições 
de tratar os desiguais desigualmente, privilegiando os mais pobres, 
que somos nós, do Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado, Deputado 
Júlio Cesar.

Com a palavra o Deputado João Dado.
O SR. DEPUTADO JOÃO DADO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

tados, senhores palestrantes,  vou-me permitir aqui traçar um pouco 
diferente esse quadro.

Na realidade, eu sou do Sudeste, mas gostaria de fazer uma re-
flexão. Se tomarmos a peça orçamentária da União e a distribuição 
de recursos, nós vamos observar que, enquanto Sul e Sudeste ar-
recadam 50% dos tributos, ficam só com 25% das distribuições, a 
posteriori, pelo Orçamento. Então, 75% vão para o Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste. 

Precisamos analisar que Sul e Sudeste... O Ministro Ciro Gomes 
já está me aparteando. Esse é um nordestino de sete costados. Bra-
sileiro. Sou brasileiro.
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Na realidade, o que eu gostaria de traduzir na minha fala é que 
acho importante a ampliação dos fundos de desenvolvimento, vo-
lume de recursos previstos para os fundos de desenvolvimento. 
Nós gostaríamos também de mencionar que, muitas vezes, temos o 
equívoco de achar que São Paulo é a maravilha das maravilhas. 

 Se nós formos – e aqui está o Deputado Max Rosenmman do 
Paraná – ao Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo, nós vamos 
observar ali uma das regiões mais carentes do Brasil. E, juntamente 
com o Deputado Max Rosenmann, fizemos um projeto para tentar, 
por meio de incentivos fiscais, promover um maior desenvolvimen-
to naquela região.

O alerta que eu faço é apenas no sentido de que, sem dúvida 
nenhuma, temos que – e eu comungo da idéia do Deputado Jú-
lio Cesar, não dos números, porque não são bem esses – adotar, 
no Brasil, a decisão de valorizar a regionalização e promover o de-
senvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; até o 
Centro-Oeste, com menor recursos do que Norte e Nordeste. Temos 
também de observar que no Estado do Rio Grande do Sul há regiões 
muito carentes que, talvez, pudessem merecer atenção especifica, 
assim como vem sendo conferida às Regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste privilegiamento no aspecto da canalização de recursos 
para o desenvolvimento.

Louvo a proposta no sentido específico e especial de aumentar o 
volume de recursos destinados aos desenvolvimentos regionais. 

Talvez conviesse pontuarmos algumas regiões do Estado de São 
Paulo e do Estado do Rio Grande do Sul que também são muito 
carentes e estão num estágio de desenvolvimento bastante aquém 
das demais regiões do Estado talvez até pela própria natureza: a ser-
ra. Há todo um obstáculo natural que faz com que aquelas regiões 
estejam divididas do restante do Estado.

Acho que também deveríamos mencionar, nesses fundos, a im-
portância de regiões extensas que estão igualmente abandonadas à 
própria sorte em Estados desenvolvidos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado,  
Deputado João Dado.
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Registro a presença do Deputado Zezéu Ribeiro, coordenador da 
bancada do Nordeste. S.Exa. não é membro desta Comissão, mas se 
junta a nós, neste momento, ilustrando esta reunião.

Com a palavra o Deputado Ciro Gomes.
O SR. DEPUTADO CIRO GOMES – Sr. Presidente, Deputado Pe-

dro Eugênio; companheiras e companheiros Deputados; Dr. Ber-
nard Appy, Secretário de Política Econômica, grande brasileiro que 
se tem esforçado para ajudar o País a encontrar suas equações, nem 
sempre simples; minha cara conterrânea, Dra. Lourdes Maria Porto 
Morais, por si e pelo Secretário Mauro Benevides, que coordena o 
CONFAZ; meu caro Dr. Antônio Albuquerque, técnico de grande 
valor do Ministério da Integração Nacional; demais companheiros 
de velhos debates sobre a questão do Brasil.

Sr. Presidente, me permita só pontuar – ainda que pareça estupidez, 
mas fui até malcriado, abusando da amizade dos companheiros –, na 
verdade, o Brasil precisa pacificar algumas obviedades; precisamos pa-
cificar algumas obviedades. Este debate já virou estéreo. 

Tenho trinta anos de militância na vida pública brasileira e já ouvi 
esses argumentos rasos, o que não é, evidentemente, o caso dos dois 
companheiros presentes, os quais desconhecem algumas obviedades: 
primeira, o Brasil só pode aspirar àquilo que é o imaginário de uma 
nação desenvolvida, potente, respeitada no mundo pela diversidade 
que contém a sua unidade nacional. 

Portanto, se há uma questão regional do Brasil, ela só será con-
siderada corretamente se, obviedade – quero repetir –, for consi-
derada uma questão nacional. Por quê? Porque, por óbvio, espe-
cialmente com o agravamento da modelagem de economia política 
neoliberal, com a destruição da estratégia nacional desenvolvimen-
tista, que produziu o Brasil moderno que temos, porque as premis-
sas desse modelo não são mais praticáveis, pelo menos, na sua in-
teireza. O que vige cruelmente, se nós deixarmos as coisas como 
espontaneamente são, é a teoria da vantagem comparativa. E aí é 
muito simples e óbvio – por favor, me perdoem, mas vou repetir – 
que o Nordeste brasileiro é a maior densidade demográfica entre 
todos os semi-áridos do planeta. Semi-árido é uma fisiografia ca-
prichosa, que inviabiliza a vida desenvolvida em todos os espaços 
similares, assim anotados, no planeta. Há fórmulas de atenuar. 
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Todas elas têm por premissa uma economia política que não aceita 
a lógica da espontaneidade individualista das forças de mercado, 
ou, mais rasamente, que supõe uma coordenação estratégica entre 
o setor público, líder de uma fração relevante de poupança pionei-
ra, e empreendedores compensados na superação das assimetrias, 
das desvantagens comparativas. 

Obviedade, me perdoem todos aqui, mas é necessário repetir: 
por que o Nordeste tem uma desvantagem comparativa fisicamen-
te? A fisiografia do Nordeste é um afloramento de cristalino. Por 
regra, salvo exceções, solos rasos, impróprios à agricultura de alta 
rentabilidade, de grande valor agregado. O oeste da Bahia desco-
briu quase sozinho uma exceção e hoje é uma potência de soja, 
mas constrangida pela falta criminosa de externalidades básicas. 
A Bahia escoa soja para exportação por estrada vicinal, porque o 
Governo Federal não descobriu que os brasileiros trabalhadores 
do oeste da Bahia estão produzindo soja de alta linhagem, com 
grandíssima produtividade na região de Luís Eduardo Magalhães, 
Barreiras, porém por canais de logística estúpidos. 

Pernambuco está exportando parte da fruticultura irrigada, de 
caminhão, para dar um exemplo óbvio também, pelo Porto do 
Pecém, quando, no passado, já teve uma ferrovia. 

Importantes espaços da economia agropastoril chegaram a 
demonstrar alternativas de auto valor agregado nessa fisiografia 
complexa, por exemplo, a carcinicultura, e já se inviabiliza por 
falta de água. Assim está a situação do Rio Grande do Norte, que 
teve uma explosão na produção de carcinicultura, o camarão, e já 
não mais dá conta de continuar produzindo porque não tem água 
e nós não conseguimos ainda resolver a equação hídrica do Nor-
deste, simples de ser resolvida, a despeito das evidências em opo-
sição. Trata-se de formar e manejar recursos hídricos ao mesmo 
tempo em que orientar a migração interna das nossas populações. 
Obviedade. Por favor, me permitam. 

Quais são as assimetrias, as desvantagens comparativas? Por essa 
fisiografia que não permite a cultura ancestral de agricultura de alto 
valor agregado, embora o Piauí esteja fazendo uma exceção, no oes-
te e no sul do Piauí, do Vale do Gurguéia para baixo, o Piauí está 
produzindo soja para irrigação, saindo por estrada vicinal de terra. 
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A da Bahia é uma estrada pequena, estadual, destruída praticamen-
te todo ano porque não é para aquele tipo de carga, e o Governo 
brasileiro, não é o Governo Lula, porque o Governo Lula já, pelo 
menos, sabe desse diagnóstico, não viu o povo brasileiro trabalhan-
do no lugar mais miserável do País, produzindo soja de alta linha-
gem sem sequer energia elétrica ou sinal de televisão. Sem sequer 
energia elétrica ou sinal de televisão. 

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Só um aparte.
O SR. DEPUTADO CIRO GOMES – Permito um aparte a V.Exa. 
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Hoje, na Bahia, há qui-

lômetros de caminhões esperando no porto.
O SR. DEPUTADO CIRO GOMES – Conheço a realidade pessoal-

mente. Quando o ramal ferroviário cruzasse de leste a oeste a Bahia, 
ou de oeste a leste, conectando com Aratu e portos privados que 
inclusive ajudei a viabilizar, explodiria esse potencial e, ao longo 
desse trajeto, emularia o desenvolvimento de outras alternativas. 

O Nordeste é assimétrico, meu caro Presidente e eminentes 
companheiros, permitam-me o altruísmo, porque o Nordeste não 
tem para além da base de uma agricultura de valor agregado alto, 
salvo essas ilhas de exceção. O Nordeste não é sede das matérias-
primas essenciais aos modos enriquecedores de enriquecer. Não 
temos matérias-primas. 

No passado, o Brasil imaginou se industrializar sediando uma 
indústria de base no Sudeste na presunção de boa-fé de que, sen-
do estatal, o preço seria entregue CIF uniforme. Portanto, a ilusão 
daqueles que formularam o modelo era de que a chapa do aço, a 
despeito de produzido em São Paulo e Rio de Janeiro, seria entregue 
em Fortaleza, na Bahia ou no Rio Grande do Sul a preço CIF uni-
forme, porque fixado estatalmente, como se essa fora o único custo 
do insumo básico, o fator que detonasse um ametal mecânico ou 
indústria. Não foi assim. 

Não houve má-fé nem perseguição ao Nordeste. Não participo 
dessa percepção. O que houve foi um modelo que, de boa-fé, produ-
ziu o seguinte fato: 85% da produção industrial brasileira concen-
tram-se em quatro Estados, a saber, São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul. Mas 8% vem de Manaus que já não é 
trivial nem relevante. 
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O restante da produção industrial que no modelo que nos acul-
turou é o que sintomatiza desenvolvimento, visto aqui como em-
prego com carteira assinada, com salário pago com o mínimo de 
qualificação, não está no Nordeste. E não está por quê? Porque não 
tem base para a agricultura tradicional de alto valor agregado, não 
é sede de matéria-prima e não detém, por esses números que o Dr. 
Bernard Appy demonstrou aqui, renda para fazer o padrão médio 
de consumo que o consumo moderno industrial urbano pede. 

Então, se lá não é sede de matéria-prima e não é sede de renda 
para consumir, o que a indústria vai fazer lá? E aí eu já disse ao Ber-
nard, meu querido amigo, é preciso trocar nos documentos oficiais 
essa expressão guerra fiscal. Essa expressão não quer dizer o que nós 
fizemos lá. Bota assim: legítima defesa industrial. Essa é a expressão: 
legítima defesa industrial. 

O País desmontou. Desmontou sua estrutura de planejamento, 
desmontou seus mecanismos de interferência nessa realidade. O 
modelo ruiu no processo inflacionário; a ditadura não nos deixou 
discutir o assunto; a democracia manejou a inflação como prin-
cipal emergência, está tudo certo. Embora a gente lá esteja muito 
impaciente, está tudo certo. Agora, temos estabilidade, crescimen-
to econômico, sanidade nas contas externas, salvo os gravíssimos 
déficits das transações correntes dos últimos meses, mas isso é um 
assunto à parte. 

Reservas cambiais altas; o Presidente da República sintonizado; 
não é mais vergonhoso se falar em planejamento. O PAC anuncia 
que o Governo não mais tem vergonha de anunciar metas, prazos, 
objetivos e se pôr em coordenação, manipulando mecanismos de 
intervenção direta, quando for o caso, de financiamento, de de-
bêntures ou de o próprio Governo fazer PPP. O Governo Lula ou 
concessão, não interessa, o que interessa é o produto.

