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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Havendo número

regimental, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Trata-se da 51ª

reunião desta Comissão. Tendo em vista a distribuição de cópias da ata da 50ª

reunião, consulto os Srs. Deputados sobre a necessidade da sua leitura.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Sr. Presidente, nós pedimos que seja

dispensada a leitura da ata, já que nós a temos aqui em nossas mãos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Dispensada a leitura,

eu consulto os Srs. Deputados sobre a discussão. Não havendo quem queira

discuti-la, coloco em votação. (Pausa.) Aprovada.  Esta Comissão recebeu os

seguintes documentos: Ofício 600, do Banco Central, encaminhando dados

referentes à quebra do sigilo bancário; Ofício 1.149, do Banco Central,

encaminhando relatórios extraídos do Sistema SISBACEN, nos períodos que

descreve, relativos a transferências internacionais em moeda nacional e operações

de câmbio, dentre outras; Ofício 657, da Receita Federal, encaminhando

declaração de Imposto de Renda dos 21 laboratórios, referentes ao exercício de 99,

ano-base de 98; Ofício 668, da Receita Federal, encaminhando demonstrativo de

informações extraídas das declarações de importações relativas aos produtos

classificados nos códigos que refere; carta, de 24 de abril, do Diretor-Presidente da

Distribuidora Martins, indicando o Sr. Oswaldo Alves Fernandes para representá-lo

na sessão marcada para hoje, às 15h; carta, de 19 de abril, do Sr. Omilton

Visconde, Vice-Presidente Executivo do Laboratório Biosintética, referindo-se às

propostas que comprometeu a fazer durante sua oitiva nesta Comissão; carta do

laboratório Glaxo, de 29 de abril, convidando a Comissão para visitar as instalações

daquela fábrica. Esses dois últimos documentos estou fazendo distribuir cópia para

colher a opinião dos Srs. Deputados. Esta reunião foi convocada para ouvir,

inicialmente, o Dr. Amaury Bier; o Dr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da

Fazenda de Minas Gerais; Dr. Albérico Machado Mascarenhas, Secretário da

Fazenda da Bahia; o Dr. Yoshiaki Nakano, Secretário da Fazenda do Estado de

São Paulo; e o Dr. Jalles Fontoura de Siqueira, Secretário da Fazenda do Estado

de Goiás. O Dr. Amaury Bier foi convocado na condição do Presidente do CONFAZ.

Entendia esta Comissão de que ele era um...  de que o CONFAZ era presidido por

um Secretário de Estado. Tendo em vista isso, eu acabei por dispensá-lo do

depoimento de hoje e, em compensação, incluindo o Secretário da Fazenda de

Minas Gerais, que deveria estar conosco. O Dr. Amaury virá o dia que a gente
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achar conveniente e que essa Comissão determinar. O Secretário da Fazenda de

Minas Gerais me ligou ontem à tarde, à tardinha, à noite, dizendo que havia sido

convocado pelo Sr. Governador para discutir tributação de energia elétrica em

Minas Gerais hoje e que ele não poderia vir hoje, mas se prontificava a vir em outra

data marcada. Disse que enviaria um fax agora pela manhã, que eu estou

aguardando, dando algumas informações. O Dr. Albérico Machado Mascarenhas,

Secretário da Fazendo do Estado da Bahia, eu não pude ter contato com ele nem

na quarta-feira, nem na quinta-feira e nem ontem. Portanto, recebi um aviso que

não virá. O Dr. Jalles Fontoura já se encontra na Câmara, já se encontra aqui no

plenário, entendeu? E o Dr. Nakano está aqui há um tempo, chegou antes mesmo

deste Presidente a essa Comissão. De forma que eu queria convidar o Dr. Nakano,

Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, a tomar assento à Mesa. 

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Queria convidar o

Deputado Linhares para ocupar o cargo de Secretário ad hoc, tendo em vista a

ausência do Sr. Relator desta Comissão. Se me permite completar a Mesa, daria

logo a palavra. E eu gostaria de convidar também o Dr. Jalles Fontoura de Siqueira,

Secretário da Fazenda do Estado de Goiás, a tomar assento à Mesa. Tem V.Exa.,

Deputado Magela, a palavra pela ordem.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, o tema da

audiência de hoje exatamente qual é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vou prestar o

esclarecimento a V.Exa. Na reunião de trabalho que fizemos, tendo em vista essa

denúncia que V.Exa. deve ter conhecimento — o documento foi distribuído —, em

que o Secretário da Fazenda do Estado de Goiás apresenta um relatório sobre

investigação fiscal em laboratórios do Estado de Goiás, de Minas Gerais, Santa

Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, documento esse que foi entregue a esta

Comissão pelo Deputado José Reinaldo ao Sr. Relator. O Sr. Relator sugeriu que

se ouvisse nesta Comissão o Secretário da Fazenda da Bahia. E outros Srs.

Deputados — devo ter contribuído também — sugeriram aqui a inclusão do

Secretário de Goiás, porque alguns laboratórios importantes de Goiás são citados

neste relatório. E foi sugerida também a presença do Sr. Secretário de São Paulo e

de Minas, não só porque o relatório também se refere àqueles Estados, como

também porque Minas Gerais e São Paulo estariam sustentando no CONFAZ uma
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proposta que esta Comissão tem muito apreço e carinho por ela, que é a idéia de

estimular a fabricação de genéricos através de estímulos fiscais e através também

de outro tipo de incentivos. Então, julgou-se que seria oportuno nesse trabalho de

tentar levar a Comissão pra os depoimentos finais, ter a contribuição desses

quatros Estados sobre esses dois aspectos: o problema da sonegação fiscal dos

laboratórios e das distribuidoras e ipso facto também o problema dos

medicamentos roubados e os medicamentos falsificados, por um lado, e por outro

lado fortalecer a idéia de construir uma proposta de incentivos à fabricação dos

genéricos, que parece ser uma coisa importante pra baixar o preço dos produtos no

País. Esta é a razão. E hoje à tarde nós ouviremos seqüencialmente, então, noutra

reunião, os distribuidores de três... os titulares de três distribuidoras: o Dr. Paulo

Panarello — há uma série de documentos convocando-o, há muitos requerimentos

—, o doutor da Distribuidora Santa Cruz... Essas duas foram também consideradas

maiores, e não sei... os Deputados sugeriram também o Alair Martins do

Nascimento, que é Presidente de uma distribuidora importante de São Paulo, que

distribui medicamentos e outros produtos, entendeu? Então...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, eu quero

agradecer a V.Exa. pelo esclarecimento. Gostaria de fazer uma segunda consulta.

Eu tenho um requerimento aprovado de convocação do Secretário da Fazenda do

Governo do Distrito Federal e do Presidente do Sindicato das Farmácias do Distrito

Federal, pra que aqui nós pudéssemos investigar as razões que levaram o Governo

a alterar a alíquota de ICMS, elevando a alíquota de ICMS e com isso trazendo

aumento que variou, segundo a imprensa, de 20 a 40% dos preços finais dos

medicamentos. Eu entendia que nós pudéssemos estar também aqui hoje ouvindo

o Secretário. E V.Exa. tem conhecimento da minha posição contrária ao excesso de

audiências públicas que esta Comissão tem realizado. Mas, de qualquer forma,

quando eu vi a convocação dos Secretários, eu entendi que também pudesse estar

o atendimento a esse requerimento nosso, que já foi aprovado. Eu não quero

sugerir a V.Exa. uma nova audiência pública pra ouvir o Secretário da Fazenda do

Governo do Distrito Federal. Como é um requerimento aprovado, eu quero solicitar

a V.Exa. que designe uma subcomissão para ouvir o Secretário da Fazenda do

Governo do Distrito Federal e o Presidente do Sindicato das Farmácias sobre as

razões e as conseqüências da elevação dessa taxa da alíquota do ICMS. Pode ser

numa subcomissão.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pois não. Ele não está

aqui presente hoje por uma inadvertência minha e de V.Exa. Eu não teria nenhum

problema nesse sentido, e essa convocação só foi sobrestada em combinação com

V.Exa. Eu não tenho nenhum problema em fazer a convocação junto com o

Secretário de Minas e da Bahia ou, então, fazer a subcomissão. Gostaria que

V.Exa. sugerisse, inclusive num requerimento, para ouvir o Relator, se o Relator

quer integrar-se à Comissão ou não para fazer essa audiência. Não tenho nenhum

problema em fazer essa audiência em qualquer das circunstâncias, ou nessa

Comissão, ou numa subcomissão. Eu gostaria... Bom, os senhores secretários têm

presente, portanto, as razões do convite que lhes fazemos, e eu gostaria de colocar

desde logo a palavra à disposição. É hábito desta Comissão que a gente dê aos

depoentes até vinte minutos. Se for necessário, a gente prorroga, entendeu? E

depois, sigam-se um debate entre os depoentes e os Srs. Parlamentares. Eu quero,

desde logo, registrar o meu melhor agradecimento ao Dr. Nakano, Secretário da

Fazenda do Estado de São Paulo, que sabidamente tem inúmeros afazeres

naquele Estado, pela importância do cargo que ocupa, e também ao Dr. Jalles

Fontoura de Siqueira. Ambos, à primeira mão, com tarefas importantes, se

prontificaram a dar sua contribuição nessa CPI. Saibam ambos do nosso

contentamento de recebê-los, do nosso agradecimento. E somos todos ouvidos.

Tem V.Exa. a palavra, Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Dr. Nakano.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Presidente da CPI de Medicamentos, Deputado

Nelson Marchezan, Deputado José Linhares, Sub-Relator da Comissão, Secretário

Jalles Fontoura, nosso amigo, Srs. Deputados membros desta Comissão, eu vou

iniciar o meu depoimento falando um pouco da política de medicamentos que nós

estamos desenvolvendo no Estado de São Paulo. Evidentemente, não sou a

pessoa adequada para fazer esse relato. O Secretário da Saúde poderia fazer um

relato melhor, mas eu tenho as linhas gerais do que nós estamos fazendo no

Estado de São Paulo. Eu vou iniciar por esse tema, já que um dos objetivos desta

Comissão é formular políticas futuras e está extremamente preocupada com a

questão dos preços dos remédios, particularmente a questão do incentivo para os

genéricos. No Estado de São Paulo, no ano passado, nós gastamos, compramos

remédios no valor de 130 milhões de reais — só de medicamentos, eu não estou

incluindo aqui insumos hospitalares;é medicamento, estritamente medicamentos,

que foram distribuídos para os hospitais, postos de saúde etc. Então, é um volume
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significativo de remédios que nós estamos consumindo. Mas eu acho que o mais

importante aqui é relatar nesta Comissão — e os Srs. Deputados, membros desta

Comissão, tiveram oportunidade de visitar no Estado de São Paulo a FURP — é

que nós estamos desenvolvendo, desde 95, um Programa Estadual de Assistência

Farmacêutica. E neste programa nós estamos distribuindo remédios, via

Prefeituras, através das unidades básicas de atendimento à saúde. No ano

passado, nós distribuímos em quantidades, em unidades — tudo isso gratuitamente

—, 667 milhões, 859 mil e 700 remédios. A parte que foi coberta pelo Tesouro do

Estado de São Paulo foi de 48 milhões, 552 mil e 47 reais. Isso a parte coberta com

os recursos do Tesouro do Estado. Na formulação dessa política, a partir do início

do ano passado, o que se estabeleceu é o objetivo de que o Governo do Estado de

São Paulo colocaria um real por habitante neste programa de distribuição gratuita

dos remédios básicos. O Governo Federal, o Ministério da Saúde deveria também

colocar um real por habitante, e as Prefeituras, 50 centavos por habitante. Na

realidade, pelos números, a gente pode mostrar que o Governo do Estado de São

Paulo colocou muito mais do que um real, acima de um real e meio por habitante

neste programa, em que nós distribuímos 73 remédios básicos para a população, é

uma cesta básica de remédios distribuídos via... de uma forma descentralizada,

com a participação das Prefeituras e um acompanhamento estrito, né, com controle

rigoroso por parte da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Neste

programa, a FURP, a Fundação do Remédio Popular tem um papel fundamental.

Ela fabrica 60 desses remédios, dos 73 que nós distribuímos. E no ano passado

teve um faturamento de 113 milhões de reais. O Governo do Estado colocou 48

milhões. O Ministério da Saúde, 12 milhões, ao invés dos 34 milhões  — se

estivesse sido na proporção de um real por habitante — ou 35 milhões. O Governo

de São Paulo colocou um recurso adicional de 18 milhões na compra de remédios

para os hospitais e os postos de saúde, que não é do Programa da Dose Certa, e

outros clientes com as Prefeituras, 33 milhões. Portanto, essa entidade faturou 113

milhões, 535 mil, 913 reais. Por que que estou colocando aqui a questão da FURP?

Porque a FURP é uma Fundação, e o Governo do Estado de São Paulo isentou-a

de ICMS. Portanto, os remédios que a FURP fabrica para atender o setor público

estadual e municipal e também a parte federal não recolhe um centavo de ICMS.

Evidentemente, nós não poderíamos ter uma Fundação ou uma empresa pública

não pagando ICMS, concorrendo no mercado, isso desorganizaria o mercado.
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Então, a fundação, ela é voltada fundamentalmente para fornecer hospitais e

postos de saúde do Estado, da rede do Estado, do Município, e atender ao Governo

Federal. A outra questão importante é que, ao longo dos últimos anos,

particularmente 95 e 96, nós conseguimos reduzir dramaticamente o preço de

compra dos remédios. Nós temos hoje um sistema misto em que grande parte dos

remédios de uso mais generalizado, faz-se uma licitação única e centralizada e

cria-se uma ata de preço. Aí, todas as unidades centralizadas — hospitais etc —

podem comprar, portanto, sem licitação, que já a licitação foi feita, desde que se

utilize daquele preço. E essa licitação, a concorrência é válida por um ano. Nessa

licitação, toma-se todo o cuidado de especificar não só com muita clareza os

remédios. Os remédios passam inicialmente por um teste, né, da sua eficácia. São

todos testados e a partir daí se faz uma licitação centralizada e compra

descentralizada. Outros remédios, a licitação pode ser feita pelas diversas unidades

de saúde do Estado. Mas nós temos perfeitamente condições de acompanhar o

preço pago por qualquer compra feita pelo Governo, porque nós temos hoje um

sistema informatizado em que toda e qualquer compra está registrada, o

fornecedor, a marca, a unidade em que foi obtido, comprado, e o preço unitário. E a

Secretaria da Fazenda, como órgão de controle interno do Estado, órgão de

auditoria, acompanha, via esse sistema, sistema informatizado, toda e qualquer

compra, se não há um desvio muito grande em relação aos preços comprados em

relação à AMED(?), ou em relação particularmente à ata de preços. E nós estamos

agora em vias de implementar um novo sistema de compra, via uma bolsa

eletrônica, em que, com certeza, nós vamos conseguir reduzir ainda mais o preço

de compra dos remédios. A idéia de bolsa eletrônica é usar a Internet, e nós

fazemos ofertas de contrato de compra de remédios bem especificados. Nós já

temos um cadastro de tudo que o Estado compra, de mais de 70 mil itens, tudo

especificado. Temos o cadastro de todos os fornecedores. Nós temos também os

preços que nós estamos comprando, né? Então, qualquer fabricante pode se

cadastrar e oferecer, né, os remédios para o Estado, via Internet. E o pregão será

realizado na BOVESPA, na Bolsa de Valores de São Paulo. Isso vai dar uma total

transparência. E nós, na verdade, vamos conseguir criar, eletronicamente, quase

que um mercado perfeito, em que haverá uma competição perfeita. E, mais do que

isso, eu posso fazer pesquisa de preços e estabelecer preços-teto pra qualquer

remédio, sem que os concorrentes saibam. Nós até enviamos um técnico para o
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Chile, né, que no Chile existe um mecanismo de compra de remédio, que eles

conseguiram reduzir o preço de compra em 25%, através também de um processo

de leilão, um pouco diferente do nosso. Mas nós, então, agora estamos na fase

final de montar um sistema desse tipo pra fazer compras em que envolve a

dispensa de concorrência pública, só para compras em pequeno lote, mas que

engloba uma grande parte das compras feitas pelas diversas unidades do Estado.

Nós ainda estamos trabalhando, porque a Lei 8.666 cria algumas dificuldades que

nós ainda não conseguimos contornar juridicamente pra também colocar nesse

sistema. Mas, com certeza, esse novo sistema vai trazer uma redução adicional dos

preços que nós pagamos para a indústria farmacêutica. Mas, antes de passar para

a questão da fiscalização, o que eu gostaria aqui de estabelecer é que a política

que nós estamos seguindo no Estado de São Paulo é melhor cobrar ICMS dos

medicamentos e esses recursos serem repassados diretamente pra aqueles que

realmente necessitam, sem nenhum intermediário. E é essa a idéia do Programa de

Assistência... Programa Estadual de Assistência Farmacêutica, o Programa Dose

Certa, em que nós distribuímos, ano passado, só aquela parte do Estado, 48

milhões, além dos 12 milhões do Governo Federal e outro tanto dos Municípios.