O Nordeste precisa, Bernard. E quando falo Nordeste, já deveria 
neste momento lembrar que a metade sul do Rio Grande do Sul 
é vítima do mesmo procedimento. É claro que está hoje aonde o 
Nordeste jamais chegou, mas sob o ponto de vista mesorregional, 
a região que mais retrocedeu no País, nesse descalabro que o Brasil 
vem vivenciando, foi a metade sul do Rio Grande do Sul.
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O Vale do Jequitinhonha e Mucuripe, só por um traçado político 
pertence ao Estado de Minas Gerais, um Estado poderoso, indus-
trializado, do Sudeste, é tão miserável ou mais do que pedaços im-
portantes do semi-árido do Nordeste. Eu conheço isso muito bem. 
No Vale do Ribeira foi criado uma mesorregião. É evidente que as 
questões do Vale do Ribeira, o adensamento populacional, as alter-
nativas são muito mais ricas e generosas, mas é um problema de 
miséria grave, e a União faz de conta que não tem nada com isso, o 
Estado de São Paulo faz de conta que não tem nada com isso.

Concluo, Sr. Presidente, agradecendo a sua tolerância.
Bernard, só há um jeito de esse debate prosperar. Primeiro, va-

mos saudar, todos nós, o fato de o Secretário Nacional de Política 
Econômica, uma alta autoridade, um cérebro do Ministério da Fa-
zenda, o que deve ser a primeira vez nos últimos trinta anos, falar 
neste assunto. Isso era assunto para o Ministro da Integração Na-
cional, de pires na mão, chorando à porta do Secretário do Tesou-
ro para descontingenciar recurso. Agora, um dos grandes cérebros 
da política econômica brasileira está consciente. Eu sei disso. O 
Bernard é um republicano e tem espírito público. 

Agora, quer prosperar nesse debate, meu amigo? A linguagem é 
irrelevante, mas já é grave. Segundo, você tem que fazer uma conta 
diferente nessas apresentações. Na minha opinião, se me permitir, 
e é uma sugestão com a qual concluo: você tem que trazer, como 
você sabe fazer, a soma de todos os valores que configuram o in-
centivo fiscal a qualquer título no Nordeste hoje. Isso para dizer o 
seguinte: atenção, Ford da Bahia, fique sossegada, não desacelere, 
porque já está acontecendo os seus planos de investimento, porque 
o benefício que você recebeu na velha ordem, na nova ordem que 
queremos construir, consertando as deformações, que são graves, 
da velha ordem, não serão dissipados.

Atenção, indústria calçadista cearense, que emprega mais de ses-
senta mil pessoas só em três cidades, e que simplesmente morre-
riam, já estão angustiadas e cessando investimentos, tem que dizer: 
isso aqui, nós sabemos que vocês receberam de boa-fé, é um sub-
produto da falta de estratégia, agora, nós vamos evoluir para con-
sertar. A linha é boa, a cobrança do imposto sobre o consumo tem 
que ser no destino. Qual é o sentido de você produzir a televisão 
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em Manaus e o investimento para botar a televisão para funcionar 
em Pereira, no interior do Ceará? O imposto da televisão vai bater 
em Manaus, e Pereira que se ate para botar energia para a televisão 
funcionar. É óbvio, está na direção correta. 

Agora, enrolada não funciona, desculpe aqui a expressão. Quan-
to é o valor dos incentivos concedidos até hoje? Por onde é que se 
vai garantir que isso não cessará? Isso é a transição para o passa-
do. As finanças públicas das regiões periféricas, nessa concepção, 
melhoram, melhoram bastante, porém a questão do emprego vai 
rivalizar  com este valor. E se não acontecer, é melhor ficar como 
está. Pode acreditar. Eu estou sendo franco, fraterno. Não passa, 
pela minha sensação, uma reforma que não me responda a isso. O 
que aconteceu está aqui, e o futuro nós estamos planejando com 
um fundo nacional, que, inclusive, tem que ter clareza. 

O problema do Estado do Ceará, da Bahia, de Pernambuco, so-
mados, não é o problema do Nordeste. Por isso tem que ser um 
fundo para externalidades. Estou com a concepção, é um fundo 
para externalidades, porque a Transnordestina não é do Ceará 
nem da Bahia nem de Pernambuco, é uma externalidade. A ferro-
via que conecte a Norte-Sul, do Maranhão para baixo é uma ex-
ternalidade. Tem que haver recursos para isso, tem que ter recurso 
para a agenda regional, mas os Estados têm que ter um fundo, que 
está previsto, de equalização de receita. E só os números é que vão 
garantir a segurança, porque, Lei Kandir é uma grande frustração, 
FDNE não sei o que e tal, grande mentira do Governo que nos an-
tecedeu, para justificar matar a vaca que estava cheia de carrapato. 
Como forma de tratar o carrapato, mataram a vaca. Na verdade, 
garantiram a impunidade da fraude grosseira que certas elites do 
Norte e do Nordeste fizeram a pretexto do discurso de coitadinho. 
Agora, vamos responder a essas questões com números, senão é 
melhor deixar como está. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Deputado Ciro 
Gomes, muito obrigado por sua intervenção.

Aviso ao Plenário que está em andamento a Ordem do Dia. Entre-
tanto, afrontando o Regimento, esta Presidência solicita a permanên-
cia dos Srs. Deputados. Vamos preservar a beleza deste momento, deste 
debate, que tem conseqüências. Não é um debate sem conseqüências, 
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estamos aqui construindo espaços de elaboração coletiva no âmbito 
do Parlamento, os quais irão efetivamente influenciar no processo 
de construção de uma reforma tributária consentânea com a nos-
sa realidade e com as nossas necessidades. Este momento não pode 
ser frustrado por uma questão regimental. Portanto, esta Presidência 
assume a rebeldia e solicita aos Srs. Parlamentares que permaneçam 
neste debate, que será transcrito e se transformará em uma separata 
a ser distribuída à sociedade brasileira.

Com a palavra o Deputado Zezéu Ribeiro.
O SR. DEPUTADO ZEZÉU RIBEIRO – Obrigado, Deputado Pedro 

Eugênio. Quero felicitá-lo pela iniciativa e saudar os companheiros 
da Mesa e do plenário.

Não tenho a veemência do companheiro Ciro Gomes, mas que-
ro reafirmar essa questão. A questão nordestina não é apenas do 
Nordeste, é uma questão brasileira. Ou a enfrentamos efetivamente 
com políticas para resolver esse tipo de questão ou não mais tere-
mos uma exceção soberana no concerto das nações.

Em relação a isso e à proposta que vem sendo ampliada, quero res-
saltar um aspecto que vem no discurso, mas não aparece na prática: 
a questão da ciência, tecnologia e inovação. Aparece sempre no dis-
curso, mas na prática não se referencia. Então, nós temos os fundos 
setoriais, por exemplo, que no projeto da SUDENE, fruto da discussão 
que levantamos, colocamos a necessidade de que o seu Conselho Deli-
berativo, por intermédio de um comitê gestor de ciência e tecnologia, 
que envolva as instituições de pesquisa, de ensino na região, definam 
a utilização dos recursos desses fundos. Esses fundos ficam em saldo 
financeiro e, geralmente, depois de acumulado durante um tempo, 
por contingenciamento oficial, tem destino diverso do que aquele que 
lhe foi atribuído. A última vez foi para saldar aquele débito da crise 
energética, foram, creio, cinco bilhões.

Quero que, na idéia da política de desenvolvimento regional, 
a questão do ensino, da pesquisa e da inovação apareça com mui-
ta clareza. Como é que vamos enfrentar isso? Enfrentando isso na 
sociedade pós-industrial, à qual o Deputado Ciro se referiu. Fica 
parecendo que a questão de ciência e tecnologia é coisa para o Sul e 
Sudeste e que o Nordeste não tem nada a ver.
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Quero chamar a atenção do Superintende da SUDENE para o 
fato de que  precisamos criar mecanismos a fim de que os fundos 
setoriais tenham espaço no âmbito da SUDENE para carrear esses 
recursos para o Nordeste. 

O SR. DEPUTADO CIRO GOMES – V.Exa. me permite um aparte?
O SR. DEPUTADO ZEZÉU RIBEIRO – Pois não.
O SR. DEPUTADO CIRO GOMES – Os fundos setoriais, só para 

provar que vinculação não resolve, têm vinculação de 30%. Nos 
fundos setoriais 30% são vinculados, determinantes à aplicação no 
Nordeste. A última vez que apurei isso foi no último ano que estava 
no Ministério, não tinham sido aplicados 7% dos 30, ou seja, 2%.

O SR. DEPUTADO ZEZÉU RIBEIRO – Ao Ministro Sérgio Rezende 
propus o seguinte: o edital é nacional, mas a pesquisa é presencial. 
Senão vira brincadeira. Esse é um aspecto que me parece importan-
te assinalarmos aqui.

Outro aspecto, a que o Deputado Júlio Cesar se referiu, temos de 
caracterizar nesse desenho da questão do fundo de desenvolvimen-
to regional e do BNDES, os recursos do BNDES. 

Há um projeto, em tramitação nesta Casa, que passou por um 
parecer meu, originário do Senado, uma idéia original do Senador 
Beni Veras e subscrito pelo Deputado Jefferson Péres. Salvo engano, 
o Relator nesta Comissão é o Deputado Pedro Eugênio, e é uma boa 
provocação. Eu acho que não dá para ser aquilo que está proposto: 
35% dos recursos do BNDES para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
Não é isso. Mas o projeto é uma boa provocação. 

Temos que ter uma política de investimento para isso, porque o 
que ocorre no BNDES é que o Nordeste financia o Sul e o Sudeste. 
O retrato dos dados é este: os recursos do BNDES são os recursos 
do FAT. O recurso do FAT vem do PIB e nós contribuímos com 
14% do PIB. Os empréstimos no âmbito do Nordeste são da ordem 
de 8%. Então, é o Nordeste financiando o resto do Brasil, sem pôr 
nem tirar. Não é falsete, é efetiva essa questão, nesse desenho que 
aí está. Parece-me também, ainda é uma incompreensão minha, 
que, quando se constitui o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Regional e se atrai para ele o Fundos Constitucionais de Desen-
volvimento, o Fundo do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, e 
não se explicita exatamente o que fica, vira uma salada que não 
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se sabe direito aonde é que vai essa coisa. Isso, em nome de uma 
flexibilidade, não se sabe como é que vai ficar. 

Quando foi imaginado o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Regional na proposta original da reforma tributária, aliado à cons-
trução da SUDENE em paralelo, e a SUDENE vinha como lei com-
plementar, eu disse que eu gostaria de colocar na SUDENE o Fundo, 
com letra maiúscula. E eu vou ter que botar com letra minúscula, 
porque não tinha na Constituição. Então, falava dos fundos seto-
riais e dos fundos constitucionais com letra minúscula. A gente 
queria o Fundo Constitucional de Desenvolvimento Regional para 
isso: definir a questão das externalidades. Fundo para a infra-estru-
tura, fundo para capacitação, fundo para essas coisas. 

Diferentemente, então, eu gostaria que a reforma tributária saísse 
sem mexer no FNE. Deixasse o FNE como está e nós buscaríamos ou-
tros recursos para as externalidades, e se caracterizaria como fundo de 
desenvolvimento, porque há um montante de recursos hoje da ordem 
de 23 milhões. E aí, como fica isso? Como é que isso vai e como é que 
isso volta? E essa é uma conquista. A gente tem tido perdas e naquilo 
que é conquista eu acho que a gente não deve arredar pé, não deve 
renunciar. Então, quero conclamar os Parlamentares como um todo, 
para, como tema nacional, enfrentar essa questão. 

Outro aspecto que me parece importante ressaltar é que no de-
senho com os Governadores e na Legislatura passada, nos períodos 
dos Executivos regionais passados, houve quase que a transforma-
ção do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional no Fundo de 
Desenvolvimento dos Estados. E era a descaracterização completa 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Houve uma evo-
lução disso. Novos ares bateram também no Nordeste, com mudan-
ças profundas na correlação de forças políticas. Mas ainda ficou o 
ranço do fundo estadual. Eu acho que o fundo estadual não flexibi-
liza. A idéia que está inerente ao projeto da SUDENE é a regionaliza-
ção orçamentária, que vinha e houve vetos em relação a isso. Então, 
você trazia no Orçamento da União a regionalização do Nordeste 
em todos os seus aspectos, inclusive de pessoal federal lá alocado, 
para a gente regionalizar mais no extremo. Isso é insumo também, 
que é salário que chega no Nordeste. 
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Há o Programa de Desenvolvimento Regional com a execução 
federativa, porque o que os Governadores querem é essa possibili-
dade de execução federativa.

O Deputado Ciro se referiu aqui à questão das estradas vicinais. 
Se tomarmos as estradas como instrumento de uma política regional 
de desenvolvimento, vai ter recursos nos âmbitos federal, estadual e 
municipal, para que todos executem parte do seu quinhão nessa fa-
tia. E disse que, nos próximos três anos, nós vamos remodelar a rede 
rodoviária e que no Orçamento vai estar alocado, vai caber aos mu-
nicípios a sua parte da execução das estradas vicinais; aos Estados, 
as estradas estaduais; ao DNIT, à União, às estradas federais, para um 
plano rodoviário para o Nordeste. Então, não precisa ter um fundo 
setorial. O fundo setorial, o fundo regionalizado, estadualizado vai 
ser mais um instrumento burocrático e menos um instrumento de 
ação. Se a pessoa tem, então, a política regional, a regionalização 
orçamentária e a execução federativa, cumpre isso com mais facili-
dade, com mais flexibilidade, com mais determinação. 

Há também a questão da proposta do modelo da política de de-
senvolvimento regional. O FNDE vem para suprir aquilo que não 
conseguimos aplicar. Na letra da lei ele é uma coisa; na sua regula-
mentação é feita uma camisa-de-força sobre ele. E ficou mais impe-
dido com o nível dos contingenciamentos. 

Em relação à SUDENE, nós colocamos – e foi imposto veto tam-
bém – que os recursos não seriam contingenciados, não entrariam 
em exercício, nem nada, numa época em que se fala inclusive da 
segurança dos contratos. 

Então, o empresário toma o financiamento, inicia uma obra e 
fica sujeito à continuação do seu próprio cronograma, dependendo 
de contingenciamento que exista para concluí-la. O contingencia-
mento destrói qualquer política de médio e longo prazos daquele 
setor, naquela cadeia produtiva, naquele segmento. Você contin-
gencia, habitua com aquilo e não resolve a questão. O FNE é um 
recurso financeiro, efetivamente, mas é orçamentário e está sujeito 
a esse tipo de situação.

Esses são os aspectos que me trazem à reflexão neste momento. 
Eu gostaria de contribuir com este debate. Agradeço.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Muito obrigado, 
Deputado Zezéu Ribeiro.

Ouviremos o Deputado Manoel Junior. 
Solicito aos Parlamentares que vão fazer uso da palavra que pro-

curem agilizar as suas intervenções pelo fato de estarmos na contin-
gência de sermos surpreendidos com uma votação nominal.

O SR. DEPUTADO MANOEL JUNIOR – Com certeza, Sr. Presiden-
te. Então, serei breve.

Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. pela propositura desta au-
diência pública; o Dr. Bernard Appy; a Secretária Lourdes Maria, 
representante do CONFAZ; o Dr. Antônio Albuquerque; os colegas 
da Comissão; os Deputados presentes. 

Na verdade, subscrevo aquilo que foi dito pelos Deputados Júlio 
Cesar, Ciro Gomes e Zezéu Ribeiro. Mas quero argüir o Dr. Bernard 
Appy em relação a dois temas que foram abordados. Também faço 
uma solicitação à Dra. Lourdes: na sua fala, no seu discurso, na sua 
luta, inclua não só os Estados, mas também os municípios. Acho 
que a luta se torna bem mais fácil. 

Na verdade, Dr. Bernard, temos preocupação, na condição de mem-
bros desta Comissão – também sou Suplente na Comissão Especial –, 
quanto à participação dos municípios. Eu já externei isso a V.Sa. no de-
bate que fizemos em Vitória, Espírito Santo, sobre a questão do Conse-
lho do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Os municípios 
participam, até porque os recursos alocados são subtraídos também de 
receitas oriundas dos municípios brasileiros. Mas, infelizmente, nós 
não temos uma participação legal efetiva, muito menos foi aventado 
isso na PEC nº 233. 

Um outro ponto que nós estamos também subscrevendo, em re-
lação àquilo que foi dito pelo Dr. Júlio Cesar, é que, com a elevação 
de 4.1% para 4.8%... E a doutora disse muito bem: a elevação dos 
recursos de 1 bilhão não resolveria a dita – eu também não concor-
do com o termo – guerra fiscal, se essas perdas que efetivamente 
ocorreram... Até porque a partilha federativa estará sendo utilizada 
para aportar recursos para o fundo. Gostaria de saber qual a partici-
pação que a União terá nessa elevação. 

Quero dizer ao Deputado João Dado que, na condição de nor-
destino... Parece-me que ele já se foi, mas aqui deve haver alguma 
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representação de outras regiões que não sejam as mais pobres do 
País. Mas, na condição de nordestino, Deputado Pedro Eugênio, e 
de médico – eu estou aqui um pouco fora do âmbito da tributação 
das finanças; estou mais como aprendiz –, afirmo que nenhum país 
se desenvolverá se não observar as distorções. Isso é igual ao corpo 
humano. A homeostase é fundamental para a sobrevivência. Não 
adianta o Sudeste e o Sul estarem muito bem, ou pelo menos se 
desenvolvendo, ou já estáveis, vamos dizer, do ponto de vista de-
senvolvimentista, se o Nordeste e outras regiões do País... Eu não 
me refiro apenas às regiões geográficas. 

Os Deputados Ciro Gomes, Júlio Cesar, João Dado falaram sobre 
áreas em Estados ricos, como São Paulo, Minas Gerais, que são extre-
mamente pobres. Precisamos ver o Brasil pontualmente, mas tam-
bém reparando essas distorções, essas desigualdades que temos e que 
ferem frontalmente a nossa expectativa de sobrevivência de um país 
que possa desenvolver-se de forma equilibrada e equânime.

Por fim, quero levantar aqui, também, uma questão que tem 
sido debatida por nós nesta Casa. Refiro-me ao FAT, financiando 
o BNDES, como também o PASEP, que as Prefeituras pagam. Têm 
sido utilizados recursos do PASEP para financiar, muitas vezes, em-
preendimentos e obras que não estão, vamos dizer assim, na pau-
ta dos municípios brasileiros. Infelizmente, a Receita Federal – isso 
tem sido inclusive alvo de discussão nesta Comissão – tem lançado 
mão de 1% até de convênios, de recursos voluntários da União para 
aportar recursos ao BNDES. Efetivamente o assunto não é alvo do 
debate, mas quero levantar essas questões para serem analisadas na 
proposta que nós estamos analisando. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Muito obrigado, 

Deputado Manoel Junior.
Com a palavra o nobre Deputado Armando Monteiro.
O SR. DEPUTADO ARMANDO MONTEIRO – Congratulo-me 

com o nosso Presidente, Deputado Pedro Eugênio, por esta inicia-
tiva. Cumprimento o Sr. Secretário Bernard Appy, a Dra. Lourdes 
Maria Morais, o Sr. Antônio Albuquerque. 

O que eu quero sublinhar é bastante pontual. Sei que a questão 
do desenvolvimento regional nos estimula a fazer considerações 
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muito amplas. Temo que isso não seja muito produtivo. Mas há uma 
constatação: o Brasil não tem uma política nacional de desenvol-
vimento regional. Nós temos tentado construir, esboçar, redefinir 
alguns instrumentos, mas fica claro que não fomos capazes, ainda, 
de construir uma política nacional de desenvolvimento regional. 

Não há dúvida de que a discussão da reforma tributária nos en-
seja uma oportunidade extraordinária de reexame dessa questão, 
sobretudo na perspectiva não apenas de discutir a legislação com-
plementar, mas de promover uma ampliação dos espaços que efe-
tivamente possam ser ainda oferecidos para que essa política tenha 
um mínimo de efetividade e os instrumentos sejam calibrados de 
forma minimamente adequada. 

Mas, para não ficar em uma discussão de caráter mais amplo, 
que nos remeteria também a questões políticas que estão na origem 
do enfraquecimento do debate da política nacional de desenvolvi-
mento regional, uma grande fragmentação política do Nordeste... 
O Nordeste não é mais uma entidade política como ocorreu no pas-
sado. Toda essa visão que orientou até o processo de recriação da 
SUDENE, que, a meu ver, se deu de forma enviesada, ou seja, inver-
tida, em grande medida... Estamos recriando um instrumento que 
tem valor simbólico inquestionável, mas sem compreender como 
isso se harmoniza com os objetivos de uma política nacional de de-
senvolvimento regional mais ampla. Também não sabemos se esse 
instrumento recriado terá ou não efetividade diante das demandas 
que se apresentam e que são novas na sua natureza. A SUDENE foi 
concebida em um outro momento. 

Mas o aspecto que quero abordar talvez até nos ajude a enten-
der que o grande desafio de reconstruir uma política nacional de 
desenvolvimento regional é, primeiro, fazer com que essa questão 
seja incorporada à política nacional. Por exemplo, é preciso saber 
em que medida, Secretário Bernard Appy e Dr. Antônio Albuquer-
que, no relançamento da política industrial, a questão regional e 
espacial está contemplada. Surpreende-me perceber que a questão 
do desenvolvimento regional não está verdadeiramente colocada 
no bojo da discussão da política industrial do País. Isso traduz, de 
maneira muito clara, a nossa compreensão de que a questão não 
tem centralidade na agenda brasileira. Não há como imaginar que 
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o Brasil possa discutir política industrial sem colocar nela essa di-
mensão espacial e regional.

Sr. Bernard Appy, essa política que será anunciada no dia 12 con-
templada a questão regional? Na perspectiva da discussão da polí-
tica de comércio exterior, na dimensão de ciência e tecnologia, em 
que medida a questão regional está contemplada?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado, Deputado 
Armando Monteiro.

Com a palavra o Deputado Félix Mendonça.
O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, Deputado 

Pedro Eugênio; Dr. Bernard Appy; Dra. Lourdes Maria; Dr. Antônio: 
as considerações aqui convergem para o mesmo ponto. Na verdade, 
hoje o Brasil é um país diferente.

Vou dar um exemplo do que foi feito anteriormente na Bahia. 
Quando se criou o Pólo Petroquímico, o Dr. Rômulo Almeida – o 
mesmo do Banco do Nordeste, da PETROBRAS – concebeu uma for-
mação tríplice. Havia os japoneses, com capital particular e capital 
do Estado. O Nordeste enfraquecido ou o País enfraquecido preci-
sava disso. Fizemos o nosso pólo petroquímico, que deu grandes 
resultados, com a SUDENE participando com um terço do total.

A minha visão do País, hoje, não é a mesma. Podemos ter re-
cursos que estão vindo para a construção civil... Está vindo uma 
massa de recursos. Estamos até assustados com esses recursos, que 
desequilibram. Por exemplo, desequilibram em parte o mercado da 
construção civil. Felizmente temos de navegar conforme o navio. 

 O que imaginamos é que se tenha uma política de governo 
que convirja para fazer o que é necessário para apoiar essas indús-
trias. Quer dizer, o Brasil está crescendo com recursos externos, com 
recursos nossos, mas o Estado não está participando disso devida-
mente. Precisaríamos dirigir todos esses recursos para a infra-estru-
tura, para questões estruturantes. 