Então, a idéia é: vamos cobrar dos medicamentos, porque na verdade grande parte

dos medicamentos são consumidos pelas classes que têm poder aquisitivo. Seria

injusto isentar os, os... ou seria ineficiente dar uma isenção geral, porque a gente

beneficiaria mais aqueles que têm poder aquisitivo, porque eles mais consomem

remédios, medicamentos. Então, a idéia é cobrar daqueles que podem e repassar

diretamente para aqueles necessitados. Em relação à questão de incentivos fiscais

para os genéricos, nós não temos uma posição definitiva tomada, porque nós não

conseguimos ainda fazer um cálculo de quanto isso representaria em termos de

perda de receita. Mas eu posso garantir aqui ao Sr. Presidente da Comissão que,

com certeza, o Governador Mário Covas será bastante simpático à idéia, porque a

saúde é uma das grandes prioridades do Governo do Estado de São Paulo e nós

temos investido bastante. Estamos desenvolvendo já um programa que também

beneficia a população de uma outra forma. Voltando agora para a questão mais da

fiscalização, eu tenho alguns dados aqui que são importantes. No Estado de São

Paulo, no ano passado, nós arrecadamos 1 bilhão, 529 milhões de reais de ICMS

com medicamentos. Essa arrecadação está distribuída da seguinte forma: a

indústria arrecadou, pagou 1 bilhão, 248 milhões, 202 mil reais; o atacado, 139
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milhões, 844; o varejo, 141 milhões, 473 mil. Total do setor, portanto: 1 bilhão, 529

milhões, 519 mil reais. Isso representa 6,16% da arrecadação total do Estado, que

é de 24 bilhões, 823 milhões, 677 mil reais. Número de empresas no setor. Nós

temos 48 empresas industriais; 1003 atacadistas ou distribuidores; 12 mil, 885

varejistas e 8 mil, 277 microempresas  — são aquelas empresas isentas de ICMS,

são pequenas farmácias que não pagam ICMS. A nossa atividade de fiscalização

tem sido intensificada nos últimos anos. Nós, há alguns anos, nós já iniciamos um

processo de mudança de toda a sistemática de fiscalização no Estado de São

Paulo. A estrutura de fiscalização no Estado de São Paulo, provavelmente como

nos demais Estados, era organizada de forma geográfica. O Estado era dividido em

dezoito delegacias. As delegacias envolviam algumas inspetorias, e subordinadas

às inspetorias, os postos fiscais. Nós chegamos à conclusão de que seria muito

mais eficiente se a fiscalização fosse setorial, e hoje praticamente todos os setores

estão passando por essa fiscalização setorial. Portanto, ao invés da base territorial,

o comando passa a ser a nível setorial. Nós fazíamos estudos sobre o setor,

levantamento de todas as informações, e, a partir daí, em todo o Estado de São

Paulo se desencadeia uma operação de fiscalização por setor. E, portanto, o setor

de farmacêutico está entrando também nesse regime de fiscalização por setor, o

que tem aumentado a eficiência na área de fiscalização. Só pra... Nós temos alguns

números, em 98 e 99, nesses dois anos, nós aplicamos 724 multas, autos de

infração, que resultaram numa multa de 277 milhões de reais nesses dois anos. E a

atividade tem sido incrementada crescentemente. As maiores dificuldades na área

de fiscalização são, evidentemente — porque ao nível do varejo, nós temos uma

pulverização muito grande de farmácias e drogarias —, são 12 mil, 885 farmácias e

drogarias contribuintes de ICMS, além de 8 mil, 277 farmácias e drogarias,

microempresas que não recolhem ICMS. A pulverização é muito grande e é uma

tarefa muito difícil fiscalizar um setor extremamente pulverizado. Mas, nos últimos

anos, nós temos atacado a fiscalização, particularmente na área dos distribuidores,

dos chamados atacadistas, onde a gente constata que ocorre maior número de

problemas e autos de infração. Nesses dois anos — eu tenho aqui a distribuição

das multas, dos autos de infração por setor —, na indústria, nós tivemos 74 autos

de infração em cima daquelas 480 empresas; no atacado nós tivemos 182 autos de

infração em cima de cerca de mil atacadistas; e, no setor varejista, 355 autos de

infração, evidentemente porque aí o número é muito grande, né, mas a gente não
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consegue realmente cobrir. É muito difícil cobrir a parcela significativa dessa rede,

que é extremamente pulverizada. Um dos maiores problemas que nós temos

encontrado em termos de sonegação se refere à questão da utilização de créditos

tributários. São diversas formas, desde notas frias, a utilização indevida de crédito

das mais variadas formas. Mas um aspecto que nós temos observado, eu acho que

é relevante, particularmente em função dos problemas levantados pelo Sr.

Deputado Relator desta Comissão, se refere à questão das relações e operações

interestaduais. Em relação a isso, acho que era importante a gente fazer um rápido,

uma rápida exposição, porque essa questão é extremamente complexa e qualquer

pessoa de fora da área, tá certo, terá enorme dificuldade em entender o que estou

falando aqui. Em primeiro lugar, o ICMS é um imposto de valor agregado. É um

imposto que incide ao longo da cadeia produtiva e cada setor paga em cima do

valor que agrega. O valor agregado por cada setor, de uma forma simplificada, é o

valor de venda menos todas as compras que se faz. Então, você tem um valor de

venda, faturamento, quanto se vende, e as compras feitas em que já incide o ICMS

anteriormente. Se calcula essa diferença, né, esse é o valor agregado. No cálculo

do ICMS, como é que se faz? Tem-se o valor do faturamento do setor varejista ou,

digamos, o atacadista calcula o valor do faturamento, tem que se pagar 18% sobre

esse valor. Como nas compras já incide o ICMS, tem-se o crédito, se utiliza o

crédito. Você tem que pagar 120 e comprou mercadorias que têm 100 de ICMS

pago nas etapas anteriores, paga-se a diferença de 20 — 120 menos 100, paga-se

a diferença. Por isso que se diz que o ICMS é o imposto do valor agregado.

Portanto, é um imposto que incide na indústria e, antes da indústria, evidentemente,

em todos os produtores de insumos, né, para a indústria farmacêutica, incide sobre

o atacadista e sobre o varejista. Então, nós temos três grandes segmentos, né, a

indústria, o fabricante, o atacadista e o varejista, tá certo? E o ICMS tem que ser

cobrado ao longo dessa... da cadeia produtiva. Outra questão que realmente é um...

é um verdadeiro quebra-cabeças, né, pra quem não tá na área, é que o nosso

sistema atual de ICMS, na verdade, é um sistema semi-origem e semidestino. Disse

que é de origem, mas não é bem isso, porque, veja bem, no Estado de São Paulo o

ICMS dos medicamentos produzidos no Estado e consumidos no Estado paga-se

18%. Os medicamentos fabricados no Estado de São Paulo e remetidos para

Centro-Oeste, Norte e Nordeste paga-se 7%. O Governo de São Paulo cobra 7% e

a mercadoria vai. O Estado destinatário, o Estado onde ocorre o consumo, o Estado

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - MEDICAMENTOS
Número: 0340/00 Data: 25/04/00

9



que recebe a mercadoria cobra a diferença para 18 — se é sete, portanto, cobra

onze. Por isso que eu digo que é semidestino, é mais destino do que origem. Na

origem cobra 7, no destino cobra-se 11. Para os Estados do centro-sul a alíquota é

de 12%. Então, uma mercadoria, um remédio que sai de São Paulo, o fabricante,

por exemplo, tem que pagar 12% em São Paulo. Vai pro Centro-Sul, vai pro Rio

Grande do Sul, por exemplo, ou Minas, né, Minas ou Rio Grande do Sul cobra a

diferença para 18, cobra, portanto, 6%. Aí é semi-origem. Então, esse sistema

misto, né, evidentemente é um problema, porque isso já é um foco de sonegação.

Se um fabricante, um atacadista simular a venda pra outro Estado, né, em vez de

recolher dezoito, paga-se sete, por exemplo, e vende no próprio Estado. Aí a

fiscalização é uma tarefa extremamente complexa, porque o problema não é ficar

na fronteira e cercar o caminhão, porque hoje são todos, né, competentes na

sonegação e sempre tem uma nota fiscal, ainda que possa ser uma nota fiscal que

eles utilizem diversas vezes. Então, a questão é de você rastrear as notas fiscais,

né, que são... é, na verdade, é... é um... é uma venda simulação de notas fiscais,

você diz que emite nota fiscal pra outro Estado, só que entrega o remédio dentro do

próprio Estado. Então, esse é um dos grandes focos de sonegação e onde a

fiscalização tem concentrado o seu trabalho. Bom, em função do setor se

caracterizar por o setor ser muito pulverizado, os Secretários de Fazenda, em 94,

tomaram uma decisão de utilizar um instrumento de aumentar a eficácia na

arrecadação, que é chamado substituição tributária. Na substituição tributária, ao

invés da gente recolher o ICMS nos três estágios — no fabricante, no atacadista e

no varejista — cobra-se, através do chamado substituto, só na indústria. A indústria

paga pelo atacadista e pelo varejista. Então, o CONFAZ... a área técnica listou

todos os remédios que (ininteligível) na substituição tributária e calculou uma base

pra calcular o ICMS, porque nós temos que saber o preço do fabricante e saber o

preço do varejista, né, que cobre a margem, que cobre os custos e o lucro do

atacadista, do varejista. Então, o CONFAZ fez uma lista, calculou... de todos os

remédios e da base de cálculo do ICMS estimando, portanto, o valor agregado pelo

atacadista e pelo varejista. A vantagem desse sistema é que cobra-se tudo na

origem, né, onde o número de fabricantes, o número de contribuintes é muito menor

— no caso de São Paulo eu tenho 480 indústrias contra é... vinte mil, né, drogarias

e farmácias. É muito mais fácil fiscalizar 480. Bom, nessa sistemática, como é que

se... como é que se operava? São Paulo cobrava 18% de todos os remédios, né,

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - MEDICAMENTOS
Número: 0340/00 Data: 25/04/00

10



aquilo que é consumido pelo Estado de São Paulo já cabe ao Estado de São Paulo,

aquilo que vai pro Norte, Nordeste, Centro-Oeste cobra-se 7%. A diferença de 7

para 18, o Governo... o Tesouro paulista remetia pros diferentes Tesouros. São

Paulo cobrava, né, e remetia os recursos pros demais Tesouros. Naquelas

operações para centro-sul em que cobra-se 12, a diferença de 12 pra 18 o Tesouro

paulista remetia pros cofres de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,

Paraná, Santa Catarina. Então, o Tesouro paulista funcionava, né, como... digamos,

o fisco arrecadador substituto pros demais Estados, e lógico que isso aumentaria

enormemente a eficácia na arrecadação. Infelizmente, esse sistema foi fulminado

por...  pela guerra fiscal. Alguns Estados iniciaram um processo de guerra fiscal. Na

verdade, o que eu vejo... como eu vejo a guerra fiscal é que os Estados, muito

menos os Municípios, não têm instrumentos de política de desenvolvimento. Há

uma concentração quase que total, né, na mão do Governo Federal, de todos os

instrumentos de política. Então, os Governos Estaduais, por procurar estimular o

crescimento de suas economias, começaram a utilizar de instrumentos

inconstitucionais e ilegais. E evidente que, quando se utiliza instrumentos ilegais e

inconstitucionais, as conseqüências são absolutamente desastrosas, não só em

termos de arrecadação, como em termos de própria política tributária pro País, né,

como eu posso posteriormente explicar isso com toda a clareza. Mas o que que

aconteceu? Inicialmente, alguns Estados, como Mato Grosso do Sul, Pará, Ceará,

Pernambuco — e muitos outros Estados acabaram fazendo isso —, utilizaram o

seguinte artifício: criaram, para atrair estabelecimentos de atacadista no seu

Estado, para criar emprego, começou a reduzir a base de cálculo, porque naquele

esquema de substituição nós tínhamos para cada remédio um preço — o preço do

fabricante e o preço do varejista — estabelecido pela lei, um convênio do CONFAZ.

Então, se estabeleceu que o valor do remédio é 100 reais, cobra-se sobre 100

reais, preço final. O que que alguns Estados começaram a fazer? Começaram a

reduzir essa base de cálculo para os distribuidores locais: "Ó, venha para o meu

Estado, né, porque ao invés de cobrar aquela tabela, que é legal, que foi aprovada

pelo CONFAZ, eu reduzo esse valor". Portanto, estava desobedecendo uma norma

do CONFAZ, que é um preceito constitucional regulado pela Lei Complementar 24,

que qualquer benefício fiscal, e redução de cálculo é benefício fiscal, só pode ser

concedido pelo CONFAZ, que compõe os... todos os Secretários de Fazenda com

unanimidade de votos, exatamente para evitar efeitos nocivos que  tratamento não
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isonômico de empresas pode desencadear em toda a indústria e pro próprio

funcionamento do sistema de mercado. Bom, a partir daí...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sr. Secretário, o tempo

de V.Exa. está esgotado. Que tempo precisa ainda mais?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Mais cinco minutos, eu...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Consegue em cinco

minutos? Tem V.Exa. cinco minutos.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Eu vou tentar resumir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não, se precisar uns

minutos a mais, tenha a bondade.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Segundo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - (Ininteligível) V.Exa.

tem todo tempo aí... Uns dez minutos.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Tá o.k. Segundo, segundo... em seguida veio o

Estado do nosso Secretário Jalles — não foi ele, não, foi Secretários anteriores, né?

—, Rio Grande do Norte também, e fez o seguinte, disse o seguinte: "Olha, venha

aqui, coloca a  distribuidora no meu Estado, que você fica fora do esquema de

substituição". Portanto, no Estado de origem, né, não vai haver o recolhimento por

parte do Estado de origem. Se o remédio sai de São Paulo vai pra Goiás, a

distribuidora retirava os remédios só com 7% e não mais com 18, e lógico que a

diferença de 11 também ele deixa de receber. Aí, o que que o Estado faz com os

11%? Cria-se vários mecanismos ilegais pra devolver para a distribuidora, para...

como incentivo para estabelecer naquele Estado. E aí o remédio é vendido pra

outros Estados, quando vai para São Paulo, Minas, por exemplo, vai com 12. Agora,

dependendo do mecanismo de evolução, a diferença de preços que dá é brutal.

Um, um atacadista em São Paulo compra remédio do fabricante já com preço...

com ICMS de 18% embutido sobre o preço no varejo. É o preço do fabricante mais

o valor agregado, todos os custos da distribuição, o lucro de distribuição mais o

custo de distribuição do varejista e sobre isso se paga o ICMS. O atacadista, o

distribuidor de Goiás retira o remédio com 7% sobre o preço do fabricante, muito

menor. Então, a diferença que dá no preço não é só do sete pra dezoito ou do doze

pra dezoito. É muito mais, porque é sete sobre o preço do fabricante contra dezoito

sobre o preço do varejista, inclui toda a margem de custos, todos os custos

envolvidos na distribuição e no varejo. Então, o que que aconteceu? Os, os, os, os
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distribuidores de São Paulo começam a fechar, reclamar, né, fechar suas portas,

ou, pra enfrentar a distribuição, são levados à sonegação. Todos os tipos de fraude,

tá certo, eles começam praticar, simulando venda pra os outros Estados, né? A, e

utilização de créditos legais, notas frias e todo o tipo de, de sonegação que nós

temos aqui, a gente tem relatado, detalhado, de todas aquelas 724 multas, tá certo,

ao que se refere. Bom, o que que nós resolvemos? Nós resolvemos, em outubro de

97, nós discutimos isso, colocamos isso diversas vezes em reuniões do CONFAZ,

infelizmente, os Estados que estavam praticando esse tipo de pirataria fiscal não,

né, não tomaram nenhuma, nenhuma medida, então, nós tivemos que romper o

convênio, sair do convênio, e acabar com a distri... a, a substituição tributária, e

voltamos a cobrar do fabricante, do atacadista e do varejista. A surpresa, é

surpreendente os números. A arrecadação de ICMS, por exemplo, de, do atacadista

aumentou 86%, em 97 pra 98. Nós rompemos o convênio em outubro de 97 pra

entrar em vigor a partir de 1º de novembro. Então, esses dados basicamente

refletem o aumento de arrecadação em função de nós termos rompido aquele

esquema de (ininteligível) tributária, né, e evitado os esquemas que eu tinha

mencionado anteriormente. Em 98 pra 99, aumentamos 47%. Ah, bom, mas a, o

problema da guerra fiscal não acaba aí. Aí, vem o Distrito Federal, e o que que o

Distrito Federal faz? Via um decreto do Governador, pratica-se novamente uma

ilegalidade, né, inconstitucionalidade. Ah, na verdade, a guerra fiscal é danosa,

porque ela tira receita de outro, de outro Tesouro. Eu volto, eu volto, eu já explico

em seguida, pegando esse exemplo do CADE do Distrito Federal. O que que o

Distrito Federal fez? Pegou e diz: ó, estabeleça a sua distribuidora aqui no Distrito

Federal que eu, hã, faço o seguinte: eu reduzo, hã, eu dou um crédito presumido. O

que que é o crédito presumido? A mercadoria, quando sai de São Paulo e vai pro

Distrito Federal, vai por sete. Portanto, se essa distribuidora vender pra Minas

Gerais ou pra São Paulo, tem que pagar cinco de diferença, porque essa aí tem que

sair com doze de ICMS. Que que o Distrito Federal fez? Pro caso do atacadista

Martins ele disse o seguinte: me paga 1%, né, que eu lhe dou um crédito

presumido. Crédito presumido significa: você supostamente tem créditos, direitos a

créditos de ICM anteriores, né, de 4%. Aí, o que que passou a acontecer. Os

fabricantes de São Paulo, né, mandavam a mercadoria diretamente para matriz, em

Uberlândia, a nota fiscal era emitida pra Distrito Federal, e, com isso, a empresa

ganha 4%.
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - (Ininteligível.) E ia pra

Uberlândia?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Ia pra Uberlândia. 

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - (Ininteligível.) Aí não tem

fiscalização?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Aí nós temos a fiscalização. A única forma de

fiscalizar é penalizar as empresas fabricantes paulistas, né, que estavam emitindo

nota fiscal para Distrito Federal e remetendo para outra transportadora para

Uberlândia.

(Intervenção inaudível.)

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Então nós começamos a multar as empresas.

(Intervenção inaudível.)

O SR. YOSHIAKI NAKANO - As empresas paulistas. Infelizmente, as

empresas paulistas que contribuíam direitinho com o ICMS. Algumas empresas

pararam de fornecer, né, em função desse problema. Que isso é crime, né? E

infelizmente, o que que aconteceu? A Martins conseguiu encontrar um outro

mecanismo, que fica, aí, muito difícil fiscalizar, que eles passaram a ter caminhões

próprios, né, e retiram a mercadoria na fábrica. Portanto, a única forma que eu

tenho hoje de fiscalizar é se eu colocar um PM, né — porque, sem ter, um fiscal não

consegue parar um caminhão —, um PM e um fiscal pra acompanhar um ca... cada

caminhão que sai, né, de São Paulo, pra ver se realmente vai pra Distrito Federal.