Por exemplo, a soja, na Bahia, está sendo transportada, como o 
Deputado Ciro Gomes disse, até por estradas vicinais. Nilton Car-
doso comprou uma grande firma lá. Ele fechou a firma de produção 
de frutíferas porque não havia estrada. Brigou até com o Governa-
dor – uma briga desencontrada. Mas, na verdade, existia isso. 
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O próprio BNDES... Não me refiro apenas a esses recursos que já 
estão alocados para o Nordeste. O BNDES diz que nós não temos 
projetos, mas temos. No Orçamento, por exemplo, existe o da es-
trada oeste até o Porto de Ilhéus ou de Campinhos. Essas estradas 
podem ser feitas imediatamente. 

Acho que... Sou apenas um intuitivo. A Bahia está enfrentan-
do o problema da soja, das indústrias de papel. Ocorre uma coisa 
interessante: a indústria de papel está avançando sobre a área de 
produção agropecuária. Por quê? Porque é muito mais fácil o pasto. 
Não se questiona o problema ambiental. Então, ela compra as fa-
zendas que têm pasto e planta eucalipto. Está plantando em massa, 
pagando caro, alugando, arrendando. E a indústria de papel é uma 
das mais prósperas do Brasil e do mundo.

 Outra coisa que preocupa as indústria do Nordeste... Por 
exemplo, a Ford está exportando, bem como a Trifil, em Itabuna. 
Estou dando o exemplo de dois. A Ford, hoje, exporta mais do que 
todo o Estado de Pernambuco. É uma exportação fantástica! 

Todo esse esquema de avanço que temos no Nordeste está sen-
do tolhido, preso. É como se um potro quisesse correr e a brida 
da infra-estrutura estivesse freando-o. O Deputado Ciro Gomes 
mencionou esse ponto muito bem. 

Temos 2.400 quilômetros de Rio São Francisco – pelo menos 1.000 
estão na Bahia; o restante está nos outros Estados. As áreas em torno 
dele estão absolutamente desaproveitadas. Temos dois grandes proje-
tos, nos quais não se coloca um real: o Salitre e o Baixio de Irecê. 

Na minha visão, todos esses recursos devem ir para infra-estrutu-
ra, que é a parte do Estado, a fim de ajudar o empresário e aqueles 
capitais externos que estão vindo para alavancagem do Nordeste. 
Essa é a visão de um intuitivo. Sou engenheiro, e vivido, com so-
frimentos também como empresário. Mas felizmente o Brasil está 
andando bem melhor nesse sentido. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado,  

Deputado Félix Mendonça.
Deputado Luiz Carreira.
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O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA – Sr. Presidente, Deputado 
Pedro Eugênio, autor do requerimento que propõe a realização des-
ta audiência pública; Sr. Secretário Bernard Appy; Sra. Lourdes Mo-
rais; Sr. Antônio Silva: na verdade, quem fala por último geralmente 
acaba sendo repetitivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – V.Exa. é o penúl-
timo, Deputado. Ainda ouviremos o Deputado Pepe Vargas.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA – O penúltimo. Ainda há 
mais um Deputado para falar. 

Vou abordar apenas dois ou três pontos. O Deputado Ciro Go-
mes foi muito feliz nas suas observações. Falarei exatamente sobre 
algumas questões abordadas por ele. 

Guerra fiscal é terminologia, é discurso para quem está em ou-
tras regiões que não sejam Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Para 
nós, nunca houve guerra fiscal. Houve, sim, sobrevivência e difi-
culdade de se fazer uma política de desenvolvimento que integras-
se todos. Tínhamos sérias dificuldades na época e por isso mesmo 
fomos à luta. Não haveria indústria automobilística na Bahia se 
não tivesse havido incentivos especiais para o Nordeste, se não 
tivesse havido uma luta política também. Não haveria a indústria 
calçadista e todos os outros investimentos que conhecemos muito 
bem, o pólo petroquímico etc. 

Para mim, então, é redundante discutir guerra fiscal. Acho até 
que ela nem deveria estar na proposta da reforma, pelo menos da 
forma como está sendo colocada. Aquele foi um momento impor-
tante em que os Estados, devido à ausência de política nacional 
de desenvolvimento regional, criaram suas oportunidades, foram à 
luta e conquistaram seus espaços. É evidente que isso leva a um cer-
to esgotamento. Os próprios Estados perceberam que não poderiam 
continuar com os níveis que estavam propondo. 

Então, o fim da guerra fiscal interessa só a uma parte do desen-
volvimento do País e não ao todo, como deveria. Se eu fosse gover-
nador nordestino, não aprovaria a proposta de desenvolvimento 
regional que está na reforma tributária. Acho que ela não foi feita 
com aprofundamento, com maior cuidado para não se repetirem as 
mesmas discussões anteriores, que eram desgastantes. 
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Há pouco, discutimos aqui vinte e duas versões anteriores de 
reforma tributária. O ponto sempre foi a questão do fundo nacio-
nal de desenvolvimento regional. Só que falávamos de 2,5 bilhões. 
Uma parte já estava dentro. Chegava-se a falar de setecentos, oito-
centos milhões. Agora estamos falando de um bilhão, em oito anos 
– cem milhões a mais, por ano, de dinheiro novo. 

A representante do Secretário foi muito feliz em sua exposição. 
Os pontos críticos estão aqui: a inexpressividade dos recursos, a 
não-convalidação dos incentivos fiscais. O Governador que apoiar 
essa reforma sem convalidar os incentivos que foram dados estará 
trabalhando contra o seu Estado. 

Eu jamais arriscaria dizer, como fizeram alguns, que a reforma 
é boa para Bahia, Ceará, Pernambuco etc. antes de ler o seu texto 
direito. Na verdade, ainda não estamos convencidos de que seja 
boa. O Governo vai precisar fazer um esforço muito grande e alterar 
substancialmente o texto que aí está – e o Congresso Nacional tem 
um papel relevante nesse sentido – para chegarmos a dizer que essa 
reforma é boa para o País e interessa a todos. Mas não vamos embar-
car nisso de olho fechado. 

Não creio que os instrumentos que estejam aqui, de política regio-
nal, sejam satisfatórios. Na realidade, o que temos no Nordeste? Já se 
falou aqui de infra-estrutura. Essa é uma questão antiga. O Nordeste 
Setentrional todo... Se tivéssemos tratado como um subespaço, um 
macroespaço regional a questão de Tocantins, Bahia, Piauí etc., já 
haveria uma solução para a infra-estrutura. Mas não se olhou para 
essa questão. E isso vem de muitos Governos, não do atual. Este 
tem até feito esforço em algumas áreas, mas também deixa a dese-
jar em relação a algumas questões fundamentais. Acho que tem de 
retomar, sim.

E o último ponto que mencionarei foi muito bem abordado pelo 
Deputado Armando Monteiro. Não dá para discutir reforma tribu-
tária sem conhecer a política industrial. A discussão do capítulo de 
desenvolvimento regional fica praticamente inviabilizada.

O Governo deveria ter mandado para esta Casa uma política in-
dustrial antes de mandar o projeto de reforma tributária, até porque 
já estava pré-anunciado. Foi um pouco neste sentido: “Como vocês 
derrubaram a CPMF, então vamos retardar a política industrial”.
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Na verdade, ela já poderia ter sido enviada para esta Casa, pois 
o projeto está devidamente amadurecido dentro do Governo. Mas 
que viesse pelo menos concomitantemente com a reforma tributá-
ria. Como é que você vai tratar o capítulo de desenvolvimento re-
gional sem saber sequer o que está sendo tratado na política indus-
trial? E foi exatamente pela ausência dela que foi feita a chamada 
guerra fiscal, como muitos querem caracterizar. Esse é o embate.

Acho que esse vai ser um dos pontos essenciais de discussão nes-
ta Casa. Como representantes do Nordeste, estaremos muito aten-
tos aqui para lutar por isso e fazer com que efetivamente sejam in-
seridos os mecanismos, sejam eles de financiamento, de incentivos, 
orçamentários. Ou seja, aqueles que podem fazer o contraponto, 
porque o Distrito Federal tem um fundo de quase 6 bilhões de reais 
só para a saúde... Já são 8 bilhões. O valor é corrigido pela receita 
corrente líquida. Só para saúde, segurança e educação. Está sendo 
discutida a transferência de parcela dos cem milhões por ano, em 
8 anos, para os Estados do Nordeste. Quer dizer, não dá nem para 
começar a conversar nesses termos, se não for efetivamente revisto 
esse capítulo essencial da reforma.

Com todo o respeito que tenho pela excelente equipe econômi-
ca do Governo Federal, não houve realmente um grande esforço 
no sentido de buscar maior compromisso quanto a essa questão e 
tentar o apoio de três regiões que são fundamentais também para o 
desenvolvimento nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado, Deputado 
Luiz Carreira. 

Deputado Pepe Vargas, último inscrito. 
O SR. DEPUTADO PEPE VARGAS – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, prezados debatedores, eu diria que reduzir as desigual-
dades regionais é um imperativo de ordem ética para a Nação, mas, 
acima de tudo, um imperativo de ordem econômica para o desen-
volvimento equilibrado e sustentável do nosso País.

Como já foi dito por vários Deputados que me antecederam, es-
sas desigualdades do Sul e do Sudeste em relação ao Nordeste e ao 
Norte são fortes. Mas também temos as desigualdades de regiões 
internas no Sul e no Sudeste. O Vale do Jequitinhonha, o Vale do 
Ribeira e a metade sul do Estado do Rio Grande do Sul são, de fato, 
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regiões extremamente deprimidas economicamente, com vários 
problemas sociais, dentro de regiões mais desenvolvidas no todo.

O assunto merece profunda reflexão por parte do Legislativo, do 
Executivo, enfim, de toda a Nação brasileira.

O desafio de aprovar uma reforma tributária não é fácil. Se assim 
fosse, ela já teria sido votada há muito tempo. Cada vez que parti-
cipamos de um debate em torno de algum tema, vemos o enorme 
conjunto de questões que vêm à baila e que geram eventualmente 
discrepâncias de análises e propostas distintas para superar os pro-
blemas que são apontados.

O tema do desenvolvimento regional é um deles, e estamos aqui 
fazendo um debate de forma bastante qualificada. Eu mesmo ouvi 
vários argumentos, que nunca tinha ouvido antes. Eles são impor-
tantes para a formulação de juízos de valor sobre essas questões.

Mas eu diria, Sr. Presidente, aproveitando parte da intervenção 
do Deputado Ciro Gomes, com a sua competência de sempre, que 
há algumas questões que precisamos considerar positivas, inde-
pendentemente da avaliação da proposta efetiva que veio para esta 
Casa. Obviamente, a proposta que veio não será a que sairá daqui, 
porque ela deverá ser aperfeiçoada. 

Foi dito aqui, de forma brilhante, pelo Deputado Ciro Gomes 
que o Estado brasileiro, em determinado ponto da sua história, 
abandonou completamente a idéia de pensar o desenvolvimento 
nacional, delegando o pensar desse desenvolvimento às livres for-
ças do mercado. Isso não deu certo. Aliás, nesse período da nossa 
história, agravaram-se velhos problemas de subdesenvolvimento, já 
existentes. Esse modelo agravou-os sobremaneira, de forma dramá-
tica até. Mas não foi só o nosso País que viveu essa situação. 

É importante dizer que, no período mais recente, o Estado brasi-
leiro voltou a querer pensar numa política de desenvolvimento na-
cional em que o Estado cumpre papel primordial. Isso já está em cur-
so, de certa maneira, muito embrionariamente, mas, em termos de 
qualidade, de forma bastante superior ao que havia antes, no PAC. 