Mas o problema mais sério é que é absolutamente ilegal. Nesse momento, o que

que está-se fazendo? Quando o Estado, o Distrito Federal dá um crédito presumido

de 3% ou 4%, ela tá tirando 3% ou 4% de outro Tesouro. Porque o crédito

presumido, você diz: você tem direito a crédito, porque foi pago anteriormente. E

não foi pago, na verdade. E quando o Distrito Federal vende pra Minas Gerais, a

mercadoria sai com um crédito de 12. Portanto, o varejista vai chegar e dizer o

seguinte: olha, eu comprei mercadoria, eu tenho um crédito de 12. Eu tenho que

pagar a diferença. Portanto, 12 é retirar dinheiro do caixa do Tesouro de Minas

Gerais, né, sendo que aquela parcela de 4 realmente não foi paga. É aquilo que o

Estado do Distrito Federal tá se beneficiando... O Distrito Federal tá se

beneficiando, devolvendo para o distribuidor se localizar naquele Estado e fica

ainda com 1%, tá certo, só com esse artifício. Então, esse é outro caso

extremamente grave, né, em que se gera todo esse problema. Bom, hã, eu acho
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que já coloquei em linhas gerais, mas eu acho que a única solução que nós temos

para acabar com a guerra fiscal é ou o Supremo Tribunal Federal decide, né,

porque nós, o Estado de São Paulo tem diversas ações de inconstitucionalidade ou

nós fazermos uma reforma tributária. Partimos de um sistema, né, de semi-origem e

semi-destino pra um sistema definitivamente destino. Com a reforma tributária,

pode se eliminar, porque o ICMS, sendo de destino, né, acaba se o combustível da

guerra fiscal, que é exatamente a alíquota interestadual. 

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Secretário, vamos, liste, por favor, aí,

os Estados que estão envolvidos nisso, por favor.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Hein?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Os Estados que estão fazendo a

guerra fiscal.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não entendi.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Os Estados que estão a fazer essa

guerra fiscal no setor de medicamentos, atacadistas de medicamentos.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Listar os Estados?

O SR. DEPUTADO SÉRGIO NOVAIS - Sim. 

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Bom, eu tenho alguns Estados. Eu não sei se...

não sei se não posso dizer se a lista é exaustiva, né. Em primeiro momento,

começou com Ceará, Pernambuco, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande

do Norte, Distrito Federal...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ô, Sr. Nakano, peço

que conclua.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Bom, então o que eu tava colocando aqui, que

eu acho que a questão da guerra fiscal, ela é extremamente danosa, né, que gera

toda essa confusão tributária no País, e ela, na verdade, não traz nenhum benefício

nem pros próprios Estados que fazem guerra fiscal, como os dados mostram. Os

Estados não estão crescendo mais, né. É uma tentativa artificial de atrair

estabelecimentos comerciais ou industriais que não são compatíveis com a própria

vocação do Estado. E eu acho que o Estado só se desenvolve quando explora

realmente a vocação e a competitividade de cada Estado. Eu acho que essa é uma

questão extremamente importante, né, e foi longamente discutida na Comissão de

Reforma Tributária. Tá aqui o Secretário Jalles, que participou de todo o processo,

e ele também, com certeza, sempre se manifestou contra, né, a guerra fiscal, e pra
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acabar com a guerra fiscal, que traz um malefício muito grande pro País não só

gerando, né, competição desleal, e conseqüentemente a sonegação, como também

enormes distorções não só na alocação de recursos, mas aumenta brutalmente o

risco de qualquer investidor, porque hoje um investidor percorre os Estados, faz um

leilão: quem dá mais benefício. De repente, um Estado x é o que dá mais benefício.

Na semana seguinte um outro Estado pode dar benefício maior prum outro

estabelecimento, e aquele estabelecimento que já teve investimento, né, se iniciou

o investimento, torna-se inviável. Em São Paulo, nós temos diversos casos de

empresas que fizeram investimento, antes da inauguração, as empresas

tornaram-se inviáveis, em função da guerra fiscal. Isso cria uma situação no

empresariado, tá certo, em que o risco Brasil agora tem um outro fator, né, acima,

que o sistema tributário não cumpre não o princípio fundamental de qualquer

sistema tributário. E as empresas de um mesmo setor que produz um mesmo bem

têm que ter tratamento isonômico. Se você não tem um tratamento isonômico na

questão tributária, o Governo, na verdade, tá criando um mecanismo de dumping,

né, por uma empresa destruir todas as demais. E aí, é evidente que o sistema de

mercado não funciona. Infelizmente, essa é a conseqüência que nós tamos

assistindo, né, com a guerra fiscal. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado,

Secretário, Dr. Nakano, e quem agradeço muito a bela exposição que acabou de

fazer. E vou dar a V.Exa. uma pequena folga, enquanto vamos ouvir o Dr. Jalles

Fontoura da Siqueira, do Estado de Goiás, Secretário da Fazenda. Tem V.Exa. a

palavra, também pelo espaço inicial de vinte minutos.

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Sr. Presidente, Nelson

Marchezan, Deputado Perondi, Secretário e Professor Nakano, da, da Secretaria da

Fazenda de São Paulo, Srs. Deputados, eu ouvi atentamente a, as colocações do

Secretário Nakano, que, de forma bastante didática e clara, colocou a questão

medicamentos e finalizou por onde eu, eu, durante a conversa, eu pensei em

começar. Na verdade, a fala do Secretário Nakano, ela foi uma, um apelo ao bom

senso e à reforma tributária. Todo esse processo que nós estamos assistindo na

área de medicamento, medicamentos, que se repete em várias outras áreas, elas

advêm da falta de uma, um sistema tributário que realmente reflita a

comercialização do País de bens e produtos, mercadorias, e, é, de outra forma, que

seja capaz, hoje, já com a Internet, que ele também falou no início, é, questiona
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esse sistema mais ainda, é, de nós não termos uma resposta, o sistema não

funciona mais. Fica claro também na fala do Secretário a colocação de uma falta de

uma política de desconcentração industrial para o País. Esse sistema, hoje

capenga, incapaz de responder às necessidades da economia atual, ele leva a essa

distorções, distorções que são e são da base dum sistema que é avançado, que é o

ICMS, mas que foi feito pra um país unitário, baseado lá na França, na década de

60, e que, quando os tributaristas, quando os Estados descobriram essas

distorções e passaram a trabalhar essa questão dos incentivos fiscais, encontraram

na, na rigidez desse sistema, né, fórmulas e fatores que foram sendo colocados ao

longo do tempo. O Estado de Goiás foi, naturalmente, um atleta na guerra fiscal.

Durante longos anos, e a partir de 84, por aí, pra cá, o Estado vem praticando uma

política na defesa de seus interesses. Ou seja, já que cada Estado pode ter o seu

próprio sistema tributário, ele passou a praticar, né, essa, esse sistema tributário no

sentido de atrair, é, indústrias, investimentos, capitais, né? Hoje, o Estado de Goiás

é um, um, um centro de atração de capitais. Tem aí a presença de muitas inclusive

multinacionais lá trabalhando, que foram todas atraídas à base desse tipo de

incentivo. Em verdade, concordando com o Secretário Nakano, esse sistema já deu

o que tinha o que dar, ele já passa a, a, a prejudicar no lugar, em lugar de ajudar,

porque, a longo prazo, esse, o incentivo, ele começa a prejudicar, porque ele

generaliza. O Estado hoje já vive, é, várias situações que São Paulo tá vivendo, na,

na, na competitividade, na atração de capitais e indústrias. E, se um Es... o Estado

dá um certo incentivo, o outro dá um pouco mais, o outro já, já dá total, dá o

incentivo completo, e até oferece um, um troco, pra poder a indústria ir pra lá e

gerar empregos. Então essa questão é básica, é dentro disso que se insere essa

discussão que hoje a, a área de medicamentos tá trabalhando. No caso de Goiás,

é, quando foi feito esse convênio, o Convênio 76, em 1994, nós descobrimos que

os nossos atacadistas e distribuidores de produtos, eles iam ter um problema: se,

por um lado, a (ininteligível) tributária, ou seja, é, o Estado já receber a partir do

próprio, na origem, a partir do próprio industrial, a própria indústria de

medicamentos lá em São Paulo, por um lado, essa vantagem é expressiva e ela

nos garantiu um crescimento de arrecadação bastante razoável pra cerca de 5% da

nossa arrecadação estadual, se, por um lado, teve essa vantagem, por outro lado,

esses mesmos distribuidores passaram a ficar ameaçados de serem, de irem à

falência. Por quê? Na medida que eles tinham que pagar o imposto lá no fabricante
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em São Paulo no regime de substituição tributária, imposto antecipado, e o produto

vinha, por exemplo, o Estado de Goiás, e, a partir de Goiás, ia ser distribuído pra o

mesmo Estado de Goiás ou pra outro Estado, ele tinha que haver, quando

acontecesse a exportação pra outro Estado, o ressarcimento dessa questão,

porque o dinheiro tinha que sair não pra Goiás, mas para o Estado-destino da

mercadoria. Então, essa, essa ameaça levou, na época, os atacadistas a procurar o

Governo e, e, e dizer o seguinte: olha, nós estamos, vamos à falência. Os

atacadistas — e aí, eu coloco não só os medicamentos, mas todos os atacadistas

do Estado — iriam à falência, em função de eles não poderem praticar esse

diferencial de alíquota de 12%, que São Paulo pratica quando manda pra Minas ou

pro Sul do Brasil, e 7%, quando pra, pra o Centro-Oeste, Nordeste e Norte do País.

Então, essa questão, é, colocou os atacadistas em xeque. E o Governo criou um

sistema, já dentro dessa, dessa guerra fiscal, que, que não, é, permitisse a evasão

desses atacadistas, porque eles, de qualquer forma, trazem um aumento de receita,

de ICMS para o Estado. Ou seja, qual o sistema que o Governo na época pensou?

Ele, no lugar de cobrar 12%, ele deu um crédito outorgado de dois. Então, esse, é,

beneficiário, atacadista, tem 2% de desconto — então, manteve a competitividade

dele —, e transferiu por esse artifício a responsabilidade do pagamento do ICMS

para o consumidor final. Né, o varejista ou o consumidor, a farmácia, ela continuou

pagando, no nosso caso, 17%, que é o imposto do varejo no Estado. E, e, nessa

forma, é, nós conseguimos preservar uma, uma, um movimento, uma, uma, uma

parcela importante de atacadistas lá de medicamentos e outros produtos e

preservá-los e até crescer esse movimento, usando as facilidades do Estado de

Goiás do ponto de vista geográfico. O Estado tá muito bem localizado

geograficamente, tem uma, uma infra-estrutura também, é, é, compatível com

essas necessidades. E essa, essa atitude, é, é, foi seqüência da guerra fiscal

brasileira. Bom, o Estado praticou, o imposto em Goiás, que ao ano, em 95, ele tava

na ordem de 55 milhões; no ano de setenta e... 96, foi pra 77; no ano de 97, foi pra

86; 98, 87 milhões, e, finalmente, 99, 88 milhões. Então, essa denúncia, na época,

do convênio da substituição tributária teve essa base da, da parte, por parte do

Estado, e, e ela levou o Estado a manter aproximadamente a sua arrecadação.

Agora, é, a seqüência foi o Distrito Federal, que, ao fazer essa, essa circulação

virtual de mercadorias à base de fa... fatura São Paulo pra o Distrito Federal, a

mercadoria fica lá em Minas Gerais, como o Secretário Nakano colocou, lá, pelo
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atacadista Martins, e, e a mercadoria... a nota viaja até o DF e volta pra Minas, aí,

ele, ele nos superou na guerra fiscal de forma, é, espetacular. E a, e Minas, e, e o

DF começou a fazer não só nessa área, mas em outras, também essa política de

guerra fiscal muito, hã, hã, muito maior do que a que o Estado praticava. Da mesma

forma, os outros Estados entraram nessa disputa desse mercado. O Ceará, por

exemplo, ele, ele oferece um crédito outorgado de quatro e meio por cento pra

dentro do Estado e pra fora do Estado. Quando uma empresa vai pra lá, ela tem

esse incentivo. Já é maior do que o nosso. Ô, Pernambuco fez um crédito

outorgado de quatro ponto... 2.46%, também pra for... pra dentro do Estado; o

Distrito Federal, é, colocou agora 2% na saída do Estado, é, sem crédito, sem

considerar crédito, e 3%, então, na saída também pra dentro do Estado; o Rio

Grande do Sul tem 2%. Enfim, os outros Estados começaram também a praticar

essa disputa por esse mercado que arrecada 5%, no caso de Goiás, de todo, do

total de ICMS que é recolhido no Estado. Portanto, é uma, é uma, é uma, é

apreciável, é uma fonte de recurso grande pro Estado, além da geração de

empregos. No caso de alguns distribuidores, hoje, é, há uma pressão nessa disputa

de mercado pra que não se coloque... na escala que havia hoje, um grande

distribuidor de Goiás, por exemplo, é só a metade do que ele compra hoje na

indústria nacional, ele faz a distribuição por Goiás. Começou, portanto, a praticar a

distribuição por outros Estados, essas empresas distribuidores que estão, hã, hoje a

nível nacional. Enfim, é, essa situação, é, certamente vai perdurar, enquanto a

reforma tributária não ocorrer. São distorções enormes. Eu vejo no Estado de

Goiás, por exemplo, que tem essa possibilidade do 7%. Hoje nós temos, estamos,

por exemplo, é, tendo um tipo de atuação dos atacadistas, ele sai de São Paulo pra

Goiás a 7%, o atacadista coloca o produto, atravessa a fronteira, ou seja, ele

fisicamente, ele faz a entrega da mercadoria em Goiás e, a partir duma pequena,

uma pequena, uma porta, uma pequena empresa montada, ele fatura pra Minas

Gerais, pra en... entrar no mercado de Minas Gerais com essa diferença, usando

esses 2%. Portanto, eles têm essa vantagem, que isso, traduzido em milhares e

milhares de itens, são bilhões de reais. Então, é uma situação que mostra, assim,

de forma veemente a necessidade da reforma tributária acontecer, pra que não seja

meio-destino, meio-origem, mas a tributação conter... o imposto ser pago pelo

destinatário. Na medida que o consumo paga imposto, todas as distorções vão

desaparecer e vai haver um sistema muito mais justo, mais claro, mais simples, que
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coloca as facilidades que hoje já podem ocorrer. Na questão dos genéricos, o

Estado de Goiás, ao lado de outros Estados, especificamente São Paulo, Minas

Gerais e agora o Paraná, está agora disputando um mercado dos investimentos na

construção do, é, de fábricas de medicamentos genéricos. É uma, é uma, é uma

oportunidade. Todos os Estados estão naturalmente pensando nisso também, mas,

no caso de Goiás, nós estamos procurando. E existe uma série de incentivos,

inclusive fiscais, que a reforma tributária proíbe a partir de janeiro, né, esse projeto

que está sendo,é, pensado aí a partir de janeiro de 2000, de ocorrerem, mas são

incentivos que já, no caso de Goiás, já têm algum tempo. Eles são de 98, 99.

Nesses programas que dão, por exemplo, 70% do ICMS que a pessoa deveria, a

empresa deveria recolher, são dados como incentivos pra empresa, desde que ela

implante no Estado uma fábrica de genéricos. Nós estamos perfeitamente abertos,

Presidente, a conversar, a discutir essa questão. O Estado tem interesse, né, por

essa excelente localização pra indústria de genéricos, tem... deu esses incentivos.

Eu acho que tem que ser discutida a nível de, essa isenção ou qualquer medida que

seja colocada, a nível de incentivo aos genéricos, tem que ser discutida de forma

agora solidária, não mais como guerra fiscal, mas de forma a um entendimento

maior, dentro de uma política que englobe,é, a, a, a, a reforma tributária e também

uma política de desconcentração industrial. Não, não, não se pode pensar, é, se

prejudicar regiões em... em... emergentes ou em desenvolvimento colocando,

fazendo-se um corte pra se manter o status quo que tem hoje. Então, essas duas

medidas são fundamentais e elas vão dar possibilidades de, dentro de regras

claras, simples, conhecidas, uniformes pro País inteiro, de se poder usar, como

disse o Secretário Nakano, a potencialidade de cada região e traduzi-la, né, na

movimentação econômica, traduzi-la num, num sistema mais justo. O Estado tem

praticado, de out... por outro lado, uma política de fiscalização rígida, né, as regras

que forem acertados, dentro desse sistema tributário, com esses incentivos —

como disse o Secretário também, eles não têm uma base constitucional, são

ilegais, mas têm o que foi feita essa base —, o Estado procura receber. Então,

existem autos de infração que são colocados, os fiscais são muito firmes, pra evitar

esse tipo de sonegação. Em verdade, a grande fonte de sonegação seria o trânsito

de mercadoria sem absolutamente nenhum tipo de nota. Uma...seria muito simples

— o Estado de Goiás está sempre aberto a isso, aos outros Estados — a

conferência de, por exemplo, um, um fabricante faturar em São Paulo e entregar
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em São Paulo mesmo, pra poder usar os benefícios dos 7%, é, no lugar dos 18%

devidos no mercado interno de São Paulo. Essa... Fechando-se as duas pontes, é

muito fácil se identificar essa sonegação. Ela fi... ela deixa marca, ela deixa rastros,

não haveria nenhuma dificuldade na, na identificação. E essa, esse tipo de

colocação pra evitar a sonegação, ela pode perfeitamente ser feita, desde que haja

algum tipo de faturamento. Se a mercadoria foi entregue — e esse é um risco do

medicamento genérico — sem absolutamente nenhum tipo de nota, aí, só a

fiscalização de trânsito poderia encontrar. E nós temos, de forma muito firme, o

Governo do Estado tem atuado de forma muito firme na fiscalização do ICMS, tanto

pra manter esse nível de arrecadação, que tem sido mantido ao longo dos anos,

quanto pra aumentá-lo, na base de hoje as regras que atuam no setor de genéricos,

que começa, especialmente na cidade de Anápolis, a existirem. São fabricantes que

estão procurando entrar nesse mercado, vamos dizer, usar esses benefícios, essas

possibilidades, essas oportunidades que hoje estão muito claras nesse mercado,

que, de resto, é uma das preocupações dessa CPI, que está colocando, mexendo

numa caixa-preta, numa situação que basicamente vai prejudicar o consumidor,

com o preço exagerado que os remédios têm hoje. E me coloco, Sr. Presidente, à

disposição pra discutir detalhes dessas operações e detalhes desse tipo de atuação

que o Estado de Goiás tem tido ao longo dos últimos anos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Secretário,

Dr. Jalles Fontoura da Siqueira, pelos esclarecimentos que acaba de nos prestar. E

eu quero agradecer a ambos pelos depoimentos. Passaremos agora à fase da

interlocução, mas, sem antes, eu queria fazer uma rápida observação que a

preocupação nossa fiscal não é propriamente arrecadadora, mas simplesmente do

ponto de vista da introdução de medicamentos de baixa qualidade, roubados,

estragados ou de outra ordem, que são introduzidos através da sonegação. Então,

isso é um problema. O Estado de Pernambuco chegou fazer uma sugestão a esta

Comissão de que em cada Estado se criasse uma comissão da Receita, da

Vigilância Sanitária e da Polícia, e que se pudesse, através disso, em cada Estado,

identificar esses roubos e essa sua introdução no mercado. Evidentemente, nos

interessa muito o incentivo aos genéricos, por quê? Porque nós entendemos que os

genéricos têm a propensão de baixar até 50, 60% o preço dos medicamentos.

Então, se nós conseguíssemos estimular ainda mais a fabricação dos genéricos, é,

nós poderíamos, de um lado, com o incentivo, fazer como o Distrito Federal fez:
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condicionar pelo pacto a transferência pro consumidor. Aqui no Distrito Federal

funcionou num período a idéia de que o Distrito dava 7% de desconto, e os, e os

empresários do setor firmaram um pacto pelo qual se baixava o preço ao

consumidor em 14%, em 14%. Essa era vantagem ao consumidor. Então, se o

genérico já é mais barato, já pode vender mais barato e ainda tivesse isso, ele

tomaria uma faixa ainda maior do medicamento, beneficiário seria a população, e

essa venda maior poderia compensar tudo. Então, na verdade nos interessa

profundamente essa disposição, que eu registro com prazer, do Governo do Estado

de São Paulo e do Governo de Goiás de, juntamente com o Governo de Minas, que

também parece que tem essa mesma posição, e cujo Secretário está ausente, por

força maior, de a gente poder, ao lado daquilo que vamos discutir quinta-feira aqui,

que é com o Dr. Alcides Tápias e com o BNDES, uma política de incentivo

creditício, a gente pudesse fazer um pacote pelo qual o País não só pudesse ser

abastecido rapidamente de genérico, como também ter genérico pra exportar pra

América Latina e para o mundo, o que seguramente seria uma bela política

industrial. Passamos desde logo a interpelar, ao interrogatório e tem a palavra o

Relator-Adjunto, dado à ausência, por compromissos, do Relator, é, Deputado Ney

Lopes, é, Deputado Darcísio Perondi é quem eu tenho a honra de conceder a

palavra.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Minha saudação ao Secretário da

Fazenda de São Paulo, Dr. Nakano, Dr. Jalles, Secretário da Fazenda de Goiás, Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós ouvimos aqui com atenção o relato de dois

brilhantes Secretários que conseguiram, o Secretário de São Paulo, aumentar

substancialmente a arrecadação do ICMS sobre medicamentos, um belo trabalho.

Dr. Jalles idem, idem e abriu a possibilidade inclusive de incentivos à indústria de

genéricos. Nós ouvi... nós ouvimos com atenção, e todos aqui chegaram à

conclusão, como é complicado manter esta máquina arrecadadora fiscalista. O

Estado arrecada, e como arrecadou. Com todo respeito dos dois Secretários, eu

não ouvi referências, ou apenas uma rapidamente, sobre o consumidor, o cidadão

que vai na farmácia e vai comprar a sua medicação. O cidadão aqui, não só aquele

da vila, que, com extrema dificuldade, arruma dinheiro com o vizinho, com o irmão,

pede pro patrão, hã, ou bate no Secretário Municipal de Saúde ou, de repente, nem

compra, mas consegue chegar na farmácia e comprar o remédio e com 18% de

impostos, 18% de impostos. Eu defendo, eu defendo a posição: perder impostos e
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ter, e ganhar menos doentes em nossos hospitais, na nossas Secretarias de Faz...

Secretarias Estaduais, em nossos postos de saúde, a FURP até, de repente,

produzir menos remédio, né? Isenção, isenção numa área essencial. E se nós

formos ver o que acontece com os impostos em outros países, vamos ser

surpreendidos: a Bélgica cobra 6% do valor agregado, do imposto de valor

agregado, que é o nosso ICMS, sobre outros produtos, outros produtos, 18%; a

França cobra 2% sobre o remédio humano, sobre outros produtos, 19%; a Itália,

6%, sobre outros produtos, 19; Portugal, zero por cento, outros produtos, 17%;

Alemanha, 14%, sobre outros produtos, 14%, mas a Alemanha dá o remédio. A

diferença, como vocês vêem, é substancial, entre o remédio, a taxação de impostos

sobre o remédio com outros produtos aqui no Brasil. Será que os Secretários da

Fazenda, este é a primeira pergunta, trabalhando em cima de outra áreas com o

rigor fiscalista demonstrado aqui, que é fundamental, e essas são as regras e os

senhores precisam ter, hã, não podiam permitir essa isenção, essa isenção? E com,

e com, com um exemplo que eu já coloquei aqui, o remédio para o cachorro, o

Memedasol(?), que é um vermífugo para o cachorro, é zero de imposto numa

farmácia de Goiás, numa farmácia de São Paulo. Mas para o filho do operário que

vai bater no balcão, numa farmácia de São Paulo e de Goiás, paga 18%. O Gelol,

se o cavalo de Jóquei Clube de Goiás bater lá, do melhor cavalo bater, o Gelol pra

aquele cavalo é zero de imposto, hã? Mas se uma criança bater numa escola

pública de Goiás e a professora vai correndo comprar um Gelol — que, sob o ponto

de vista médico, eu nem recomendo, eu sou pediatra e nunca receitei, mas

receita-se muito —, paga-se 18%, 18%. Sobre a substituição tributária, o Secretário

Nakano colocou a questão de que aumentou a arrecadação acabando com a

substituição tributária. Eu não sei se Goiás, minha pergunta é pra Goiás, se só, se

só São Paulo que acabou ou foi o CONFAZ que acabou, que... Foi o CONFAZ que

acabou?

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Ah, parabéns, porque essa

também engessava os preços, impedia que os, as farmácias pudessem até, se

quisessem, baixar o preço que pagavam lá na fonte, né, o imposto total com um

desconto, e se fosse dar mais desconto pagaria mais imposto. Então, a primeira

pergunta: o que os senhores podem fazer para que se trabalhe o CONFAZ para a

isenção de ICMS para o remédio humano? Quanto gasta o Governo de São Paulo e
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o Governo de Goiás na su... na complementação do Sistema Único de Saúde, nos

hospitais de São Paulo? Será que não compensaria?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu vou pedir,

desculpe, eu vou pedir pra desligar esse telefones, por gentileza, entendeu?

Obrigado. Com a palavra continua o nobre Relator.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Quanto gasta a Secretaria da

Saúde de Goiás (ininteligível) de São Paulo com os doentes que batem à porta dos

serviços públicos e conveniados desses dois Estados, desses dois Estados? Com a

palavra o Deputado, o Secretário Nakano, em primeiro lugar.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Muito obrigado, Deputado Darcísio Perondi,

Sub-Relator dessa Comissão, em relação ao consumidor, hã, na verdade, eu iniciei

a minha exposição exatamente, hã, pra tentar mostrar o que que o Governo do

Estado de São Paulo vem fazendo na área de saúde exatamente para o

consumidor de remédio. E o que eu expus aqui que nós desenvolvemos um amplo

programa de assistência farmacêutica, Dose Certa: em 95, nós iniciamos a primeira

fase compreendendo os Municípios até 30 mil habitantes; na segunda fase nós

fizemos até as cidades de 120 mil e, a partir de 98, até 98, tinha até 250 mil e, a

partir de 98, final de 98, compreende todo o Estado de São Paulo. São 645

Municípios, né, que é abrangido por esse sistema amplo de distribuição de remédio

gratuito, os remédios que nós consideramos básicos. Isso abrange uma população

de 35 milhões de habitante. E a política do Governo do Estado de São Paulo, e é

por isso é que nós estamos gastando muito acima daquela meta que nós

estabelecemos de 1 real por habitante, né, de todo e qualquer indivíduo que precisa

de remédio, basta procurar a unidade de saúde local, posto de saúde, que recebe o

remédio, hã, demandado. E, ao nível do Estado de São Paulo, particularmente no

interior, nós não temos recebido nenhuma reclamação. Ao nível da região

metropolitana de São Paulo, nós temos tido algum problema de remédio,

particularmente porque nós temos dificuldade de trabalhar com a Prefeitura do

Estado de São Paulo, no Município de São Paulo, e o sistema de saúde do

Município está realmente enfrentando sérias dificuldades com o sistema que havia

sido implantado anteriormente, o sistema de PAS. Hã, então, nós entendemos que

nós estamos fazendo o melhor possível, né, e nós estamos lutando junto ao

Governo Federal para que eles repassem mais recursos, muito mais do que vinha

passado no passado, dentro daquela meta de um real por habitante. Então, se eu
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agregar aquilo que o Estado de São Paulo está repassando em termos de remédio

para, via recursos do Tesouro do Governo do Estado, agregando os valores em que

há compromisso do Ministério da Saúde, nós entendemos que estamos atendendo,

né, pelo menos toda a população carente do Estado em termos de demanda de

remédio, fora todo e qualquer indivíduo que recebe... que qualquer tratamento nos

hospitais públicos e nos postos de saúde também recebe os medicamentos

demandados. É por isso que nós mostramos que somente o Tesouro do Estado de

São Paulo, né, gasta com remédio humano estritamente, e não estou incluindo

nenhum insumo hospitalar, nenhum outro tipo de custeio, 130 milhões de reais,

além de todo o Programa Dose Certa.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - (Ininteligível.) Por mês?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Por ano. O custeio do sistema hospitalar do

Estado de São Paulo evidentemente custa muito mais, custa em torno de 500, 600

milhões de reais, o custeio — não estou falando em investimento, só custeio dos

hospitais —, sem folha de pessoal. Agora, a arrecadação de ICMS que eu tenho

aqui com os medicamentos é de um bilhão e meio, foi de um bilhão e meio, em 99.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - (Ininteligível)... aumentou na

arrecadação?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Vinte e dois, Vinte e três bilhões de reais.

Representa 6% da arrecadação. Portanto, a contribuição do setor é significativa.

Agora, eu sou daqueles que defende o seguinte: que é mais justo, né, e muito mais

eficiente, em termos de utilização de recursos, cobrar impostos de todos, né, e esse

recurso ser canalizado diretamente para aquilo que realmente precisa. No caso dos

remédios, desse um bilhão e meio, né, que o Estado arrecada, certamente a maior

parte são remédios consumidos por aquelas categorias que têm poder aquisitivo.

Porque, na verdade, se eu abrir mão, né, dos um bilhão e meio de ICMS do

remédio, o Estado terá que encontrar alguma outra forma, né, algum outro tributo

pra compensar. O Estado de São Paulo tem uma folha de pessoal que já

compromete um pouco mais do que 60%. Nós temos dívida; nós temos custeio, né;

nós temos que transferir dinheiro pra recursos enormes pra universidade, e os

investimentos estão reduzidos a um nível estritamente o mínimo necessário.

Rigorosamente falando, nós não conseguimos, né, fazer uma política de

investimento no Estado de São Paulo pra ter uma infra-estrutura capaz de sustentar

o desenvolvimento. Essa é a verdade. Eu teria que cortar, em algum lugar, no
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mínimo 10% ou aumentar a receita em mais 10% pra atender o investimento

demandado pela sociedade, pra que nós possamos ter o crescimento do Estado.

Então, quando se fala em isentar, né, nós temos que procurar alternativa ou cortar

despesa. E uma administração fiscal responsável, né, que o Governador Mário

Covas implantou é religião. Nós gastamos aquilo nós arrecadamos: não vamos

deixar compras atrasar, não vamos deixar dívidas pra outros governantes, porque

nós já herdamos uma dívida tão grande, tá certo, que se não fosse renegociado e

se nós não tivéssemos pago essa dívida, o Estado, né, nós comprometeríamos as

gerações futuras, porque ela vinha crescendo a um ritmo galopante, e todo o futuro

do Estado estaria comprometido. Então, pra desobstruir o futuro do Estado é que

nós fomos renegociar a dívida e implementar uma administração austera. Voltando

ao nosso tema, voltando ao nosso tema, eu acho muito mais justo e eficiente o

Estado arrecadar um bilhão e meio, né, e distribuir, como nós fazemos, remédio

gratuito pra realmente aquele indivíduo que necessita. É uma comparação entre,

digamos, um bilhão e meio, né, contra 130 milhões que nós gastamos. Pode ser

que 130 milhões seja pouco, né, podemos até... E esse valor vem sendo

aumentado gradativamente ao longo dos anos e, mais do que isso, né, se a nossa

rec... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Só em medicamentos.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Só em medicamentos, sem insumos

hospitalares. E se, e se nós formos competentes e aumentar a arrecadação,

certamente nós vamos poder aumentar a distribuição de medicamentos, ou se nós

conseguirmos reduzir a despesa. Infelizmente, essas são as equações, né, que um

Secretário da Fazenda e o Governador têm que enfrentar, particularmente se ele,

se o Governador é um Governador responsável, né, e não quer deixar uma herança

pesada pro próximo Governador e faz uma política correta, né, de gastar aquilo que

arrecada.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - É digno de nota o que o Governo

faz em relação à política de saúde e à política de medicamentos. É o Governo que

mais ajuda, por exemplo, os hospitais comunitários no Brasil. E tem a FURP, que é

um exemplo, e tem essa política de entrega de medicação a todos os Municípios de

São Paulo. Mas eu insisto: isenção, o senhor não concorda. Quase a metade do

PIB brasileiro está em São Paulo, quase, a maioria das indústrias farmacêuticas

estão em São Paulo, como as distribuidoras. O Estado de São Paulo não poderia
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estudar uma possibilidade de uma redução tributária, como foi feita aqui em

Brasília, com o controle do Ministério Público, com o controle da Associação de

Aposentados, com o controle dos Conselhos Municipais. Que liderasse isso no

CONFAZ, junto com o Governo de Goiás. E nós podemos derrubar não uma única

medida, não tô defendendo como única medida a isenção ou redução tributária.

Tem outras medidas, nós estamos discutindo aqui: incentivo agressivo à política de

genéricos, nem se discute, incentivo à política dos laboratórios oficiais, também. O

senhor tá com a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu quero, eu quero

avisar ao Relator que já está com dezesseis minutos.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Olha, nós...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem a palavra o Sr.

Secretário Nakano para responder.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Bom, nós vamos levar em consideração a

questão colocada pelo Deputado Darcísio Perondi, particularmente porque, nos

últimos cinco anos e quatro meses do Governo Covas, nós não aumentamos uma

única alíquota; ao contrário, tudo que foi possível nós reduzimos, né, reduzimos

cesta básica, uma série de produtos que entram com a alíquota de sete, sem ser

isenção, material de construção, nós fizemos uma infinidade de reduções de

alíquota. E nós estamos acabando com alíquotas absurdamente elevadas, com

25% por fora, que dá mais de 30%, pra ficar tudo, no máximo, de 18%. Então, é

uma questão sensível. Agora, nós não podemos escapar, né, da equação que nós

fomos, colocamos, né. Pra gastar, pra distribuir mais remédio e pra sustentar os

hospitais, nós precisamos de receita. E aqui nós estamos falando de uma receita

significativa, de um bilhão e meio. Um bilhão e meio... 500, 600 milhões é o custeio

total dos hospitais todos do Estado.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - (Ininteligível.)... um terço do

arrecadado.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Isso. Hã, então, eu acho que essa é uma

equação extremamente complexa. Agora, em função de tudo o que está sendo

discutido e por saúde da população ser prioridade, nós estamos perfeitamente

abertos pra discutir a questão dos genéricos. E eu não vou dizer que nós apoiamos

os genéricos, porque ainda há, não há uma decisão do Governador. Do que eu

conheço do nosso Governador, eu tenho certeza de que ele é simpático, né, e se
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ele me der a decisão, a ordem, né, nós vamos lutar no CONFAZ para conseguir que

seja aprovado.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Incentivo à redução de, da carga

tributária.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - É. Isso nós precisamos...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - (Inaudível.)

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não, dos genéricos.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Mas no incentivo ou na redução

da carga tributária em cima dos genéricos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Redução da carga

tributária.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - É, redução. Isso nós vamos estudar.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Certo. Muito bem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado

Perondi. Eu quero comunicar aos Srs. Deputados que eu acabo de receber o

expediente do Dr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, em que ele se

diz convocado pelo Governador e manda um Termo de Convênio, ICMS-2000, que

autoriza o Estado de Minas Gerais a conceder isenção nas operações internas

interestaduais, sobre medicamentos genéricos registrados na Agência Nacional de

Vigilância Sanitária. Essa é a sugestão que ele encaminhou ao Conselho Federal e

se propõe a ter um contato conosco. Vou mandar distribuir cópia aos Srs.

Deputados deste  expediente e a disposição dele comparecer aqui. E eu folgo de

ouvir aqui o Dr. Nakano, essa abertura, é, dele e do Governo do Estado de São

Paulo, não é, para esse problema. E tenho certeza que, também Goiás,

seguramente, terá alguma abertura nesse sentido, o que poderíamos, seguramente,

avançar nesse campo, entendeu? Eu concedo a palavra ao primeiro orador...

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan)- Ah! Bom, eu pensei...

Bom, tem a palavra o Secretário Jalles. Pensei que... entendeu? Com prazer, com

prazer, viu. Com prazer.