No momento em que se discute a reforma tributária, o Governo 
encaminha uma proposta que abrange também políticas de desen-
volvimento regional. Isso deve ser visto de forma muito positiva. 
Mas, obviamente, é preciso que haja aperfeiçoamentos. 
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Falávamos aqui das áreas deprimidas econômica e socialmente 
dentro de regiões desenvolvidas. Eu citei três, mas há outras. A pro-
posta de reforma tributária que chegou aqui trata de algo nesse sen-
tido. Ela destina 5% do Fundo de Desenvolvimento Regional para 
as regiões do Sul e do Sudeste que têm menor desenvolvimento do 
que outras. Isso é importante. 

Com certeza, se formos discutir no Rio Grande do Sul, no Para-
ná, em Santa Catarina, em São Paulo ou em Minas Gerais se esses 
recursos são suficientes, veremos que não são, sem sombra de dú-
vida. Mas já não deixa de ser um início de debate sobre a questão. 
Então, precisamos aperfeiçoar esses instrumentos. 

Quanto ao Fundo de Desenvolvimento Regional, os dados que 
a Sra. Lourdes nos apresentou são importantes. Se no prazo de oito 
anos vamos ter um incremento de 1 bilhão – foi o que eu entendi; 
do primeiro ao oitavo ano – teremos de fazer uma avaliação, porque 
isso me parece insuficiente. 

Abordarei outro tema. Vou aceitar o que os colegas Deputados 
estão dizendo: não é guerra fiscal, é legítima defesa. Vamos traba-
lhar com o uso de benefícios fiscais para superar assimetrias. Esse foi 
o instrumento utilizado largamente por vários Estados brasileiros. 
Se num primeiro momento foram, vamos dizer assim, os Estados 
menos desenvolvidos que começaram a usá-lo, logo em seguida os 
mais desenvolvidos entraram no jogo. E, nesse jogo em que todos 
entraram, a Nação perde. Esse é o ponto de partida para discutirmos 
como construir um modelo que supere isso de tal forma que não 
se criem descontinuidades que gerem problemas. Esse é o extraor-
dinário desafio. 

Talvez haja necessidade de uma regra de transição. Vamos discu-
ti-la. Agora, o importante é que essa sistemática do uso do benefício 
fiscal para tentar romper as assimetrias do desenvolvimento está 
absolutamente esgotada. Há disputas judiciais em curso. Há situa-
ções em que as próprias empresas acabam sendo atraídas para um 
determinado local do território nacional e, num segundo momen-
to, acabam se prejudicando. Há problema nas operações interesta-
duais, quando há crédito tributário e um Estado não quer compen-
sar o crédito de outro. Há um enorme conjunto de problemas, e o 
tempo tem demonstrado isso. 
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Então, precisamos superar esse modelo. Não tenho a menor dú-
vida disso. Devemos discutir como superá-lo e ver se a proposta que 
está aí é ou não a mais adequada. O debate está posto. Precisamos 
superá-lo, e de forma inteligente. 

Para não me estender mais, mencionarei um ou dois pontos que 
não foram abordados aqui. Infelizmente não pude assistir à inter-
venção do Secretário Bernard Appy. Estava na reunião da Comissão 
Especial da Reforma Tributária. Quando ela terminou, eu me des-
loquei para cá. Talvez ele tenha tocado no assunto. Na minha opi-
nião, pensar no desenvolvimento regional é uma equação de pacto 
federativo mais equilibrado. Isso também é muito importante. 

Considero um avanço a União concordar com a idéia de par-
tilhar parte das contribuições que arrecada. Cem por cento delas 
ficam com Estados e municípios. Na proposta, o IVA federal agrega 
PIS, COFINS, salário-educação e CIDE. Os Estados e municípios não 
partilham PIS e COFINS. O IVA federal entraria na base da partilha 
do FPE e do FPM. Isso é importante. Também serão alocados mais 
recursos para Estados e municípios e vai haver uma equação fede-
rativa mais equilibrada. O mesmo ocorrerá com o novo Imposto 
de Renda, porque ele incorpora na sua base a Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido, que também não é partilhada pela União, 
Estados e municípios. Então, é um avanço e, sem sombra de dúvida, 
merece ser saudado. Nem ouso entrar na discussão sobre a calibra-
gem dessas alíquotas. Inclusive, não teria competência para tanto. 

Por fim, Presidente, abordo duas questões importantes. Uma de-
las diz respeito à idéia de que, se for criado o Imposto sobre Gran-
des Fortunas – eu particularmente espero que o seja –, ele também 
entrará para o cálculo da partilha do FPE e do FPM. A outra se refe-
re à desconstitucionalização do critério de partilha do ICMS entre 
os municípios, fundamentalmente da parcela do valor adicionado, 
porque hoje há uma enorme injustiça. Com esse critério, as regiões 
mais industrializadas, obviamente, ficam com mais recursos. 

Eu venho de uma região bastante industrializada, que é a Serra 
Gaúcha. Oitenta por cento do ICMS do Estado, do setor produtivo 
gaúcho praticamente estão no eixo entre a região metropolitana e 
a região da serra. Qual o resultado disso? A metade sul empobre-
ceu, houve migração de pessoas dessa região para as nossas cidades, 
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trazendo enormes problemas nas áreas de infra-estrutura, sanea-
mento básico, habitação popular etc. Então, é necessário um mode-
lo mais equilibrado de partilha do ICM. 

Nós, Deputados e Deputadas, Governo Federal, Governos Esta-
duais e Municipais, não podemos perder essa oportunidade. Temos 
de abordar esses temas, fazer o debate necessário. Como já foi dito, 
não vamos ter a reforma ideal, mas vamos tentar fazer uma reforma 
adequada para que, logo em seguida, vá sendo aperfeiçoada. 

O debate é extremamente produtivo, e precisamos avançar. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Obrigado, 

Deputado Pepe Vargas. 
Queremos enfatizar a importância deste encontro e da participa-

ção dos Srs. Parlamentares. Lembro aos componentes da Mesa e aos 
colegas presentes que estamos estabelecendo um processo que visa 
dar continuidade ao nosso trabalho.

O Secretário e os Diretores pretendem, de forma sistemática, 
contribuir com as questões, especificamente com essa. Iremos dar 
continuidade ao nosso trabalho no processo de discussão interna, 
de elaboração de proposições, de debate com o Ministério da Fazen-
da, em particular. 

O Deputado Pepe Vargas ressalta os aspectos positivos que são 
dominantes na proposta do Governo, inclusive no que diz respeito 
à questão do desenvolvimento regional. Estabelecer uma política 
nacional e acenar para essa estratégia é absolutamente correto. É 
um avanço extraordinário, que nos leva a querer adicionar elemen-
tos fundamentais, como foi feito pelo Deputado Armando Mon-
teiro, ao lembrar a necessidade de a política de desenvolvimento 
industrial estar presente. 

Mas fica claro, Secretário Bernard Appy, Diretor Antônio Rober-
to e Sra. Lourdes, o sentimento generalizado da insuficiência dos 
recursos apresentados pela proposta, tendo em vista que, para aten-
der a correta manifestação do Deputado Ciro Gomes de não utilizar 
o nome de guerra, há um entendimento claro de que as políticas 
de incentivo estaduais, de alguma forma, representam hoje um re-
forço ao desenvolvimento de alguns Estados que, pela ausência de 
uma política nacional, tiveram de utilizar esses mecanismos. E isso, 
de alguma forma, teria de ser compensado. Parece-me que esse é o 
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elemento que permeia fundamentalmente a intervenção da maioria 
dos colegas presentes. 

Com esse tipo de consideração e com essa disposição ao diálogo, 
com certeza haveremos de construir uma proposta que seja aceita 
pelo conjunto da sociedade brasileira, inclusive no que diz respeito 
à Política Nacional de Desenvolvimento Regional. 

Passarei a palavra, pela ordem, aos expositores.
Inicialmente, concedo a palavra ao Secretário Bernard Appy para 

suas considerações finais e respostas às questões levantadas.
O SR. BERNARD APPY (não revisado pelo expositor) – Agradeço à 

Comissão a altíssima qualidade dos debates. Realmente as questões 
apresentadas são absolutamente pertinentes. Vou procurar respon-
dê-las e falar um pouco da visão do Governo Federal sobre elas. De 
fato, pela qualidade dos debatedores e pela importância atribuída 
ao tema pela Comissão de Finanças, o debate foi extremamente 
positivo para mim. 

Vou procurar responder as indagações. No final darei o desenho 
geral do que está sendo apresentado. 

O Presidente Pedro Eugênio registra a preocupação de que o cré-
dito perca a importância por causa dos investimentos estruturado-
res dentro do desenho da política de desenvolvimento regional. 

Quero deixar claro, Deputado, que, da forma como foi feito o de-
senho, 60% de 4,8% do Imposto de Renda/IPI são basicamente iguais 
a 3% do Imposto de Renda/IPI; 60% de 5% seriam exatamente 3%. 
Se esses recursos forem totalmente alocados nos fundos constitucio-
nais de financiamento – é o que está ocorrendo hoje, já que o FDA 
e o FDNE não estão funcionando de fato –, estaremos mantendo o 
financiamento desses fundos. Só que com uma vantagem: ele terá 
flexibilidade. Da forma como o desenho está apresentado, é possível 
alocar mais recursos ainda para os fundos constitucionais. 

O que estamos dizendo é o seguinte: aquilo que está funcionan-
do está sendo preservado; aquilo que não está funcionando – o FDA 
e o FDNE – está sendo substituído, pela possibilidade de aplicação 
de recursos e investimentos estruturantes, que teriam acréscimo de 
recursos. Na prática, é isso que vemos no desenho da reforma tri-
butária. É importante entender essa questão. Não estamos tirando 
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recursos do que está funcionando. Aquilo que está funcionando 
está sendo preservado. 

Volto a dizer – esse é um ponto importante – que o crédito con-
tinua tendo uma função na política de desenvolvimento regional, 
mas aquilo que eu disse no começo deve ser enfatizado. 

Primeiro, tende a perder força o mecanismo de crédito subven-
cionado à medida que as taxas de juros do País tendem a cair. Estou 
seguro de que, se a política econômica que estamos conduzindo 
for mantida ao longo dos próximos anos, teremos taxas de juros 
significativamente mais baixas, convergentes para padrões interna-
cionais, no Brasil, dentro de alguns anos. 

Segundo, a literatura internacional indica que – não sou eu 
quem está dizendo isso, mas a literatura internacional – a aplicação 
de recursos naquilo que chamamos de investimentos estruturantes, 
que, segundo o Deputado Ciro Gomes,  tem efeitos mais positivos, 
do ponto de vista de resultados, em termos de desenvolvimento re-
gional, do que a aplicação de recursos na forma de crédito subven-
cionado ou incentivos fiscais. Não devemos desmontar aquilo que 
existe e que está funcionando, mas sim focar instrumentos mais 
eficientes do que os temos hoje. 

Não estamos – quero deixar isso claro, Deputado – desativando 
aquilo que existe hoje. O desenho proposto preserva, a não ser por 
um ajuste absolutamente marginal dentro da forma apresentada, o 
montante de recursos que hoje vai para os fundos constitucionais 
de financiamento. 

V.Exa. perguntou também se essa eventual redução de recursos 
para financiamento não poderia ser suprida pelo BNDES. De fato, 
quem está caindo fora, acredito eu, são o FDA e o FDNE, que não 
estão funcionando. 

Deputado, há mais uma questão que talvez não tenha sido com-
preendida, dentro desse desenho que está sendo apresentado. Es-
tamos dando absoluta flexibilidade na gestão desses recursos. Essa 
flexibilidade significa, por exemplo, que os recursos que estão indo 
para políticas de desenvolvimento regional podem ser usados para 
alavancar a aplicação de recursos do BNDES no Nordeste. 

Quero deixar claro aqui que o problema existe. Menos, talvez, por 
vontade do BNDES de alocar recursos – até porque o seu presidente 
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é pernambucano; e o Presidente da República também, diga-se de 
passagem –, e mais porque hoje as condições de financiamento dos 
fundos constitucionais estão melhores do que as condições de finan-
ciamento do BNDES, em função das reduções de juros feitas nos úl-
timos dois anos. 

É claro que, quando se oferecem dois recursos, as pessoas vão 
querer os mais baratos. É normal que seja assim. Agora, da forma 
como estamos apresentando essa possibilidade de recursos para 
aplicação naquilo que chamamos de investimentos estruturantes 
e de finalidade, eles podem potencializar o que já existe em outras 
áreas de governo, inclusive em financiamentos do BNDES. Então, a 
política, em vez de perder, ganha, em termos de potência, quando 
temos a possibilidade de usar esses recursos da forma como está 
sendo apresentado.

O Deputado também pergunta se não poderiam ser regionalizados 
os investimentos em infra-estrutura que existem, a respeito do PAC. 

O PAC atinge, sim, grandes investimentos em infra-estrutura. 
Isso é importante. Obviamente, existe uma preocupação regional 
dentro do PAC. Não tenho dúvida disso. Se formos comparar a alo-
cação de recursos do PAC com a distribuição do PIB regional, vere-
mos que a aplicação de recursos do PAC é mais concentrada do que 
o PIB nas regiões menos desenvolvidas do País.

O PAC cuida de grandes projetos. A política de zoneamento re-
gional tem de cuidar não só de grandes projetos – talvez essa função 
seja até de outras áreas de infra-estrutura do Governo –, mas também 
de coisas mais locais, menores. Por exemplo, talvez o Ministério do 
Transportes não tenha visão da importância de uma estrada vici-
nal para conseguir escoar internamente, dentro de uma cidade, uma 
produção de determinada região rural. Muitas vezes, uma estrada 
vicinal construída ali pode ser fundamental para se conseguir escoar 
uma produção ou explorar uma área que pode ter um potencial pro-
dutivo muito grande. Fica difícil colocar isso na agenda Ministério 
dos Transportes. Ele tem de olhar para as grandes questões. É o que 
o PAC está fazendo. Acho que os dois conversam. Eles não são uma 
alternativa. São complementares. O PAC e a retomada dos grandes 
investimentos em infra-estrutura no País são complementares em 
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relação à possibilidade de investimentos de infra-estrutura com re-
cursos da política de desenvolvimento regional.

Creio que já respondi a questão da sustentabilidade dos bancos 
regionais. Na verdade, os recursos estão preservados.

Sei que o Presidente, Deputado Pedro Eugênio, foi diretor do Banco 
do Nordeste, mas sempre lembro que os bancos regionais são meios, 
não são fim. Eles são importantes, mas sempre temos de ter em vista 
que não são um fim em si; são um meio para executar políticas.

Sei que o Sr. Antônio Roberto é do BNB, que o Presidente da 
Comissão já foi diretor do BNB. Quanto à Sra. Lourdes, não sei. 
Eu sei que o BNB tem grande força nesta Comissão. Mas sempre 
lembro: o banco regional é meio, não é fim. É importante, tem de 
ser bem utilizado, mas não é um fim em si. Ele é um meio para 
execução de políticas.

Finalmente, V.Exa. pergunta se existe uma minuta de lei comple-
mentar. Ainda não temos uma minuta de lei complementar. O Mi-
nistério da Integração e nós temos o desafio de, nos próximos meses, 
elaborar essa minuta. Acho que já existe bastante amadurecimento 
sobre o que deve estar na lei complementar. Talvez, até mais no Mi-
nistério da Integração do que no Ministério da Fazenda. Mas a minu-
ta, que eu saiba, ainda não existe. Talvez o Ministério da Integração a 
tenha. Eu ainda não vi essa minuta de projeto de lei.

O Deputado Júlio Cesar manifestou sua decepção com a distri-
buição de recursos da União, com a distribuição dos recursos regio-
nais. S.Exa. disse que, na verdade, não tem segurança em relação a 
nada que não esteja na Constituição Federal. Disse que os Fundos 
de Participação dos Municípios e os Fundos de Participação dos Es-
tados não estão na Constituição e que, agora, a própria distribuição 
de recursos dos fundos constitucionais de financiamento deixaram 
de constar na Constituição.

Aliás, quero dizer que a distribuição de 1,8% dos 3% para o Nor-
deste não está na Constituição. O que a Constituição diz é que me-
tade dos recursos do FNE tem de ir para o semi-árido. Mas não diz 
quanto vai. Isso está em uma lei ordinária, inclusive; não numa lei 
complementar. Agora nós estamos dando um status de lei comple-
mentar para essa distribuição, o que penso ser adequado. 
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A dinâmica do País existe. Nós não temos de enrijecer aquilo que 
é dinâmico. 

Infelizmente, nós mexemos muito na nossa Constituição. A pró-
pria reforma tributária traz uma grande mudança na Constituição, 
porque ela é muito detalhista. Mas o ideal é sempre deixar fora da 
Constituição o que for possível.

Se é necessário, nesse processo, construir acordos políticos sobre 
a forma como deve ser feita a lei complementar, estou totalmente 
de acordo. Acho que esses acordos políticos devem ser construí-
dos de forma clara. Acordos políticos feitos de forma clara são res-
peitados. Pela minha experiência no Governo, posso afirmar que 
acordos políticos feitos de forma meio confusa geram uma bagunça 
enorme na hora de sua implementação. Mas aqueles que são feitos 
de forma clara, colocados no papel, com parâmetros bastantes cla-
ros, são respeitados.

É importante, sim, garantir um mínimo de recursos para o Nor-
deste. Agora, eu gostaria que fosse feito um acordo político no sen-
tido de colocarmos isso na lei complementar. Não devemos colocar 
mais nada na Constituição, pois já há bastante coisa ali.

O SR. DEPUTADO JOÃO DADO – Secretário, mas já existem os 3%. 
Os 3%, os 21,5% e os 23,5%. Por que não se mantém pelo menos 
equalizado? A base vai mudar, mas deve ser fixado um percentual.

O SR. BERNARD APPY (não revisado pelo expositor) – Deputado, 
isso está no texto da reforma tributária. Os 4,8% que vão para o Fundo 
de Desenvolvimento Regional.

O SR. DEPUTADO JOÃO DADO – Com relação ao FPE e ao FPM 
não está.

O SR. BERNARD APPY (não revisado pelo expositor) – Mas está 
na reforma tributária. Os 21,5% e 23,5% para o FPE e FPI estão man-
tidos na reforma tributária.

O SR. DEPUTADO JOÃO DADO – Certa vez, perguntei se estava 
juntando a contribuição sobre o líquido, e V.Exa. afirmou que irá 
diminuir o percentual.

O SR. BERNARD APPY (não revisado pelo expositor) –  Não. Na 
verdade, estamos criando uma base ampla, que é o IVA federal mais 
Imposto de Renda mais IPI. Dessa base ampla, estamos retirando 
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a parte que corresponde aos tributos que estão sendo extintos, ou 
seja, as contribuições sociais, como salário-educação, PIS/COFINS 
e CID Combustível. O montante deles está voltando para essas fi-
nalidades. Um menos o outro corresponde exatamente à receita de 
Imposto de Renda e IPI que temos hoje. A isso estamos agregando 
a competência residual, ou seja, novos impostos serão criados ou o 
Imposto sobre Grandes Fortunas, caso venha a ser regulamentado. 
Sobre isso, estamos mantendo 21,5% para o FPE, 23,5% para o FPM 
e 4,8% para políticas de desenvolvimento regional.

O que está mudando, de fato, em todas as vinculações na re-
forma tributária é o aumento dos recursos para a política de de-
senvolvimento regional. O resto está tudo mantido, garantido no 
mínimo o que já existe hoje, inclusive para o FPE e FPM. Isso está 
garantido no texto da emenda constitucional. V.Exa. pode ter se-
gurança quanto a isso. O que não está lá é a distribuição, quanto 
vai parte o Norte, quanto vai para o Nordeste e quanto vai para o 
Centro-Oeste. Isso de fato não está, como, aliás, não está hoje no 
texto constitucional. E, se não está, achamos que não é preciso 
colocar. Mantivemos os 50% do Nordeste, que vão para o semi-
árido, pois já está  na Constituição. Acho que é uma rigidez, mas 
é importantíssimo o investimento no semi-árido. Em princípio, 
não gostaria que estivesse na Constituição, mas como está, nós o 
mantivemos. É isso o que está colocado. Estão preservados todos 
esses estímulos, inclusive a ampliação de recursos para política de 
desenvolvimento regional. 

O Deputado João Dado falou sobre o Vale do Ribeira e  o Rio 
Grande do Sul, que estão contemplados na reforma tributária. Sou 
paulista, não falei do Vale do Ribeira, preferi falar do Sul e do Rio 
Grande do Sul. Procurei não trazer para o meu Estado esse assunto, 
mas também deve ser contemplado.

O ex-Ministro, ex-Governador e Deputado Ciro Gomes nos deu 
uma grande aula. Destaco apenas o seguinte, nobre Deputado: V.Exa. 
disse que é a primeira vez em 20 anos que um Secretário de Política 
Econômica vem à Casa discutir política de desenvolvimento regio-
nal. Garanto a V.Exa. que o Ministro da Fazenda, no final de 1994, 
tinha uma grande preocupação com a política de desenvolvimento 
regional. Talvez não tenha tido tempo de colocar em prática, mas 
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posso garantir que S.Exa. tinha grande preocupação com a política 
de desenvolvimento regional. Talvez de 1994 para cá, seja a primeira 
vez que é retomada essa discussão no Ministério da Fazenda. 

O Deputado abordou uma série temas, mas uma em particular 
falou de um que é fundamental, a guerra fiscal. 

O fato é que é mais  fácil falar guerra fiscal do que falar em incen-
tivos fiscais concedidos à revelia do CONFAZ. Dá menos trabalho 
falar em guerra fiscal. Então, preferimos falar em guerra fiscal, que 
todo mundo sabe do que se trata.

O SR. DEPUTADO JOÃO DADO –  Mas o CONFAZ fecha os olhos. 
O CONFAZ faz de conta que não sabe.

O SR. BERNARD APPY (não revisado pelo expositor) – O CONFAZ 
sabe. Quem fechou os olhos durante muito tempo foi o Judiciário 
brasileiro, porque, a rigor, pela legislação, seriam incentivos ilegais. 
Mas o fato é que se tornou uma prática comum, infelizmente. 

Deixo bem claro que, de fato, os incentivos fiscais, no ICMS, ti-
veram uma função como instrumento de desenvolvimento regional 
durante um bom tempo. O grande problema é que hoje eles perde-
ram essa funcionalidade. Hoje, a concessão de incentivos está sendo 
praticada de forma generalizada por todos os Estados, os menos e os 
mais desenvolvidos. Com isso, os incentivos fiscais tiveram dois con-
seqüências: a primeira é que eles perderam a funcionalidade como 
instrumento de política de desenvolvimento regional; a segunda é 
que quando os Estados menos desenvolvidos querem utilizar o ins-
trumento está mais caro hoje do que estava no passado, porque têm 
de cobrir a aposta que os Estados mais ricos estão colocando na mesa. 
Volto a dizer de forma clara: se fossem transparentes e homogêneos, 
seria apenas uma redução de impostos, e todo mundo se beneficia-
ria. Mas não se trata disso, eles são concedidos caso a caso, mediante 
negociações caso e caso, e na forma como são concedidos hoje e em 
razão das reações aos incentivos, seja glosa de crédito para outros 
Estados, sejam ações no Judiciário, estão gerando grande insegurança 
jurídica para as pessoas. 