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Bom, eu tava... Presidente, eu

tava fazendo umas contas, aqui com os números que foram apresentados, a

situação de Goiás é a seguinte: nós arrecadamos, como eu disse anteriormente, 88
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milhões com ICMS, é, nas operações internas, no mercado interno do Estado e  no

mercado externo. Na exportação, no, no...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - (Ininteligível.)... oitenta e oito

milhões, o quê?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA -... 88 milhões de rais por ano,

por ano, ou seja, 5% da arrecadação total do Estado e 15 vezes menos do que São

Paulo, né? São Paulo arrecada 16 vezes mais do que, do que Goiás. É interessante

mostrar também que desses, desses recursos, 4 milhões foram mercado externos,

Goiás exportou de medicamentos via distribuidores, e 84 milhões foram do mercado

interno de Goiás. Esse mercado interno, ele é estimado em 180 milhões de reais no

valor total por ano. É, realmente, a quantia de impostos é pesada, né? Em 180

milhões, 84 são impostos. É, nesse valor, o Governo do Estado, só na distribuição

gratuita de remédio de alto custo que o Governo faz, é, três milhões por mês, são

36 milhões em doze meses. Ou seja, dos trinta e, dos 84 milhões, é, retirado daí o

consumo das unidades de saúde do Estado, só em distribuição gratuita de remédio

de alto custo, o Estado gasta 42% do total que arrecadou. Se você, se se agregar aí

o que o Estado nas suas unidades de saúde também consome, é, certamente,

Presidente, acima de 50% da arrecadação que o Estado faz hoje, desse mercado

de medicamentos, é aplicado de forma gratuita pelo Estado, é, na atenção aos

carentes do Estado. É interessante esse número, é, e também é importante

registrar essa preocupação, é, de todas as vezes que a gente quer trabalhar um

setor, incentivar um setor, a primeira lembrança é isenção. Isenção de ICMS, de

preferência. Todo setor. Eu nunca vi um empresário que não tenha proposto,

quando conversa com a Secretaria da Fazenda, a redução de ICMS, é, e

geralmente alegando o seguinte: se reduzir o imposto a arrecadação acresce. Ou

seja, reconhece inclusive a sonegação em... embutida aí nes... na história. Então, é,

esse é o comum. É preciso, é, de forma ampla se pensar o País e na reforma

tributária discutir uma reforma mais justa, mais simples, que realmente possa dar

aos Estados e, e, aí, na visão do Deputado Perondi, há o consumidor, há o usuário,

há o contribuinte, que é o herói do sistema econômico, eleitoral, político, de hoje, é

um cidadão, enfim, é a cidadania, generalizando, se dá a ele o direito de colocar e

ter acesso às coisas básicas com menores impostos. Realmente, se o, a faixa de

grande poder aquisitivo, não teria sentido em receber, não pagar impostos do seu

produ... do seu medicamento. Por outro lado, quem... é necessário a massa pobre
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de gente nós temos num Estado pequeno como Goiás, um enorme potencial de

pessoas que precisam de remédios, se cobrar 1% desse medicamento, é caro. É

verdade, isso, Deputado Perondi. Agora, é preciso pensar o País, pensar soluções,

a reforma tributária está na cabeça, a desconcentração do País também, pra poder,

através disso, se fazer um sistema de incentivo, de redução de impostos, porque,

no nosso caso, Goiás, dos fabricantes, Presidente, de Goiás, de genérico, similares,

eles pagam, apenas 3,6% de impostos, ou seja, bem menos que todas as situações

que V. Exa. elencou aí. Então, nós já estamos praticando essa redução com o

incentivo fiscal, que os fabricantes de genéricos de Goiás já têm. E essa abertura,

pra discutir isso, eu acho que tem que ser total por parte do Estado de Goiás e tem

sido praticada, ao longo dos anos pelo Estado. É importante, concordo com V.Exa.

essa necessidade. Agora, os mecanismos têm que ser, naturalmente, bem

negociados, para não prejudicar, também, os setores fundamentais da educação e

da segurança pública, ao lado da saúde.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Só que estamos falando de

isenção para salvar vidas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Para concluir,

Deputado.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI  - Estamos falando de isenção

para salvar vidas: perder em impostos e ganhar em menos doentes e em qualidade

de vida. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Nelson Marchezan) - Obrigado Deputado,

obrigado Secretário. Tem a palavra o nobre Deputado Geraldo Magela, como

primeiro Relator, orador inscrito para os debates.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, Srs. Depoentes,

convidados, esta defesa que se faz da isenção de impostos, ela soa como música

para os ouvidos dos empresários. Nunca ouvi um empresário dizer que imposto,

qualquer que seja ele, seja justo. Via de regra, há uma tendência de que as

isenções, ou rebaixamento de alíquotas trazem, no primeiro momento, uma redução

de preços, isso até como justificativa para, hã, o rebaixamento ou isenção. Só que,

em seguida, com o chamado livre comércio, viu, Deputado Perondi, V.Exa... é uma

pergunta que eu quero fazer. Eu tô rebatendo a tese de V.Exa. e quero fazer a

pergunta pros dois. Só que, em seguida, com o livre mercado, normalmente, essa,

aquela, aquele rebaixamento de alíquota ou isenção vem compensado por
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aumentos que deixa aquele rebaixamento ou aquela isenção na poeira. Eu

particularmente acho que o que nós deveríamos ter era, de fato, uma justiça

tributária fiscal que tivesse que penalizar setores, é, para que outro pudessem, de

fato, ter alíquotas menores, isenções, mas que, de fato, repercutisse e refletisse no

preço final. Eu só vejo que isso seja possível se houver um controle estatal de

preços, porque, senão, se é o livre mercado, é, para a venda ao consumidor, mas

subsidiado pelo, pela isenção ou pelo rebaixamento de alíquotas pelo Estado. Eu

quero, eu já ouvi claro do Dr. Nakano que ele é contra, é, isenção ou mesmo

rebaixamento. Muito diplomático, ele disse que levaria a  sugestão ao Governador.

Mas nós bem conhecemos a postura dos descendentes orientais, que são muito

diplomáticos, mas são muito firmes nas suas convicções, que aliás, é uma virtude.

Mas, tam... do Dr. Jalles, eu fiquei confuso com a posição do Dr. Jalles, se ele é a

favor ou não do rebaixamento de alíquotas. Na verdade, os genéricos estão vindo

com, na maioria dos Estados, com benefícios fiscais, os genéricos, estão vindo com

preços abaixo do, do que são os preços de fábri... de marca. Agora, na verdade,

nós temos no Brasil um controle de lucro pela portaria que controla os preços dos

medicamentos. Então, eu queria ouvir... eh... dos dois, como primeira pergunta,

se... qual a o opinião sobre algum tipo de controle de preços, de monitoramento de

preços de medicamentos pelo Governo Federal e, conseqüentemente, pelos

Governos Estaduais, como primeira pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem a palavra o

Secretário Nakano.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Olha, eu conheço um pouco controle de preço,

porque, no ano de 1987, eu fui do Ministério da Fazenda... eh... no período em que

Luiz Carlos Bresser Pereira foi Ministro da Fazenda, e uma das áreas de que

tomava conta era exatamente controle de preço. A... aquela experiência, ela

mostrou pra mim de uma forma absolutamente clara de que controle de preço não

funciona. Num primeiro momento em que você instala, pode ser que... até que

funciona. Ao longo do tempo, se cria um... um relacionamento e poder de pressão e

até de corrupção, né, é tão grande, né, que realmente o controle de preço, como

controle de preço administrativo, né, burocrático, eu acho que não funciona. Agora,

eu acho que existem, né, formas... hã... outras de controle de preço por parte do

Governo. Em primeiro lugar, eu acho que está se desenvolvendo nesse País o

CADE, e eu acho que nós precisamos formular aquilo que existe em todos os
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países e que agem muito ativamente, que é a política de competição, a política

competitiva. O Governo está preocupado, né, em fazer com que em todos os

mercados o princípio da competição, né, a... tenha realmente eficácia e que o

Governo acompanhe os diferentes setores e crie um mecanismo, né, para que

qualquer empresa, quando a sofrer... sofrer qualquer tipo de ação antidumping ou,

né, ação monopolista por parte de qualquer empresa, possa entrar, né, e

desencadear uma ação para que se cria a livre competição. Segundo mecanismo

fundamental de controle de preço e... e que é... hã... realmente eficaz é a abertura

da economia. Numa economia aberta em que você não tem restrições, né, à

importação, a... o... qualquer consumidor pode livremente escolher entre o produto

fabricado no País e o produto fabricado lá fora. E quando eu digo produto...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Mas... mas Dr. Nakano...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - ... fabricado lá fora é o produto com menor

preço e melhor qualidade.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Mas Dr. Nakano, nós...é... o

senhor tá falando de um modo geral, em tese, sobre economia. E eu tô me

referindo especificamente a medicamentos. Eu não defendo o controle de preço pra

economia com um todo, mas o... o país berço do neoliberalismo, a Inglaterra, faz

controle de preço de medicamentos, diferente de fazer controle de preço de

gravata, de paletó, da sapato, de carro. Nós não estamos tratando de controle de

preços no geral, estamos falando de um... um setor que a livre concorrência não se

dá da mesma forma de... de bens de consumo, que é o setor de medicamentos.

Estou me referindo especificamente a esse setor, e não o controle como

tabelamento. Eu particularmente sou contra tabelamento —  até seria num outro

tipo de economia, não na economia de mercado que vivemos —, mas controle, e

controle social, não apenas estatal, porque de fato o estatal fica absolutamente ou

prisioneiro da burocracia ou ... ou... ou ... permeável à corrupção. Tô de acordo

nesses dois aspectos. O que eu particularmente penso é um controle de preços

onde o... o... o Poder Público tenha um papel e que a sociedade civil tenha também

um papel. O... no Brasil, nós... e, de via de regra, o Poder Público, quem está no

Governo, independente de quem seja, tem uma resistência muito grande à... à

participação da sociedade civil organizada. E eu acredito que é exatamente a

sociedade civil organizada que pode fazer esse controle. Aqui hoje veio um senhor

— eu não o conheço, não... não... não posso fazer juízo sobre o que ele nos trouxe
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—, ele disse que tem uma associação de defesa dos consumidores no Mato Grosso

do Sul que consegue vender pros associados por 50% do... do... dos preços de

farmácia. Não quero fazer nenhum juízo, não sei se isso é verdadeiro ou não, não

tenho nenhum conhecimento, não posso dizer se é sério, não é sério, mas há, de

fato, alguns setores que a fiscalização, a participação da sociedade consegue, se

não ter um controle de preços, ter... eh... alguma influência nos preços. Eu estou

me referindo a... a isto especificamente. 

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Olha, eu não tenho nada contra, eu... eu não

sei como, né, isso seria organizado um controle pela sociedade. Agora, no caso do

Governo do Estado de São Paulo, como eu já expus, como remédio,

particularmente os remédios fundamentais, é extremamente importante do ponto de

vista humano, o que nós fizemos foi reestruturar e dar um incremento muito forte na

FURP, que produz os remédios, a... e evidentemente uma série enormes de

remédios produzimos com custo muito menor, podemos distribuir com custo pra

sociedade, pro Governo, portanto, pra sociedade, com um preço muito menor do

que aqueles vendidos nas farmácias.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Dr. Jalles...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Dr. Jalles, com a

palavra.

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Essa questão do controle social

da agência de... nós temos um... uma experiência ainda incipiente... eh... realmente

o cidadão ainda não aprendeu a... a exercer a força que tem. E é... e é importante o

estímulo a isso. Realmente essa... essa, como essa área, ela... ela... a produção de

medicamentos é de poucos, é fácil o controle desse mercado. Agora, o grande

controle que nós temos hoje no País, primeiro, é a estabilidade monetária. Essa...

essa questão é... é fundamental. A... a... o cidadão consumidor tem que ter

referência de preço que ele havia perdido com a inflação. Então, esse controle é

básico. É... é bom lembrar: o ano passado quem controlou a inflação do... do...

depois da maxidesvalorização do real foi o cidadão, com aquela atitude do tipo

restaurante que não fornece mais... mais um... um determinado alimento porque...

um prato porque não foi... não conseguiu comprar no preço correto, houve aumento

de preço dos produtos e insumos. De outra parte, a... a concorrência e a disputa do

mercado, a competitividade do mercado, quebrar isso — e o genérico é uma

extraordinária oportunidade pra isso — é... é um outro controle que deve ser feito. A
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competição no mercado aberto é... é um controle importante. E finalmente a

questão, já colocada várias vezes, da reforma tributária. Na medida em que as

regras sejam simples, estáveis, constantes, as pessoas podem ter uma percepção

muito melhor de como trabalhar ... aí... e diminuir os custos. Eu diria também... eh...

quando a gente fala em isenção de impostos, é fundamental a gente dar isenção

em três impostos que são pesadíssimos pra sociedade brasileira. Eh... o primeiro é

o imposto da corrupção, da... da propina, dessa... esse tipo de desvio é caríssimo;

depois o imposto da incompetência e, finalmente, o imposto do déficit público, que é

o imposto que a gente, quando gasta mais do que recebe, a sociedade, em termos

de Governo, vai ter que pagar. Então... eh... essa... essa... essa seqüência, nobre

Deputado, de se conseguir fazer o controle pela... pela consciência do custo, as

pessoas, o cidadão, a cidadania... eh... conhecer bem o... eh... pela... pela... pela

estabilidade monetária os custos, o... o preço de medicamentos seria uma

excelente controle, e o Governo tem um papel nisso aí muito forte, né, nesse... eh...

em... na divulgação, na... na... na punição, em se impedir os desvios normais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado, tempo

esgotado. Queria que V.Exa. concluísse.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Tá. Eu só quero fazer uma

pergunta...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pois não.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...muito rápida. Não... não me

estenderei muito. Os senhores são membros do CONFAZ. O CONFAZ deveria ser

é... um instrumento, um organismo que impedisse a guerra fiscal. No entanto, os

senhores, principalmente o Dr. Nakano, disse que a guerra fiscal instalada

impediu... é... principalmente a cobrança na origem do ICMS sobre o... as

distribuidoras, o medicamento fabricado em São Paulo, que impediria... é... essa

guerra do jeito que foi.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Por que que o CONFAZ não, não

tem impedido a guerra fiscal?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o Dr.

Nakano.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Olha, o CONFAZ, na verdade, é um conselho

de secretários, não tem instrumentos, digamos, pra atuar. Mas a... a Lei

Complementar 24, que regulamenta exatamente aquele artigo da Constituição que
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remete decisões de benefícios fiscal ao CONFAZ, ela estabelece uma forma

absolutamente rigorosa. No art. 1 lista todos os tipos de créditos... de, de benefício

fiscal, crédito presumido, mudança na base etc., financiamentos etc., né, com

benefício fiscal que têm que ter aprovação no CONFAZ. E, no art. 8, estabelece o

seguinte: que qualquer benefício dado sem aprovação do CONFAZ, por

unanimidade dos votos, é nulo. Portanto, o outro Estado poderia cobrar novamente.

É o que o Estado de São Paulo tentou fazer no passado. Infelizmente, o Supremo

deu uma liminar, e essa liminar não foi julgada até hoje, depois de muitos e muitos

anos, né. Hã... Estabelece mais: que o Tribunal de Contas da União, né, deve

examinar as contas dos Governadores e que pode, portanto, cassar o mandato do

Governador e que a União deve reter os recursos do Fundo de Participação dos

Estados e Municípios. Então, a competência para fiscalizar essa questão cabe ao

Tribunal de Contas da União e a União não repassar os recursos, né, já que há

evidências e evidências, né, até decretos de resoluções, contratos assinados, né,

dando benefícios ilegais. Nós pedimos... Eu me lembro que uma das primeiras

reuniões do CONFAZ que eu participei, em 95, né, fiz uma exposição sobre o

malefício da guerra fiscal e solicitei, encaminhamos pedidos pros órgãos

competentes do Governo, né, particularmente o Ministério da Fazenda, pra que

tomasse providência pra acabar com a guerra fiscal, e o Banco Central também,

porque envolvia uma séria de mecanismos de financiamento. Infelizmente, nós não

vimos nenhuma ação. E, mais do que isso, todas as tentativas do Estado de São

Paulo de ir no Supremo, né, nós não tivemos as decisões. Quando se trata de

decisão contra São Paulo, ela é imediata. Então, o que que nós chegamos a fazer,

né? Falei, então vamos fazer o seguinte: vamos copiar uma ação, né, que é contra

São Paulo, né, que sai de imediato, e aplicar, né, em casos... utilizar São Paulo.

Isso, infelizmente, foi considerado como algo que não seria elegante, ofensivo. Aí a

Procuradoria acabou retirando, né, e fazendo a... E nós, infelizmente, não temos...

não temos decisões. Bastava a decisão Supremo, né, ou a ação dos que ...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Em síntese: a responsabilidade

pela guerra fiscal hoje, na opinião do senhor, é do Supremo.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não, o Tribunal de Contas e da União, que

deveria interromper a transferência de recurso, como tá previsto...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Da União?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - É.
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Do Ministério da Fazenda.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Isso. Tá na Lei Complementar 24, art. 8.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado;

muito obrigado, Secretário. Tem a palavra o Deputado Arlindo Chinaglia. Eu tô

pedindo a cooperação — e não me dirijo a V.Exa. especificamente — de todos os

Srs. Deputados, porque nós, às 15 horas, teremos mais uma sessão desta

Comissão. Então, nós não deveríamos avançar em cima. Pressuponho que alguns

dos Srs. Deputados ainda têm costume de fazer um lanche ao meio-dia. Tem a

palavra V.Exa.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA  - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.

Secretários, eu queria começar fazendo uma pergunta ao Dr. Nakano. Eh... quando

o senhor explicou o método de que se faz uma licitação centralizada, e a compra é

descentralizada, no método, é o mesmo que a Prefeitura de São Paulo pratica. Eh...

evidentemente, com os desvios que eu não tô dizendo que exista, digamos, a partir

de ter o mesmo método. Agora, porque veja, a compra descentralizada, ela sempre

passa a idéia que é possível haver um controle maior. A pergunta que eu faço é a

seguinte... eh... O controle maior que eu falo é o seguinte: ao haver a

descentralização, delega-se pra pessoas diferentes em vários níveis e que,

portanto, não estariam, teoricamente, todas elas envolvidas num eventual esquema

de fraude de uma compra centralizada. Agora, a preocupação que surge é a

seguinte: um dos mecanismos que existem em outros países de controlar preços é

exatamente o poder de compra, o poder de escala. Bom, quando se faz uma

licitação centralizada e não se faz a compra centralizada — e aí podia se

democratizar, dar transparência a essa compra centralizada —, o Estado não tá

perdendo dinheiro? Não está pagando mais caro do que se usasse o seu poder de

escala pra comprar centralizadamente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o Dr.

Nakano.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Nós preferimos não fazer a compra

centralizada, porque isso envolve dois problemas. Em primeiro lugar, custo... custo

de logística. O Estado teria que montar um, um sistema de logística pra distribuir os

remédios... 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Mas podia fazer a compra, e a

distribuição permanecer tal qual é.
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O SR. YOSHIAKI NAKANO - É. De qualquer forma, eu teria que ter um

aparato administrativo pra fazer essa gestão. Em segundo... Mas o mais sério aí é o

seguinte: é que quando se faz compra centralizada, o estímulo à corrupção é muito

maior do que com o descentralizado. Então o que que nós fazemos é concorrência

centralizada e compra descentralizada.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA  - Entendi.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Então cada unidade pode comprar por aquele...

pela ata de registro de preços.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Deixa eu explicar pro senhor,

até pro senhor ter uma referência e talvez o senhor já até conheça. Veja... mas aqui

nós tivemos o depoimento do Secretário de Saúde do Rio de Janeiro. E a compra lá

é feita de maneira centralizada. Eles conseguem comprar abaixo do preço de

fábrica. Então, contra fatos não há argumentos, percebe? Porque quando o senhor

faz uma licitação e, em dado momento, consegue um determinado preço, isso não

obrigatoriamente é o menor preço, porque a licitação permite, inclusive, maneiras,

né, de se cobrar mais caro, principalmente do Poder Público. E, aí, veja... hã... essa

foi, até o presente momento, a melhor experiência que nós conhecemos aqui.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Sim, mas, então, o que que nós fazemos?

Nós...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Que é o caso, veja, de outro

não, não exatamente igual, mas em outros países se faz a compra centralizada.

Porque, veja, o argumento que o senhor usa é que preocupa. É... é um convite à

corrupção, já que é uma compra grande, mas aí o Secretário poderia delegar a

pessoas de absoluta confiança, mudar a equipe, enfim, ir lá pessoalmente, impedir

essa fraude. Abrir pra sociedade.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não. Mas, então, o que nós fazemos, que nós

acreditamos que o efeito é praticamente o mesmo, que é a concorrência

centralizada. Vale por um ano, né, e os que conhecem se o volume de remédio que

o Estado potencialmente pode comprar. E através da compra descentralizada em

que as unidades podem comprar pelo sistema de concorrência centralizada ou

pode negociar o preço, né, evidentemente que nós criamos internamente uma

concorrência. E o mais importante é o seguinte: hoje nós temos um sistema que é

on line, eu posso acompanhar qualquer comprar. Qualquer, qualquer... E aí...
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - É o mesmo sistema da

Prefeitura (ininteligível.)

O SR. YOSHIAKI NAKANO - ... em seguida, em seguida, o que que nós

fazemos? Nós fazemos a análise dos preços, eventual dispersão ou não. E se,

evidentemente, alguma unidade consegue comprar descentralizadamente a um

preço menor, né, do que da concorrência centralizada, isso, evidentemente, é

revisto. E o...  e o terceiro mecanismo mais recente que nós tamos desenvolvendo

agora é a... é a bolsa eletrônica.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eu vou perguntar a respeito.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Com a bolsa eletrônica, nós vamos poder

começar a fazer compras descentralizadas, as decisões vão ser descentralizadas,

mas eu posso coordenar a política de compra do Estado e, aí, começar usar o

poder de compra.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - É. Eu...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Sem centralizar as compras.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não... Vai tá centralizado na

operação.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não. É cada unidade.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Querendo, não precisa entrar o

dinheiro, só entra a proposta e o poder de decisão centralizada.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - É... A informática, né?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - É. O poder de decisão vai ser

centralizado.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - A Internet permite a gente processar todas as

informações...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Isso.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - ... numa velocidade muito grande. Então eu

posso começar a coordenar as compras.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Isso. Eh... eu acho que... talvez

eu não tenha entendido ainda a real dimensão, não conheço a experiência chilena,

mas... eh... me parece que a bolsa, ela traz exatamente o poder de compra. O

senhor se antecipou. Quer dizer, porque é o que eu creio que o Poder Público tem

que fazer. Eh... por exemplo, a CEME, que foi concebida pra fabricar sais e que,

digamos, num... em certa altura passou a ser o mercado cativo de quem já
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fabricava, ela evidentemente foi carcomida pela corrupção. Mas poderia exercer o

poder de compra como em certo momento com certeza exerceu. Mas, vamos em

frente. Veja: com referência à proposta — e eu não tenho concordância — de...

eh... renúncia fiscal pra incentivar a fabricação de genéricos. Na experiência que o

senhor tem, tem algum tipo de renúncia fiscal que resultou em barateamento do

produto? Eu não estou dizendo experiência temporária, como foi de carro. Eu digo

com o passar do tempo, tem alguma experiência no Estado de São Paulo?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Olha... hã... eu tenho muito pouco. Na maior

parte dos casos... hã... os preços podem cair, ou muitas vezes não caem, e, em

seguida, voltam a aumentar.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - É isso.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - E há casos em que nós assinamos contratos,

compromissos, alguns, né, não fizeram questão que fosse assinado em ato público

com Governador etc., nós reduzimos e fizemos acompanhamento. A maior parte

dos casos não houve redução. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - É isso.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Agora, a gente tá entendendo que, no caso do

genérico, vai ter um acompanhamento muito maior, né, como foi colocado aqui pelo

Deputado Geraldo, né, algum tipo de controle por parte da sociedade e do

Ministério da Saúde, não é, e vai ser um tipo de remédio muito ...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - É hipotético, é possível, é...

digamos, é bom pensar que vai haver. Agora, em qual setor que há esse controle

que a sociedade tem?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Agora, em alguns segmentos extremamente

competitivos, isso ocorre. Quando nós reduzimos o ICMS, né, o preço cai.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Veja: vamos pegar

medicamentos. Medicamento é IPI zero. Portanto, se fosse por uma redução de

impostos, medicamento não deveria ser tão caro em nosso País, em que pese o

Ministro da Fazenda e o Secretário de Acompanhamento de Preços...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Mas hoje o COFINS e CPMF pesam muito

mais do que qualquer coisa. A carga...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não, mas veja,

comparativamente com ...

O SR. YOSHIAKI NAKANO -  ... como ela incide em cascata ...
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Então, mas veja, se fosse na

linha de que a redução de algum... de algum tipo de alíquota reduziria preços,

preços de medicamentos no Brasil não deveriam ser tão caros, até porque o IPI é

zero. Uma outra pergunta, aí aos dois Secretários... Veja, vocês falaram o tempo

todo aqui de algo que permeia essa atividade... eh... digamos, comercial, ainda que

o medicamento na nossa visão tenha uma dimensão que não deveria ser tratada

apenas como mercadoria, mas é... é sonegação, por todos os mecanismos. E aí

vocês desembarcam na questão da guerra fiscal. Com ou sem guerra fiscal, a

sonegação existiria, ela existe. Bom, é impressionante como é que não se

consegue combater. Pergunta: por que é que vocês não aprovam no CONFAZ, e a

partir daí geram uma pressão pra que o lote de medicamentos, digamos, esteja nas

notas fiscais? Tem medicamento que quando ele vai pra farmácia, se não tiver o

lote, não tem como rastrear da farmácia, da drogaria, pra saber se de fato é um

medicamento falsificado, porque no Brasil nós temos um fenômeno: aumentou três

vezes o faturamento e manteve-se o número de remédios, as unidades. Eu achava

que isso era decorrência só do aumento de preço, mas hoje eu tô convencido que

tem muito a ver com sone... sonegação fiscal. Então, eu não consigo entender que

a gente não tenha capacidade técnica de impedir a sonegação. E a pergunta é

essa, a outra pergunta: é possível haver sonegação só num dos setores? Porque,

até aonde que eu tô conseguindo entender, não é possível. Por exemplo, se a

distribuidora, se o distribuidor, que hoje na CPI existe um convencimento

generalizado que é um setor nevrálgico de sonegação, carga roubada, falsificação

de remédio etc., agora como é que é possível sonegar se tiver um controle a partir

do que é... é fabricado e se houvesse, o que é mais difícil, a partir do que é

vendido? Eu não consigo ver sonegação só numa ponta. Eu pergunto aos senhores

que são da área: é possível sonegar só numa ponta?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não, em princípio, não. Só que nós

precisaríamos desenvolver um sistema de informações que... nós tamos

trabalhando nisso, já investimos muito, nós tamos... hã... avançamos enormemente.

Na verdade, eu teria que ter um sistema em que cada nota fiscal emitida pelo

fabricante, né, seja passado por nossos computadores, e a gente consiga rastrear

em seguida. E por isso é que nós mudamos toda a sistemática de fiscalização no

Estado de São Paulo, de territorial para setorial. E... e... e toda nossa fiscalização

está hoje concentrada na questão do crédito.
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - É a curva ABC (ininteligível),

famosa, pra procurar o que é mais essencial e, quem sabe ...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Que é o problema do crédito, a nota fiscal fria

etc. e tal. Então... O senhor tem toda a razão. Agora, a questão da... da... Quando

chega no varejo, é impossível. Eu tenho aí 800 mil varejistas...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Mas se controlasse, veja, a

indústria e a distribuição, de uma maneira ...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Mas aí seria o ... Mas eu tenho que fiscalizar

cada um dos varejistas, senão eu não consigo resolver. São 20 mil varejistas...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Então, mas, veja, se...

O SR. YOSHIAKI NAKANO -... no Estado de São Paulo, só na área de

medicamentos.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - ... se colocar, por exemplo, na

questão do medicamento a questão do lote de medicamentos tem como rastrear,

pode fazer incerta. Agora, no Brasil, tem um problema: o Al Capone não seria preso

no Brasil.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Mas é isso que nós fazemos aqui. Por isso,

só... em dois anos de operação, nós temos aí uma multa em torno de 300 milhões,

né, com...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Então, mas a multa ...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - ... com a fiscalização que nós fizemos.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Mas não vai ninguém pra cadeia

jamais por causa disso. Ele paga e, uma vez pagando, ele se isenta do crime da

sonegação. Isso tem que mudar.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Sim, tem que mudar.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Mas, então, eu apresentei um

projeto nesse sentido, e a maioria governista...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Mas nós não conseguimos aprovar.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA  - ... a maioria governista aqui

recusou.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Olha, na... na... infelizmente ... Na época do

Presidente Collor, tinha uma lei que ajudava muito mais o Fisco do que hoje, porque

no problema da sonegação, nós temos, de um lado, uma máquina, né, que é, os

fiscais, que é composta de seres humanos. São, portanto, corrompidos. Nós temos,
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do outro lado, os contribuintes, que é... uma massa dessa gente, né, são

corruptores. Alguns são profissionais, né, que entram no negócio pra ganhar

dinheiro em cima da corrupção, particularmente no setor de alíquota muito alta. E,

depois, nós temos toda a massa de intermediários que operam nesse segmento.

Então nós temos ... E essa massa de intermediários vive disso, da intermediação

entre o Fisco, né, e o contribuinte. Então, você tenta resolver do lado da

fiscalização, onde você pode tem um poder de atuação direta. Mesmo que na

hipótese, né, que eu consiga encontrar seres humanos desviantes absolutamente

incorruptíveis, né, é muito difícil, né, porque do outro lado você tem os... os

corruptores e os intermediários, né? E sobre isso eu não tenho ação. Pra resolver,

portanto, a questão da corrupção, nós temos que ter todo um arcabouço jurídico,

constitucional e penal, não é, que iniba a atividade de intermediação e, né, penalize

realmente os contribuintes sonegadores. Então, essa é uma matéria extremamente

complexa, né, que a gente avança, recua, avança, recua e ...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Vou fazer uma outra pergunta.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Agora, agora, Deputado, eu, né, que sou

Secretário da Fazenda, fiquei surpreso quando nós pegamos os nossos dados de

arrecadação do ICMS, né, é a... a base de cálculo, com todas as isenções e

exonerações etc. que existem no ICMS, e aquilo que as empresas realmente

pagaram, botaram nos cofres do Estado de São Paulo, de ICMS dá uma média de

19,8%. O valor agregado da... das empresas, né, de ICMS é 19.8%¨. Portanto, a

carga, né, aquilo que nós conseguimos arrecadar é significativo.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eu não tenho nenhuma dúvida.

Sr. Presidente, só pra concluir aqui...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pra concluir,

Deputado.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Veja, eu não sou defensor de

uma carga tributária tão elevada quanto é no Brasil. O problema é que, quando se

permite uma ampla e generalizada sonegação, quem paga imposto ou é

assalariado, porque a empresa remete pro preço final do produto. Então, quem

paga... no Brasil, 70% aproximadamente é o chamado imposto indireto... eh...

então... E, aí, veja, como, na minha opinião — e gostaria de saber a opinião dos

dois —, o Governo Federal não tem interesse na reforma fiscal e tributária, quero

saber se vocês acreditam que o Governo Federal tenha esse interesse. Por quê? O
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ajuste fiscal já foi feito, o Brasil arrecada 33% do PIB em impostos, é uma das mais

elevadas taxas do mundo, né, em que pese não haver retorno social à altura. Mas,

Presidente, eu queria fazer uma pergunta aqui, é dirigida ao Dr. Jalles, tem aqui um

jornal que recebi, o jornal... eu não sei o nome aqui...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Para, para concluir,

Deputado.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Pra concluir. E que aqui tem

uma crítica direta a sua gestão na Secretaria da Saúde — ainda que não mencione

o seu nome, a não ser que a data seja... a Secretaria da Fazenda — que é o

seguinte: o Laboratório Teuto foi flagrado duas vezes com notas fiscais frias. Eu...

Aqui, a geral é essa, aqui fala que a Secretaria da Fazenda ela... ela, ela não tomou

outras medidas, a saber, além dos autos de infração. Eu queria saber se essa...

aqui ela fala que a Teuto foi flagrada no dia 1º e dia 5 de abril, duas vezes, e que a

Secretaria da Fazenda apenas fez o auto de infração, foi dos fiscais, e não tomou

as outras medidas. E aqui dá a entender que é pra proteger a Teuto. E, e...

também, pra aproveitar que eu tô perguntando ao senhor, o senhor falou três coisas

aí interessantes, quando falou que tem três impostos que é corrupção,

incompetência e o... e o déficit público. Agora, o déficit público não se resume a

gastar mais do que arrecada. O maior problema do déficit público são os juros

elevadíssimos. Eu achava bom o senhor também mencionar esse imposto pesado

em cima da sociedade brasileira e em cima de toda a... o... a Federação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra, pra

concluir, o nobre Secretário Jalles, do Estado de Goiás.

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Deputado Arlindo Chinaglia,

essa questão da sonegação realmente é gravíssima. Eu diria que a, a sonegação é

o cupim do sistema tributário e da administração tributária, que é o exercício dela, é

o que come por dentro e desmoraliza, tira... eh... a regra. Eu tenho defendido em

Goiás que a empresa tem que ter três responsabilidades: a de pagar o seu

trabalhador, a de pagar o seu fornecedor e a de pagar os seus impostos, na mesma

importância. É um condicionamento que a gente tem que superar, né, o brasileiro

tem que superar esse, essa síndrome de Tiradentes, de santo do pau oco e outras

coisas. Então, é... é um processo de condicionamento importante. E aí é importante

registrar também a diferença do imposto nominal, que o sistema tributário coloca,

aprova aqui no Congresso Nacional, na Assembléia Legislativa, e o imposto real,
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que é o imposto que realmente é pago, que certamente é muito menor do que o

nominal. E esse intervalo do imposto nominal real é exatamente a sonegação e

evasão fiscais. Então, essas questões são, são, são bem claras. A substituição

tributária, que é uma tese que V.Exa. colocou, cobrar de poucos fabricantes e evitar

se cobrar de milhares de, de varejistas, ela é um instrumento interessante pra poder

diminuir a sonegação, é um instrumento de administração tributária ou de

administração fazendária. Em Goiás, a gente conseguiu, o ano passado, em 99, um

aumento muito acima do IGP-DI, que já foi o dobro da inflação, do IPCA. Então, um

aumento de 17% da arrecadação. Esse ano, a Fazenda tá fazendo uma proposta

de aumento de 350 milhões, ou seja, 200 milhões de dólares, sem aumentar custo

absolutamente nenhum na arrecadação. Então... eh... eh... trabalhando exatamente

em cima desse diferencial e até reduzindo impostos, como é o caso do genérico

nosso lá, que tem, já tem essa redução oferecida por incentivo fiscal. Com relação

ao Teuto, V.Exa. falou que é um dos beneficiários do sistema. Eh... o jornal aí ele

não deu tempo de pegar a segunda parte da história... Agora, no início de abril,

desse mês que nós estamos, a Fazenda, os fiscais do Ministério da Fazenda, eles

autuaram realmente por duas vezes... eh... essas cargas do, do laboratório, ou seja,

deram uma prova de eficiência de administração tributária, e imediatamente, essa

parte o jornal não teve a oportunidade de saber.. eh... foi feito um regime especial

pra ele. Ou seja, todas as notas fiscais que saírem desse laboratório vão ser objeto

de um fiscal dentro da... da, da indústria pra poder checar essa questão. Então, as

providências foram integra, integralmente tomadas pra evitar isso, evitar essa, essa

lástima que é a sonegação. E verdade é um, é um dos princípios. Muitas vezes, os

nossos fiscalistas eles brigam em não rebaixar impostos, mas têm muita dificuldade

em aumentar a carga real que existe, trabalho, sangue, suor e lágrimas. E essa

questão é o desafio que nós tamos enfrentando e... e também o aumento  da

arrecadação.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Vocês acreditam que vai sair a

reforma fiscal e tributária? Sim ou não, só pra... rápido, Presidente.