Há hoje empresários que, por decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral, estão obrigados a pagar, retroativamente a cinco anos, o ICMS 
que deixaram de pagar devido à percepção de incentivos fiscais. 
Os Estados não estão cobrando porque publicaram leis estaduais 
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de constitucionalidade duvidosa – acredito eu – que os proíbem de 
cobrarem. Mas o fato é que estamos em situação de enorme inse-
gurança jurídica, tanto para quem recebeu quanto para quem não 
recebeu benefícios fiscais no âmbito do ICMS, porque isso se tornou 
caro e tem levado a uma redução da arrecadação, principalmente 
em áreas menos desenvolvidas do País. De forma que estamos pro-
pondo acabar com aquilo que chamo de guerra fiscal e que entende 
o Deputado Ciro Gomes que deveriam ser chamados de incentivos 
estruturantes do Nordeste. Não discordo do Deputado no sentido 
de que esses incentivos tiveram essa função no passado. Isso nós 
aceitamos e colocamos na discussão o tempo inteiro. 

A questão fundamental apresentada pelo Deputado foi a de que 
era preciso garantir para as empresas que dependem desses incenti-
vos para estarem instaladas nas áreas menos desenvolvidas do País 
que elas não vão perder a sua condição de competitividade. Con-
cordo totalmente com o Deputado no sentido de que aqui é preciso 
fazer contas. E colocamos na mesa os instrumentos para atender 
essa demanda, que é a possibilidade de alocação de recursos da po-
lítica de desenvolvimento regional para subvenção a empresas. 

Agora, repito, é preciso fazer contas. E essas contas devem ser 
bem-feitas. Primeiro, porque, para garantir essa competitividade, não 
é preciso dar subvenções que alcancem o montante dos incentivos 
fiscais hoje concedidos, até por causa desse diferencial que existe.

O SR. DEPUTADO CIRO GOMES – Secretário, critico apenas a 
metodologia, porque isso é crítico, é um insumo para o debate. 
Acredito que V.Exa. tinha condição de fazer um cálculo concreto, 
ver quanto custa hoje a massa de incentivos e, depois, evoluir, para 
passar um pente fino e verificar quanto disso é exagero e quanto 
é essencial para garantir a competitividade. Se não tivermos esse 
número – volto a dizer –, é melhor ficar como está. No meu caso, 
penso isso comovidamente.

O SR. BERNARD APPY (não revisado pelo expositor) – Concordo 
com V.Exa. totalmente. É preciso fazer essas contas. 

Respondendo ao Deputado, confirmo a nossa estimativa de que 
o fim da guerra fiscal leve a um aumento de receita de dez bilhões a 
15 bilhões de reais na receita dos Estados. À medida que a alíquota 
na origem vá sendo reduzida, a arrecadação dos Estados aumentará 
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gradativamente. A nossa estimativa é a de que isso dê de dez bilhões 
a 15 bilhões. Não é tudo custo da guerra fiscal. Existe um último pas-
so. Na verdade, estamos transferindo para o consumidor e não para 
os Estados por meio da criação de um novo ICMS com legislação 
unificada. Naquele momento, os incentivos correspondentes aos úl-
timos 2% de ICMS, na forma como estamos propondo, passam para 
o consumidor e não para os Estados. A nossa avaliação, portanto, 
é que o ganho dos Estados ao longo do processo de redução da alí-
quota na origem proporcione um ganho de receita de dez bilhões a 
quinze bilhões. O número não é preciso. O que fazemos são estima-
tivas. Nós temos o detalhamento dos incentivos de alguns Estados. 
Em cima disso, conseguimos fazer uma estimativa mais geral, mas 
não temos o detalhamento geral do País. 

Concordo, Deputado: temos de fazer esses cálculos, precisamos 
ver se isso alcança, e não precisa ser o total, insisto.

Já estive conversando com algumas empresas que estão instala-
das no Nordeste. Pelo menos uma delas foi muito clara: para manter 
o que se tem lá não é preciso de mais nada, mas, para fazer novos 
investimentos, seria necessário alguma coisa. Foi absolutamente 
transparente. Precisamos quantificar o que isso significa. Agora, 
volto a dizer: os dez bilhões a quinze bilhões de receita que os Es-
tados ganham de ICMS alcançam não só os menos desenvolvidos, 
mas também os mais desenvolvidos. Para estes, não temos de fazer 
compensação de incentivos. Estamos, então, dando um prazo de 
transição longo, para permitir que eles se ajustem com as empresas. 
Para os Estados menos desenvolvidos, aí, sim, se justifica alocar re-
cursos que possam ser utilizados para subvenções de forma a suprir 
os benefícios que hoje são dados no âmbito do ICMS. Agora, não 
vamos colocar recursos para os Estados mais desenvolvidos, porque 
eles não precisam. A rigor, eles não precisam disso. Eles já têm as 
condições de competitividade dadas por sua situação econômica. 
Não é necessária a alocação de recursos da União para atrair empre-
sas para os Estados mais desenvolvidos. E todos praticam – volto a 
dizer –, de uma forma ou de outra, guerra fiscal hoje no Brasil.

Então, V. Exa. tem razão, e o desenho final da discussão política 
tem de ser entregue na hora certa e, de preferência, pelo Congres-
so Nacional, não pelo Ministério da Fazenda. Então, tudo tem sua 
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hora de ser colocado na mesa. Se colocarmos muito cedo todas as 
cartas na mesa, o custo vai lá para o céu e, obviamente, temos pre-
ocupação também com os cofres da União. 

A reforma tributária tem um custo para a União. Estamos dis-
postos a assumir esse risco, mas ele tem de ser aceitável. Se o custo 
se tornar inaceitável, obviamente inviabiliza, do ponto de vista da 
União e não dos demais atores, a reforma tributária.

O Deputado Zezéu Ribeiro ressaltou que a questão da ciência e tec-
nologia e inovação aparece no discurso e não na prática. Deputado, 
volto a dizer: a forma como estamos propondo o desenho da política 
de desenvolvimento regional permite, inclusive, que se utilizem os 
recursos da política de desenvolvimento regional para potencializar 
os recursos dos fundos setoriais. E, aí, de novo, se consegue, via re-
cursos da política de desenvolvimento regional, tornar mais atrati-
va a utilização de recursos que hoje estão nos fundos setoriais, por 
exemplo, nas áreas menos desenvolvidas do País. Temos em mente 
que essa flexibilidade, que é importante, pode ser utilizada na forma 
como está sendo proposto o desenho da política de desenvolvimento 
regional. É por isso que é essencial que o recurso seja executado não 
por cada um dos Ministérios setoriais, mas, sim, de forma centraliza-
da pelas superintendências regionais.

V.Exa. disse que preferia uma reforma tributária que não  mexesse 
no Fundo Constitucional de Financiamento. Acho que já respondi 
essa pergunta ao esclarecer a questão do Deputado Pedro Eugênio. 
Agora, reafirmo o que disse o Dr. Antônio Roberto: não temos a in-
tenção de mexer no estoque. O estoque dos fundos constitucionais 
– e, se for preciso fazer um acordo político, faremos – continua nos 
fundos constitucionais e vai servir para realimentá-los. Não quere-
mos que eles tenham outra finalidade. O que queremos é garantir 
algo muito próximo daquilo que existe hoje para os fundos consti-
tucionais, só que com mais flexibilidade.

Com relação aos fundos de desenvolvimento estaduais, a ques-
tão é que, na verdade, eles são uma demanda muito forte dos Go-
vernadores. Vamos ser muito claros: existe uma decisão política 
que tem de ser tomada, acredito eu, na lei complementar, sobre 
quanto dos recursos da política de desenvolvimento regional vai 
ter de ser transferido diretamente aos Estados por meio dos fundos 
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de desenvolvimento estaduais e quanto deve ser aplicado, ainda 
que para execução de forma descentralizada, por meio das superin-
tendências regionais.

É uma questão de construção política e não apenas técnica. Do 
ponto de vista político, é muito importante manter essa possibili-
dade de alocação de recursos para os fundos de desenvolvimento 
estaduais.

Acho que esses são os pontos mais importantes. V.Exa. falou so-
bre o não-contingenciamento do Fundo de Desenvolvimento do 
Nordeste. Sobre isso, quero dizer que o Ministro Guido Mantega 
pediu que revíssemos alguns vetos aos projetos da SUDENE e da 
SUDAM. Esse talvez seja um dos potenciais vetos a serem revistos. 
Está em momento final de discussão, mas esse está entre as possibi-
lidades de revisão. Não a questão dos duodécimos, porque não faz 
sentido num fundo orçamentário. Agora, repito: não está funcio-
nando hoje. Estamos aceitando por uma questão mais política do 
que técnica. Do ponto de vista técnico, de fato, julgamos o dese-
nho que estamos propondo na reforma tributária melhor do que o 
desenho que temos hoje no FDA  e no FNDE, mas, do ponto de 
vista político, isso é algo que está sendo estudado.

Ressaltou o Deputado Manoel Junior que, segundo se diz, só se 
aumenta em 1 bilhão de reais os recursos para políticas de desen-
volvimento regional. Não é verdade, quero deixar isso bem claro. 
Primeiro, se tivesse havendo execução completa da alocação dos 
recursos para o FDA e o FNDE – e volto a dizer que hoje não está 
havendo contingenciamento, o problema de fato é mais operacio-
nal –, a ampliação formal seria de apenas 1 bilhão. Na prática, como 
não está havendo essa execução, a ampliação é maior, porque ela 
inclui as parcelas dos recursos que não estão sendo executados hoje 
no FDA e no FNDE.

Segundo, na hora em que retiro os recursos que hoje vão para o 
FDA e para o FNDE para financiamento e coloco em investimen-
tos a fundo perdido, isso tem um impacto fiscal maior. O impacto 
fiscal corresponde basicamente ao montante de recurso que estou 
colocando para alocação a fundo perdido, até porque – só para fazer 
um raciocínio por absurdo –, se eu quisesse alocar todos os recursos 
a fundo perdido dentro da política de desenvolvimento regional 
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para subvenção de taxas de juros a fim de potencializar os financia-
mentos nos termos dos fundos constitucionais ou do FDA e FNDE, 
resultaria num montante muito superior àquilo que tenho hoje e 
que eu poderia estar potencializando com esses recursos.

O grande problema é que estamos somando recurso de financia-
mento com recurso a fundo perdido. Nós mesmos incorremos nesse 
erro no momento em que quisemos colocar todos os recursos juntos e 
dar flexibilidade à alocação. Mas, do ponto de vista fiscal e do poten-
cial de solução de problemas de desenvolvimento regional, a alocação 
de recursos para aplicação a fundo perdido tem potencial e custo fiscal 
muito maiores do que a alocação de recursos para financiamento.

Então, primeiro, estamos colocando como despesa efetiva um 
recurso que não está sendo executado hoje e, segundo, estamos des-
locando financiamento para aplicação a fundo perdido. Isso, no 
geral, acaba fazendo com que o efeito prático, efetivo, seja a amplia-
ção do montante de recursos para aplicação a fundo perdido. 

Estamos falando, se utilizarmos as minhas contas, em algo que 
chega a quase 6 bilhões de reais. Se utilizarmos as contas a preços de 
hoje, sem o crescimento do PIB, chegamos a mais de três bilhões de 
reais no final do processo de transição. Não é pouco recurso. É um 
montante razoável, maior do que está sendo colocado. Obviamen-
te, vai haver uma discussão. E acho normal que haja uma discussão 
política no Congresso Nacional sobre se esse montante é adequado 
ou não. Essa discussão, porém, tem de ser com base no que está 
sendo feito efetivamente, e não numa conta em que se pega o que 
está sendo utilizado para financiamento, comparando com aquilo 
que vai ser utilizado para despesa a fundo perdido, como está sendo 
feito hoje. Acho que esse é um ponto importante.

V.Exa. perguntou qual é a participação da União. Nessa parte da 
política de desenvolvimento regional, não há nenhum recurso parti-
lhado hoje. O recurso é totalmente da União. Não há nada que seja 
partilhado nessa alocação de recurso.

Quanto à questão do PASEP, V.Exa. pode me procurar depois 
para conversarmos. A Receita Federal tem de cobrar mesmo. E essa 
é sua a função. Ela deve cobrar o máximo possível dentro do que a 
lei a obriga a fazer.
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O Deputado Armando Monteiro trouxe uma questão muito pon-
tual e localizada, além de comentários bastante pertinentes tam-
bém. Concordo com V.Exa., Deputado: a discussão da política de 
desenvolvimento regional tem de permear o conjunto das políticas 
públicas. E estamos em processo de aprendizado. Talvez ainda não 
tenhamos avançado o suficiente, mas acho que estamos em um 
processo de aprendizado.