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Precisa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim ou não?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - ... quem é otimista, né

Secretário Nakano, tem que dizer o seguinte...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim ou não?
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O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - ... tem que haver, porque

aquele, aquele cupim que corrói, um dos grandes instrumentos de o cupim

continuar existindo, que é a sonegação, é exatamente a... a... um sistema tributário

de 27 distintos sistemas no País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado. Sim ou não,

nobre Deputado?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Eu... eu diria que, no curto prazo, acho... eu

tenho dúvidas grandes. Num, num prazo maior, eu acredito que nós vamos ter que

ter reforma tributária, porque não há hipótese deste País voltar a crescer sem...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Perguntando no curto prazo, o

senhor tem razão? Em algum momento vai ter que ter?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não há hipótese desse País voltar a crescer

sem uma reforma tributária. Isso é uma afirmativa que eu, como professor de

Economia, faço aqui, não é, e pode me cobrar isso, né... A década de 90, o País

cresceu 1,5% ao ano, pior que a década de 80. E a década, primeira década agora,

né, vai ser pior. Porque com o sistema tributário, né, que penaliza a produção, né, o

produtor, desestimula, incentiva a importação, dá estímulo fiscal pra importação,

impostos como COFINS, PIS, CPMF é um estímulo à importação, porque você não

consegue desonerar na fronteira nem tributar de forma isonômica a importação. E o

pior de tudo: a guerra fiscal criou nesse País... quebrou uma regra fundamental de

qualquer processo de desenvolvimento, é que você ter um arcabouço jurídico

institucional, né, que dê clareza às regras do jogo pras pessoas. Hoje... e eu

recebo, né, toda semana, empresários que vêm e dizem o seguinte: "Eu tô

querendo investir nesse País — muitas vezes são estrangeiros —, mas eu tô em

dúvida, né, porque não sei pra que Estado eu vou. O que que você me dá de

incentivo? O que que você pode dar? E o que é que você pode me garantir?" E,

depois, diz mais, ele diz... é... E vai o seguinte, ele diz... E eu tenho empresário em

São Paulo, um... um setor, por exemplo, que investiu 58 milhões de dólares, a

fábrica, né, quando, antes de ficar pronto, ele me escreveu um ofício, né, relatando

que ele tinha falido. Sabe por que que a empresa foi à falência? Porque o Estado

do Paraná, dando incentivo pra uma empresa, está subsidiando a importação do

mesmo produto, né, com desoneração de ICMS, de tal forma que a empresa

paulista, né, que ia usar matéria-prima de São Pulo, né, tornou-se inviável. E

quebrou simplesmente. Investiu 58 milhões de dólares e quebrou antes de ter a
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fábrica pronta. E aí, hoje os empresários perguntam o seguinte: "Bom, eu vou pra

um Estado que me dá incentivo, mas o outro Estado pode dar mais. O que é que eu

faço? Que garantia eu tenho, né, pra tomar a decisão de inve...?" Tá todo mundo na

retranca. Portanto, o País não investe e não cresce.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado. Com a

palavra o nobre Deputado Sérgio Novais. Ausente S.Exa. Com a palavra a nobre

Deputada Vanessa Grazziotin. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, companheiras e companheiros, senhores convidados, eu vou ser muito

rápida nos meus questionamentos. Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Que bom!

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ... dando continuidade ao

que aqui já, já foi questionado em relação, primeiro, à sonegação. O Deputado

Arlindo Chinaglia se referiu e eu também... O período que eu pude participar das

explanações de V.Sas., eu ouvi muito se falar sobre a guerra fiscal, sobre os

incentivos que os Estados passaram a adotar em relação a... a ICMS, mas muito

pouco sobre a sonegação fis... sobre a sonegação fiscal em si. Então, eu pergunto

dos senhores: eh... quais as... os ilícitos mais comuns que são detectados e... e..

praticados e detectados pelas Secretarias de Fazenda desses Estados em relação

às distribuidoras e às empresas que produzem o medicamento nos seus Estados?

E se na opinião dos senhores, esses problemas que ocorrem e que são detectados

em cada Estado da Federação, há uma conexão nacional entre eles ou não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tem a palavra... A

quem V.Exa. se dirigiu? A ambos?

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tá bom. Com a

palavra o Dr. Nakano.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Bom, olha, quando a fiscalização pega uma

empresa que sonega, normalmente você encontra uma série enorme de

irregularidades, né, a empresa que, que paga imposto normalmente tá tudo

certinho. Então, quando você pega as estatísticas, né, e verifica, né, você encontra

de tudo. Agora, quando você levanta em termos de valor, né, onde é que se

concentra a sonegação, sempre... hã... eu tenho dois pontos básicos na nossa

experiência aqui em relação à questão dos distribuidores. Primeiro é a questão da
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utilização indevida de créditos, desde nota fria, credita-se aquilo que não pode,

enfim, há de tudo, né? E uma parte disso tem que ver com o problema da guerra

fiscal. Em São Paulo, nós temos um outro problema: é que, no caso de São Paulo,

né, nós temos uma alíquota de 18%. No passado, esse 1% de acréscimo da

alíquota de 17 para a de 18, somente aqueles produtos que pagam 17 passam a

pagar 18, eram recursos que eram destinados à habitação, e havia uma vinculação

na lei, que tem... há uma questão jurídica aí. Na teia dessa questão jurídica, né,

muitas empresas, em vez de pagar, recolher 18, recolhem 17. Então, esse é outro

foco significativo, não é? Hã... só pra complementar, além do tripé da sonegação,

tem o quarto pé, que é a Justiça. Nosso sistema tributário, né, e eu tenho o

despacho de juízes que dizem o seguinte, né: "Nenhum tributo é devido sobre

combustíveis e lubrificantes". Com uma coisa desse tipo, né, aí eles retiram o

combustível sem... sem... E esse é um problema, porque qualquer juiz pode dar

uma sentença, né, que custa bilhões, né, pros cofres do Estado. Em alguns setores,

como de combustíveis, que eu acabei de mencionar, na... com um trabalho

sistemática de quatro anos, nós conseguimos reduzir, com ... hã... nós aumentamos

a arrecadação em mais de 1 bilhão de dólares por ano, só nesse setor. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - Não, mas o que eu

perguntei foi o seguinte: as mais comuns, e o senhor me fala sobre a utilização

indevida de créditos tributados...

O SR. YOSHIAKI NAKANO -  Créditos..

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ...essas seriam as mais

comuns...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Isso.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não haveria outros?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não, não, em termos de valor, é isso.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN -  Então, por exemplo, a

informalidade na comercialização, não é comum isso, no Estado de São Paulo, pelo

menos?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Como, informalidade?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Vendas sem nota fiscal. 

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Ah, isso é muito...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Ou com  notas fiscais

adulteradas.
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O SR. YOSHIAKI NAKANO - Sim, sim. Mas isso, normalmente, quando

envolve crédito, são notas frias, né, que se utiliza como crédito. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não, mas quando há venda

de produtos sem nota fiscal, nem crédito tem, porque nem imposto paga, não é

verdade?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não, não, não,  isso aí é o seguinte: aí sempre

há uma... há uma... uma... uma ilusão por parte, do... né, do público em geral,

porque o público tem contato com varejista, não é? E o varejista, na verdade,

responde com uma parcela muito pequena da arrecadação. Hã ... e o que acontece

é o seguinte: o varejista, muitas vezes, não dá a nota fiscal, mas o escritório de

contabilidade — eu esqueci até o nome dos garotos que preenchem nota fiscal —,

ele tem que preencher, as compras têm que bater, tem que ter... discriminar

despesas,  então, eles emitem nota fiscal, né?

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Então, não é comum a, a

comercialização de medicamentos sem a devida nota fiscal, isso não é comum, em

São Paulo?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não, é comum, é comum. Eu acabei de dizer o

seguinte: que, se eu for levantar, pelas estatísticas, aquela empresa que sonega

tem de... encontra de tudo, todos os tipos de fraudes: não tem nota, escritura

errado, não obedece às regras, né, usa crédito frio, etc. Você tem de tudo. Em

termos de valor, valor de sonegação, que eu disse que o, o grosso está no crédito,

utilização indevida de crédito tributário. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - E, a segunda pergunta...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - O varejo, o varejo que não emite nota, que, pra

população, é onde existe sonegação, o varejo representa 5 ou 6% da arrecadação

total do Estado.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Não, mas não... eu não tô

me referindo ao varejo, não, porque nós temos aqui até o jornal a que vários

Deputados já se referiram, de Goiás, salvo engano, que fala da apreensão de

caminhões do laboratório Teuto, de Goiás, com... lotados de medicamentos e sem

nota fiscal. E que a indústria, nesse caso, não havia nem questionado, pagou, no

auto, no ato, a multa que a ... a  Receita estadual havia aplicado. Isso tem sido

detectado freqüentemente em São Paulo? E já, e já...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não, não...
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - ...na seqüência, se há uma

preocupação...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não, no Estado de São Paulo, no Estado de

São Paulo, deixa eu colocar aqui,  quando a gente faz operações de rua pra brecar

caminhão, etc. e tal, né, é muito raro alguém andar sem nota fiscal. O que acontece

é que a nota fiscal pode ser utilizada muitas vezes, ou nota fria. Agora, o trabalho

de fiscalização é um trabalho dificílimo, que leva um período muito longo, porque

você tem que pegar essa nota fiscal e começar a rastrear pra  verificar, né, a

validade da nota fiscal. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - E, e os de (ininteligível)...? 

O SR. YOSHIAKI  NAKANO - Agora, em São Paulo, operações que a gente

faz, se cercar estradas, rodovias, e verificar se existe ou não a nota fiscal, é raro. 

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - A ausência das notas. 

O SR. YOSHIAKI  NAKANO -  É, é raro. Sempre tem alguma nota fiscal, só

que você... o problema é verificar a validade daquela nota fiscal, né, e evitar que se

utilize....

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN  - E a, e a última parte do meu

questionamento é se já houve alguma preocupação por parte dos Secretários

Estaduais de Fazenda, através do CONFAZ, não sei, em fazer um levantamento se

esses... essas fraudes, esses ilícitos são cometidos sempre pelas mesmas

distribuidoras, ou pelos mesmos laboratórios, ou se  esse levantamento não existe.

O SR. YOSHIAKI  NAKANO -  Não, existe... existe esse levantamento, tanto

é que a gente faz um trabalho sistemático...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Mas não um cruzamento de

dados entre os Estados?

O SR. YOSHIAKI  NAKANO -  Não, muitas vezes, em algumas operações, a

gente manda pra outros Estados. Outro dia, tava por acaso em Rio Preto,

prenderam lá oito carretas  de  combustíveis etc. Só que os trabalhos, pra conseguir

prender, né, carreta, prender seus proprietários, que estavam com nota fiscal etc.,

foi necessário um trabalho de seis meses, não só no Estado, rastrear pra chegar, e

também em outro Estado, o receptor da mercadoria do outro lado, né? Então, esse

é um trabalho que não é um trabalho que você faz vupt-vupt, né? Porque uma coisa

é evidente: o sonegador, né, é esperto, e a gente sempre tem que partir do

pressuposto de que ele é mais esperto do que a gente, né?
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu... Secretário Jalles.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) -  Secretário Jalles com

a palavra.

 O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Essa questão das formas de

sonegação, realmente a gente tem uma preocupação grande, porque os, os

números são, são muito fortes. Nós temos na reforma tributária uma discussão, e

levantamos um dado que o Estado de Goiás, em 1998,  recebeu,  pelo que os

outros Estados todos... eh... eh... comunicaram, teriam mandado pra Goiás 9

bilhões de reais em mercadorias, em notas. A Secretaria da Fazenda de Goiás só

tem notícia de 4 e meio. Ou seja, a presunção é que tudo que entrou no Estado

entrou com meia-nota. Então, essa... essa... a idéia geral, né? São dados que hoje,

na medida em que os Estados estão conversando, fazendo a reforma tributária,

foram possíveis de ser, serem levantados, e estão todos dentro de uma questão

gravíssima da sonegação. Co... como eu disse, é o cupim do sistema todo, porque

ele muda a competitividade, ele trabalha hoje desigualando o jogo econômico

inteiro. Bom, no caso de remédios, as possibilidades são as seguintes: as, as

multinacionais, as grandes fabricantes de remédios, normalmente eles não... eles

não, não são, nós já dissemos por várias vezes, não são passíveis de, de

sonegação. Eles não praticam isso, porque isso é um... um imposto que volta contra

eles. Então, normalmente, os casos, quando havia... a substituição tributária tava

montada, quando a gente pegava qualquer questão, o fiscal ia lá na fábrica, na

mesma hora eles consertavam, não havia uma política de sonegação aí...

claramente... Nas empresas menores, essa possibilidade é maior, porque a

empresa, muitas vezes, pode ter uma política de fazer isso, né, de a... agir como se,

pagando, não pagando impostos, ela vai ter uma competitividade maior no

mercado. Então, é uma... é uma, é uma constatação muito  clara. E aí, qual seria o

mecanismo? Basicamente, essa meia-nota, isso  que foi colocado pelo Deputado lá,

uma... uma empresa que foi flagrada com meia-nota na mercadoria. É difícil, né, se

for desmontar uma carga inteira e conferir nota por nota é uma tarefa que gasta aí

um dia, dois dias, às vezes mais, né? É difícil conferir cada coisa pra poder

encontrar... eh... essa sonegação. Isso é uma questão. Outra coisa, que o

Deputado, o Secretário Nakano falou com propriedade, é o crédito, porque crédito,

em... em, em Secretaria de Fazenda, é dinheiro, é a mesma coisa de dinheiro. Uma

pessoa, com uma nota dum bloco de nota fiscal, aquilo é, é um talão de cheque que
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ela tem na mão. E, aí, esse controle é difícil. E daí, assim, a importância de se  

simplificar o processo. Quer dizer,  nós temos aí sete impostos sobre consumo no

País, se houvesse um ou dois, seria bem mais fácil o controle da administração

tributária, administração fazendária, fiscalização, de fazer essa conferência. Esse

sistema todo tem, no crédito  e na ... na, nessas meias-notas, né... um produto sem

nenhum tipo de... de... de controle, uma facilidade, porque não tem como se pegar

isso na... em se analisando a... a contabilidade da empresa, passa tudo por fora. É

uma operação mais complicada, ela tem mecanismos. O mercado, ele é muito

rápido, muito ágil, né, em se adaptar às fraturas que haja no sistema tributários,  na

legislação, as diferentes... hã... políticas dos Estados. Então, esse processo é... é

bem complexo, e ele dá a oportunidade, dentro de uma área que é complexa,

pouca gente entende esse Imposto de Valor Agregado, porque ele é, é cheio de

detalhes, é muito diferente do IPTU,  ou IPU, essas coisas. Então, são impostos

complexos. Aí, abre muito essa margem de... de abertura da sonegação.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu agradeço ao senhor e

deixo aqui uma última pergunta, exatamente pro senhor, Sr. Secretário. Eh... o

senhor foi muito firme ao afirmar  — quando aqui se discutia  uma possível redução

ou isenção até de tributos, o ICMS, no caso, para os genéricos —, o senhor foi

muito firme em  fazer a seguinte colocação: que o que precisa se combater é o

imposto da propina, o imposto da competência etc., etc., etc. Eh... o senhor, no seu

Estado, tem a sede, detém a sede da matriz de uma das maiores distribuidoras de

medicamentos no País, que é a Distribuidora Panarello. A Distribuidora Panarello —

é... é de conhecimento público — foi autuada pela Receita e tem multas a serem

pagas em valores que superam a casa de 120 milhões de reais. Então, se a Receita

Federal autuou a empresa Panarello, certamente, é porque ele não anda direitinho.

Eu pergunto do senhor:  o que que o Fisco estadual... eh... eh... encontrou já de

errado, de sonegação, que envolve essa empresa Panarello. Porque eu imagino

que os senhores lá aplicando uma política de combate à propina, de combate à

incompetência, já devem ter feito um pente fino dentro da Panarello. Então, gostaria

que o senhor nos informasse. E o que não for possível de ser informado aqui, que o

senhor nos deixassem documentos pra que a CPI pudesse analisar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o

Secretário Jalles.
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O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Nobre Deputada, não só a

Distribuidora Panarello, mas todas as outras — Goiás  têm várias distribuidoras —,

ela, ela teve, como no caso da Receita Federal, ela teve muitos autos de infração,

muitos... eh... muitas condenações.  Essa... essa... a fiscalização, ela é, como eu

disse na primeira fase, ela é muito atuante em Goiás. Nós já tivemos oportunidade,

no caso da Panarello, só esse ano, desmontar três carretas da Panarello e ter a

paciência de conferir 100%... hã... se o que tava dentro daquela carga conferia com

a nota fiscal, com o documento. E, nos três casos, conferiu. Então, a Panarello, ela,

ela teve o cuidado, pelo menos nessas três cargas, de forma por amostragem, são

levantadas, ela teve esse cuidado. Ela realmente, ela vem... nós temos com ela

uma meta. Quando se assinou o TARE, que é o Termo de Acordo de Regime

Especial, ela se comprometeu conosco, no caso, desse ano, por exemplo, de

recolher 21 milhões de reais. Ela tem esse compromisso. O ano passado, recolheu

18 milhões e pouco, esse ano, vai recolher 21.  São metas. Então, a gente assina

com ela um compromisso de fazer esse recolhimento. Nós, quando se encontra

qualquer tipo de, de, de irregularidade na fiscalização da contabilidade da empresa,

 já que a, a carga ela é, ela é... tá sintonizada com a nota fiscal,  ela é

imediatamente autuada, e aí tem um processo de defesa, né? Hoje, no caso, eu

tenho aqui, os autos de infração...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - O senhor tem um valor, uma

somatória desses autos de infração, pelo menos nos últimos três anos?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Tenho. Tenho. No caso de 98,

foram.. eh... valor originário, 8 milhões e 300 — eu teria que levantar. Eh... em

todas as empresas, eu poderia fornecer esses dados pra Comissão, mas eu

tenho... eh... todos os levantamentos, o exercício que aconteceu... eh... e quanto foi

que se pagou, que ela recolheu e o que existe hoje. No caso de hoje, por exemplo,

nós temos cinco autos que estão em processo neste momento contra a Panarello,

que estão em discussão. Ela tem direito no Conselho de Contribuinte do Estado, o

CATE, de fazer a defesa, de ver se o auto foi lavrado de acordo com a lei... Nesse

CATE, 45% dos processos que estão lá... eh... têm a defesa aceita, ou seja, o auto

acaba ali, e os outros 55%, e 98% são confirmados pela Justiça na fase seguinte. E

ela, como todas as outras, isso não é uma... um privilégio da Panarello, mas eu

tenho aqui outras empresas goianas, todas elas, elas tiveram também autos, como,

aliás, quase todas as empresas em Goiás, inclusive, a PETROBRAS e outras
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empresas, até estatais, também elas passam por uma fiscalização rigorosa e têm

direito de defesa e naturalmente têm que pagar, porque o Estado cobra delas na,

na seqüência.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Eu agradeço, Sr. Presidente,

agora, só reforço o pedido de que essa documentação chegue aqui a essa CPI. E

desculpe a minha insistência, mas eu gostaria que o senhor me explicasse um

pouco melhor esse acordo, porque, até onde eu consigo entender... eh.. eh... uma

empresa, ela paga o ICMS de acordo com aquilo que ela comercializa. Que negócio

é esse de meta? Eu não tô entendendo. Recolheu 18, agora vai ter que recolher

21... Ela não tem, na obrigação que a lei lhe impõe, ela não tem que recolher "x" por

cento em cima daquilo que ela comercializa?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - É, a empresa...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Então, o Governo tá

obrigando ela comercializar mais, ou está dizendo que ela só tem que recolher até

ali, mesmo que ela comercialize mais? Eu não entendi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ou não vendendo tem

que pagar imposto...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Tem que pagar imposto. O

Sr. Panarello já havia falado desse acordo, no momento eu não tive a oportunidade

de interpelá-lo,  faço agora a, a V.Sa. Mas explique que acordo é esse?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pra encerrar.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - E já está encerrado, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tá encerrado.