Volto a dizer: o desenho que estamos propondo para a política 
de desenvolvimento regional ajuda a mobilizar. Dinheiro atrai di-
nheiro. Na hora em que se aloca dinheiro para política de desen-
volvimento regional, atrai-se dinheiro de outros Ministérios para 
complementar aqueles recursos. Acho que isso é importante.

V.Exa. perguntou se na política industrial há considerações so-
bre desenvolvimento regional. Há, sim. Obviamente, não vou dar 
detalhes sobre a política de desenvolvimento industrial, porque ela 
vai ser anunciada na semana que vem. Mas existe uma preocupa-
ção com o desenvolvimento regional dentro do desenho geral da 
política. O detalhamento da política V.Exa. conhecerá na próxima 
segunda-feira, se não me engano, quando ela será anunciada. 

O Deputado Félix Mendonça abordou uma questão compli-
cada, dizendo que deveríamos alocar mais recursos da União 
em infra-estrutura. Concordo com V.Exa.: o grande problema é 
o grau de rigidez com o qual operamos o Orçamento da União 
hoje, Deputado. Aqui, na Comissão de Finanças e Tributação, é 
possível discutir essas questões. É lógico que não temos de colo-
car todos os recursos em infra-estrutura, mas se justificaria colo-
car mais recursos nessa área. Concordo totalmente.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Defendo um projeto, 
Secretário, em que participem o Estado, os recursos que estão che-
gando de fora e o particular brasileiro também, um sistema tríplice. 
Nesse projeto, faríamos o que é essencial para cada Estado e diría-
mos: “Vamos fazer isso, o Estado vai apoiar isso, o BNDES vai apoiar 
isso”. Afinal, é o BNDES que tem recursos. Os recursos aí colocados 
são parcos em relação à necessidade do Nordeste.

O SR. BERNARD APPY (não revisado pelo expositor) - Quanto à 
questão do Nordeste, já falei aqui que da forma como estamos dese-
nhando é possível potencializar recursos do BNDES e de outras áreas 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

�4
Política Nacional de Desenvolvimento Regional

de Governo. Vamos ter de enfrentar algumas questões em algum mo-
mento no debate público sobre rigidez orçamentária. Pessoalmente 
– e estou falando em meu nome, não em nome do Governo –, acho 
que essa é uma questão de previdência. É algo que precisa ser coloca-
do na mesa algum dia. 

Não a cobertura previdenciária, que é muito alta – isso é bom no 
Brasil –, mas a idade em que as pessoas se aposentam, o fato de que 
os benefícios de risco e as pensões por morte são muito mais gene-
rosos no Brasil do que em outros países. São recursos que estão sen-
do alocados em certo nível de despesa pública e que poderiam ser 
alocados de outra forma. Essa é uma discussão importante e deve 
estar presente o tempo inteiro. Obviamente, não é uma discussão 
para ser feita neste momento. Falo como técnico do Ministério da 
Fazenda e sei que a decisão sobre essas questões cabe ao Governo.

O Deputado Luiz Carreira voltou a dizer que achava insuficien-
te o que foi colocado na reforma tributária. S.Exa. não está mais 
presente, mas tentei mostrar que o que estamos colocando não é 
pouco. O que estamos colocando na política de desenvolvimento 
regional – e esse é um ponto importante –, quer dizer, o custo fiscal 
do que estamos colocando em termos de política de desenvolvi-
mento regional é de algo em torno de 4 bilhões de reais depois do 
processo de transição. Não é pouco, não é um recurso tão pequeno. 
S.Exa. disse que é muito pouco para começar. Discordo. Acho que é 
uma base para começar a discussão. A discussão é pertinente e tem 
de ser feita. Agora, dizer que isso não é nem base para começar a 
discussão... Acho que é uma base para começar a discussão. É im-
portante o que está sendo proposto, melhora muito a qualidade da 
política de desenvolvimento regional sob o meu ponto de vista. 

E há outro ponto importante: não podemos perder de vista que o 
projeto da reforma tributária tem conseqüências federativas e regio-
nais, mas tem como objetivo fundamental resolver problemas que 
temos hoje de desenho da estrutura tributária brasileira para o País 
poder crescer mais. O que estamos discutindo é um dos aspectos da 
reforma tributária. Não é o conjunto da reforma tributária, que é 
muito mais amplo do que isso e que tem objetivos muito maiores.

Finalmente, entre outras questões, o Deputado Pepe Vargas disse 
que é preciso repensar o pacto federativo. Aliás, agradeço a S. Exa. 
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por apontar os pontos positivos da reforma tributária com grande 
conhecimento de causa, membro que é da Comissão Especial da 
Reforma Tributária, acredito eu.

Quanto ao pacto federativo, concordamos totalmente. Estamos 
agora em um processo de abertura de uma discussão profunda sobre 
o pacto federativo com Estados e municípios. Não estamos fazendo 
isso junto com a reforma tributária porque seria tema demais para 
discutir em um único projeto. Provavelmente, a equação política 
– nem estou dizendo técnica – não fecharia. Então, vamos tratar de 
cada um dos projetos no seu devido momento.

Lembro que, no projeto de reforma tributária, existe um elemen-
to que pode nos ajudar a avançar nesse processo: o Fundo de Equa-
lização de Receitas. Durante um período de transição até longo, ele 
serve para compensar os Estados que perdem receita com a refor-
ma tributária. Mas, após esse período de transição, que é de quinze 
anos, a idéia do Governo, embora não esteja escrito lá, é que ele 
seja alocado para racionalizar o sistema de partilhas que temos na 
estrutura federativa brasileira.

Para finalizar, gostaria de responder rapidamente duas questões 
que a Dra. Lourdes levantou. 

Quanto ao montante de recursos, acho que já falei. S.Sa. citou 
a convalidação de benefícios fiscais anteriores. No nosso entendi-
mento, não devemos entrar em questão de convalidação de benefí-
cios na reforma tributária. No nosso ponto de vista, isso inviabiliza 
a reforma tributária, porque hoje há os benefícios que são concedi-
dos e há a contraguerra fiscal. Há um equilíbrio entre a concessão 
e a reação aos benefícios fiscais. Na hora em que convalidamos, 
rompemos esse equilíbrio.

Existe espaço para discussão, sim, conforme o Deputado Ciro 
Gomes ressaltou. Devemos ver se há condições de criar subvenções 
para as empresas instaladas hoje nas áreas menos desenvolvidas e 
garantir que elas possam ser mantidas naquelas áreas, gastando o 
mínimo de recursos possível. Mas convalidar benefícios, dizer “isso 
aqui está convalidado”, abre uma discussão infernal que, no meu 
ponto de vista, inviabiliza a reforma tributária. Na verdade, fizemos 
todo o desenho da transição dentro do atual ICMS exatamente para 
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não abrir essa discussão. Acho que essa é a questão mais importante 
que foi apresentada. 

Quanto às demais, seria importante discutir a Lei Complementar 
do Fundo de Desenvolvimento Regional. Na verdade, é o que esta-
mos fazendo aqui hoje. 

Então, concordo totalmente. Algumas questões, como o Fundo 
de Equalização de Receitas e a política de desenvolvimento regional, 
precisam ser discutidas, sim, em paralelo com a reforma tributária.

É basicamente isso, Deputado.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Muito obrigado, 

Secretário Bernard Appy, por sua intervenção, na qual exaustiva e 
rigorosamente tocou em todos os pontos levantados pelos colegas.

Agradecemos muito a sua participação, o seu bom humor, a sua 
dedicação e os esclarecimentos de todos os pontos levantados. 

Vamos ouvir agora, na seqüência, o Sr. Antônio Roberto Albu-
querque Silva para suas considerações finais. 

O SR. ANTÔNIO ROBERTO ALBUQUERQUE SILVA – Sr. Presi-
dente, quero apenas relembrar que a premissa de que partimos 
quando iniciamos a discussão com o Ministério da Fazenda, de que 
as regiões, pelo menos, manteriam os recursos ou ampliariam esses 
recursos, está confirmada. Não se enxerga ainda na emenda consti-
tucional, mas certamente vai constar da lei complementar, o caráter 
nacional da Política Nacional de Desenvolvimento Regional estabe-
lecendo até as diretrizes para a atuação do novo fundo. E o apoio ao 
setor produtivo, que é a existência do FNDR sem prejuízo do apoio 
hoje dado ao setor produtivo.

Uma questão importante entre os itens que relacionamos como 
pontos de acompanhamento – e já dá para sentir que os Estados 
também estão preocupados com isso e, portanto, talvez tenhamos 
de encontrar um equilíbrio – é relativa ao fato de que esperamos 
contar com uma parcela relevante na divisão entre os fundos es-
taduais e o que fica nas diretrizes da SUDAM, SUDENE e SUDECO 
para o desenvolvimento regional. Então, quando for feita essa divi-
são de recursos, será preciso buscar um equilíbrio para que as exter-
nalidades, o apoio à infra-estrutura possa ser dado com base nessas 
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diretrizes das superintendências recém-criadas, entendendo, claro, 
que os Estados necessitam dos recursos e existe lá o fundo de equa-
lização, além dos fundos estaduais, destacando a importância de 
se ter recursos relevantes para o desenvolvimento regional dentro 
daqueles 40%, naqueles programas de desenvolvimento econômi-
co-social, que fique nas diretrizes de SUDAM, SUDENE e SUDECO.

Por fim, quero ressaltar a importância de fortalecimento das ins-
tituições que compõem um sistema de desenvolvimento regional – e 
aqui me refiro especialmente à SUDAM e à SUDENE, recém-criadas 
e, futuramente, à SUDECO. Apesar dos vetos na lei complementar 
de criação dessas superintendências, elas têm um papel muito im-
portante de articulação de políticas no âmbito do Governo Federal 
e influência na política industrial tecnológica de comércio exterior 
e nos fundos de desenvolvimento para ciência e tecnologia. Tudo 
isso está previsto na estrutura regimental da SUDAM e da SUDE-
NE, e não se consegue isso sem o fortalecimento dessas instituições. 
Então, a importância para o desenvolvimento regional de se ter a 
SUDAM e a SUDENE fortes, com capacitação de recursos humanos, 
dotadas de todos os instrumentos necessários para a sua atuação.

No mais, quero agradecer à Comissão o convite e dizer que o 
Ministério da Integração está à disposição para qualquer debate 
sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Muito obrigado, 
meu caro  Dr. Roberto, por sua participação, que trouxe informa-
ções e subsídios importantíssimos para o debate sobre a Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional.

Vamos ouvir agora, para suas considerações finais, a Sra. Lourdes 
Maria Morais. 

A SRA. LOURDES MARIA MORAIS (não revisado pela expositora) 
– Sr. Presidente, para finalizar, gostaria de dizer que tenho certeza de 
que nesta Casa haverá o aperfeiçoamento dessa proposta, de forma 
a solucionar os questionamentos aqui levantados. E colocamos, na 
pessoa do Secretário Mauro Benevides Filho a disponibilidade de 
participar e poder contribuir para tão importantes soluções.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Eugênio) – Muito obrigado, 
Sra. Lourdes, por suas considerações finais. 
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Agradeço aos Exmos. Srs. Expositores, aos Srs. Parlamentares e 
demais participantes a presença. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reu-
nião, antes porém, convocando os Srs. Parlamentares para a reu-
nião mensal com o Secretário do Tesouro Nacional, Sr. Arno Augus-
tin, e técnicos, amanhã, quarta-feira, dia 7 de maio, às 9h, na Sala 
da Presidência da Comissão, e para reunião ordinária deliberativa 
ordinária, às 10h, neste Plenário.

Está encerrada a presente reunião. 
Muito obrigado a todos.
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