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - A empresa Panarello, como

todas as outras que têm, dentro do, da guerra fiscal goiana, ela tem esse direito de

pagar, no lugar de 12%, na operação interestadual, pagar dez. Então, ela tem 2%

do chamado crédito outorgado. Esse processo, esse acordo que o Estado faz com

a Distribuidora Panarello e todas as outras — e são muitas — ela implica na

discussão com a empresa, na relação com a empresa, o que que ela quer, ela tá

reduzindo... eh... tem esse, esse imposto reduzido, mas ela recebe da parte da

Secretaria da Fazenda uma meta pra cumprir. Ele tem um objetivo. Nós colocamos:

Olha, você vai ter que recolher no total, no mínimo, esse valor, você pode superá-lo,

mas inferior a isso, você tem que... E esse processo é feito com todas, inclusive em
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outras áreas. É muito comum o Estado fazer isso, não é privilégio de

medicamentos. É se estabelecer uma meta a ser alcançada. E ele, no mínimo,

aquela meta, porque se não ele vai perder o direito a ter o TARE na medida que ele

vença. O TARE é o prazo de um ano; venceu o TARE: Olha, você não conseguiu

implementar sua,  o seu negócio...

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Seria esse crédito de 2%?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - É de 2%. Todos os atacadistas

têm.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Se ela não der aquilo, ela

perde o direito ao crédito?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - É,  nos 12, ela pagaria dez; se

ela alcançar a meta, se ela cumprir, ou seja, se o imposto... se ela tiver uma

atividade econômica maior e o imposto crescer, ela ganha esse prêmio, agora, se

ela não for capaz... eh... incapaz de cumprir, ela perde na etapa seguinte e passa a

pagar os 12% como punição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu só queria...

Secretário, eu devo ter feito um expediente a V.Exa. de, de uma denúncia que

chegou a esta CPI de uma medicamentação, de um medicamento, que havia sido

faturado pra uma cidade de Goiás e que teria sido entregue na cidade de São

Paulo. Eu gostaria depois que V.Exa. nos informasse sobre isso. Tem a palavra o

nobre Deputado Robson Tuma.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente, eu queria só fazer

duas perguntas rapidamente, uma inclusive a Deputada Vanessa fez em parte, eu

não sei se completa, à Goiânia; mas, antes eu queria fazer ao Secretário da

Fazenda de São Paulo... Se existe... Primeiro: qual é a porcentagem de

contribuição de ICMS que as distribuidoras e empresas farmacêuticas contribuem

para o Estado? Qual é a porcentagem que isso representa na arrecadação total?

Tanto em São Paulo, quanto a pergunta também pra Goiás.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - A pergunta é do

Deputado, é do Dr. Jalles. 

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Nobre Deputado, no caso de

Goiás... eh... nós temos uma arrecadação de, no ano passado, em 99, de 88

milhões; desses 88 milhões de reais, no ano inteiro, 4 milhões foram, tiveram

origem na operação interestadual e 84 na operação Estadual. O mercado goiano de
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remédios, ele tá na forma... na ordem de 15 milhões mensais, ou 180 milhões por

ano. E o total de arrecadação do Estado, que é... é quase 2 bilhões de reais ao ano,

ele incide, o medicamento, em cerca de 5% da arrecadação do Estado... eh... vêm

do produto farmacêutico. 

O SR. YOSHIAKI NAKANO - São Paulo representa 6,16% da arrecadação

total de ICMS do Estado... hã... no ano de 99; no ano de 97, representava 4,84 —

nós conseguimos aumentar... hã... o combate à sonegação pra 6,16, em 99. A

arrecadação total do setor foi de 1 bilhão 529 milhões de reais, em 99, contra um 1

milhão 101 milhões, em 97. 

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Os senhores acreditam que com o fim

da sonegação por parte dessas  empresas que existem poderia crescer em quantos

por cento esse número?

O SR. YOSHIAKI NAKANO   - Ah, eu não tenho idéia. É difícil.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA  - Mas, bastante? Não tem idéia, por

que o senhor acha que é bastante ou por que o senhor acha que é pouco?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não, eu acho que nós já conseguimos reduzir

bastante, onde, por exemplo, no caso do atacado, em 1997, arrecadava 50 milhões,

51 milhões; 99... 98 foi 94 milhões e 600. Portanto, um aumento de 86%, com São

Paulo saindo da (ininteligível) tributária. E com o trabalho que nós estamos fazendo

na área setorial, de 94 foi para 139 milhões de 99.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA  - Cento e...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - ... trinta e nove milhões. Porque, na verdade, o

grosso, a contribuição maior vem da indústria. São 480 empresas que recolhem 1

bilhão e 248 milhões de reais. Isso no ano de 99, contra 139 milhões dos

atacadistas e 141 milhões do varejo. Então, o grosso da tributação e do valor

agregado está na indústria. Então, mesmo que nós na hipótese de que... na

hipótese de que nós consigamos dobrar a arrecadação no atacado, isso seria 130

milhões. E eu acho muito difícil ou quase impossível que a sonegação atinja esse

nível. Se a gente tivesse informações precisas sobre o nível de sonegação, a gente

acaba, né, a gente consegue acabar, ainda que muitas vezes tome algum tempo,

né, como foi o caso, digamos, dos combustíveis.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA  - Goiás, por favor.

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - No caso de Goiás, nobre

Deputado, aquela conta no mercado de 180 milhões/ano, toda a venda de remédios
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no Estado, nós temos uma arrecadação de 84 milhões dentro do Estado. Quer

dizer, ela é bastante expressiva pelo tamanho do... desse mercado de produtos.

Agora, e o que é enviado, vem para Goiás e é enviado para outros Estados, vamos

dizer, no fabricante multinacional de São Paulo vai para Goiás e é mandado para o

Mato Grosso,  esse valor está em volta, no ano de passado, de quatro milhões de

reais. Quer dizer, o mercado interestadual era, às vezes, pequeno. Agora, essa

sonegação, ela é combatida todo o dia. É um risco que tem que ser... sofrer uma

fiscalização constante. No caso de Goiás, nós temos feito essa postura.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É alarmante quando se vê aí que os

números praticamente dobram a medida em que a fiscalização começa a seguir a

risca. Então, podemos acreditar na hipótese de que é sonegado cerca de 50%

daquilo que realmente se transaciona no mercado farmacêutico. Agora, queria fazer

uma última pergunta especificamente ao Secretário: o laboratório Teuto está

sofrendo investigação, certo? Como foi noticiado e o senhor acabou de responder.

A empresa Panarello está sofrendo investigação. A pergunta que fica, que faço ao

senhor é a seguinte: nesses casos, a Secretaria da Fazenda remete a Polícia para

abertura de inquérito policial para apurar o fato criminoso da sonegação ou não? Só

há a compensação fiscal no caso?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - No caso de Goiás, a Teuto, em

função de duas agora nesse mês, dois autos de inflação que ele recolheu, o

dinheiro, o Estado colocou a Teuto sob regime especial. Que que é o regime

especial? Cada produto que sair da empresa vai passar pelo crivo da fiscalização in
loco. No caso da Panarello, nós temos três auditores dos melhores quadro do

Estado de forma permanente na empresa, em função do volume que ela tem.

Agora, nós não temos, hoje, um relacionamento diferente disso que não seja feito

pela fiscalização com o direito de defesa administrativa no Conselho de

Administração Tributária, que é o nosso conselho do contribuinte,  e,

posteriormente, na Justiça. No caso de... se, na Justiça, ele... por acaso, a Justiça

entender que deu a fazer a fiscalização, através da delegacia ou da... delegacia...

de fraude contra a Fazenda Pública, ou alguma coisa desse tipo, nós já fizemos

alguma...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então, hoje, não existe nenhum

inquérito apurando as responsabilidades fiscais, inquéritos policiais, apurando a

responsabilidade criminal?
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O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Não. Existe autos lavrados

contra a empresa, somente.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Só. Não tem nada do inquéritos

policiais?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Não, criminal não.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não. Então, à tarde, se o senhor

puder botar um assessor aqui, vou dar uma novidade para o senhor.

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - O.k.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -Só pra...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O Secretário quer se

pronunciar.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA  - Desculpe.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - No caso de São Paulo, no caso dessa empresa

citada, o Fisco paulista fez... trabalhou junto com os Promotores de Justiça e com

grupo de crime organizado da Secretaria de Segurança e também o pessoal da

área do DECON. Nessa operação, nós aplicamos um auto de inflação de 7 milhões

e 670. Portanto, como foi uma operação conjunta, cada processo está correndo nas

áreas competentes.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Inclusive eu não me referi a São Paulo

exatamente porque era conhecedor disso, inclusive porque os autos do Ministério

Público Estadual encontram-se aqui, tinham sido arquivados, e nós já estamos

encaminhando novos dados para que o Ministério Público reabra o caso contra a

empresa específica Panarello. Então, eu agradeço, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado.

Com a palavra o Deputado Fernando Zuppo.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Também vou ser rápido,

Presidente, mas eu queria deixar registrado aqui que eu também não acredito que

isenções tributárias derrubem preços de medicamentos, não é? Não derrubam

preço de nada. Na verdade, o que se observa é que, no passar do tempo, isso

acaba sendo incorporado no lucro da própria empresa. Agora, o que eu quero

deixar registrado é que a carga tributária cobrada no Brasil é altíssima, é um Estado

voraz, né, e que, inclusive, infringe o princípio federativo, porque na medida que ele

cria as contribuições, ele aumenta a sua arrecadação em detrimento dos Estados,

que não vê esse dinheiro. Agora, dentro desse princípio federativo, uma das minhas
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preocupações, Professor Nakano, é que na medida em que o Estado melhora a sua

máquina arrecadadora, fiscaliza com mais intensidade as empresas e aumenta a

sua arrecadação, a minha preocupação é que, em função de não ser obrigação do

Estado a fiscalização do preço, no caso, do medicamento, que esse aumento da

arrecadação do Estado acabe sendo repassado dentro do custo desse

medicamento, porque eu acho, ainda que se nós fiscalizássemos melhor a

composição dos custos dessas indústrias, nós conseguiremos abaixar o preço do

medicamento. Eu acho que tem muita gordura aí que pode se cortada e que será

cortada quando do relatório colocado em ação desta CPI. Agora, com a sua

experiência, e eu quero cumprimentá-lo pela sua palestra hoje aqui, com sua

experiência, eu perguntaria: como uma ação integrada, Estado e União, no sentido

de nós podermos controlar o preço desse remédio? Eu acho que aí é que está o nó

da questão, né? Porque na medida  que o senhor aperta a fiscalização e arrecada

mais, que é um bem pro Estado, ele repassa isso no custo do medicamento. Quem

acaba pagando o pato é o consumidor. Por quê? Porque a União, o Governo

Federal... ele não tem controle nenhum sobre o medicamento. Eu não me refiro a

tabelamento, eu me refiro ao monitoramento, né, uma agência nacional de

medicamentos que sente e discuta a composição de custo de cada medicamento

desse. Nós não temos isso. E o Estado não se vê obrigado a fazer isso. O Estado

pura e simplesmente taxa, arrecada mais e, no caso de São Paulo, repassa 10% de

graça para aqueles que não podem consumir. Então, de um lado fica a ponta da

pirâmide, que tem dinheiro para comprar remédio, de outro lado, fica aquele que

teoricamente não tem como comprar e recebe de graça do Estado e, no meio, fica a

classe média, que não tem como comprar porque o remédio é muito caro, que vê os

custos desse tributo sendo repassados aos preços e não tem como receber isso

gratuitamente, porque o Estado não o enxerga, não dá para ele. Então, com sua

experiência, como integrar isso como subsídio seu a essa CPI para que possamos

analisar uma proposta dessa?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o

Secretário  Nakano?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Oh! Essa é uma questão complexa, pelo

seguinte: porque, aqui no Brasil, como já foi mencionado pelo Deputado Arlindo

Chinaglia, os impostos indiretos, deixando as contribuições de lado, representam

70% da arrecadação. Os impostos diretos, 30%. Relação, digamos,
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grosseiramente, de 1 para 3. Quando você examina os países desenvolvidos,

países da OECD, por exemplo, tirando os Estados Unidos, que aí é um caso

extremo, a relação é exatamente a inversa: té três pra imposto direto, e o grosso é

imposto de renda, de pessoa física, e um de indireto. Então, o nosso sistema tá de

cabeça pra baixo e... e... daí as alíquotas extremamente elevadas. Porque quando

você soma IPI, ICMS, COFINS, CPMF, e é impossível você calcular, né, ao longo

da cadeia produtiva, porque essa coisa é complexa, alguns exercícios que nós

fizemos, em média, qualquer contribuinte de ICMS paga mais do que 40% do valor

agregado em impostos. Ele tá efetivamente pagando. Não é dado...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Desembolsa.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - É, desembolsa.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Isso.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Eu peguei os dados de receita do CO... é...

federais, do Estado, o valor que eles declaram e jogam contra a base. Então, nós

temos a carga tributária de impostos indiretos absurdamente elevado porque a

carga de imposto direto proporcionalmente é baixa. E lógico que cargas elevadas

estimulam a sonegação e, daí, você desorganiza todo o mercado e cria uma

confusão danada. Porque num setor, quando uma empresa sonega, as empresas...

outras empresas ou são muito mais eficientes ou também é levada à sonegação. E

esse é o drama. Eu tenho recebido até empresas que, de vez em quando, chegam

e dizem: eu sou uma empresa estrangeira etc., minha matriz disse que eu tenho

que pagar todo centavo de imposto. Portanto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter

que fechar a empresa, vou embora porque eu não consigo sobreviver com guerra

fiscal, com toda sonegação que existe, principalmente o problema da guerra fiscal,

né? A... então esse é um... é um... é um viés, é uma distorção dentro do nosso

sistema tributário que a reforma tributária devia corrigir, reduzir as alíquotas

indiretas e elevar dos..., dos diretos. E aí, evidentemente, no preço final do

consumidor, né, com a redução dos indiretos, os preços caem, né?

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Mas, Secretário, nós sabemos

que não interessa ao Governo Federal uma reforma tributária porque ele só

enxerga, a essas alturas, o que ele arrecada, né? Compromissos seriíssimos com

dívidas internacionais e etc., ele tem medo de mexer nisso e acabar... é... dividindo

e saindo perdendo. Então, o Supremo Tribunal empacou aí e não decide essas

questões que tem sido levadas a ele. O CONFAZ, hoje, me parece um órgão
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desacreditado porque os Estados fazem as suas leis à revelia dele e não há sanção

qualquer contra isso. O Governo não quer a reforma tributária, não é, então eu acho

que nós estamos aí numa sinuca de bico aí, nós estamos completamente sem

saída na solução desse problema. E a CPI se aproxima do seu final, né, com

propostas pra que nós é... combatamos os preços abusivos que são praticados

pelos laboratórios, né? É uma verdade. Hoje, nós sabemos disso. Nós temos

elementos, hoje, em mãos, pra poder avaliar tudo isso. Então, o Estado, por sua

vez, não se intromete nesse problema porque não é problema dele. Ele fica

somente lá na sonegação, no combate à sonegação. Então, eu não sei...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não, não, não. No caso de São Paulo, nós

temos a Furto...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sim, mas...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - ... e no caso do programa estadual de a...,

assistência farmacêutica, é uma ação integrada entre o Governo do Estado, a

União e os Municípios, ...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Mas o senhor mesmo...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - ... e o Governo Federal acabou...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O senhor mesmo falou que o

Governo Federal não tem investido a sua parte. E eu sei disso. Eu estou lhe

provocando um pouco, para que o senhor fale. E eu vejo também, e isso é uma

questão de... de... eleição de prioridades dentro do Governo, eu vejo que hoje de...,

de cada, vamos dizer, 10% do arrecadado com... com a saúde é investido na

saúde, né? De 1 bilhão e meio arrecadado com a saúde, o Estado de São Paulo

investe hoje 500 milhões...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não, não, não. Espera. Nós inves... gastamos

muito mais. Quinhentos milhões, o que eu disse aqui, 500, 600 milhões é o que o

Tesouro do Estado de São Paulo, portanto eu não estou te... considerando os

recursos do SUS, recursos federais, nem dos Municípios...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Isso.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - ... nem recursos de investimentos. Nós, por

exemplo, eu... construímos doze hospitais, né, nem o pessoal. Eu tava me referindo

ao custeio coberto com recurso do Tesouro, já que a gente tava falando em ICMS,

que é recurso do Tesouro.
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O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Mas, me preocupa a construção

desses hospitais, né, porque eu sou de São Paulo e eu sei lá que hoje o próprio

HC, pra sobreviver, ele teve que criar uma outra porta e atender os conveniados.

Mas, tudo bem. Agora, eu gostaria que...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Aliás, nós não construímos. Os hospitais já

estavam o esqueleto, nós completamos.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - É, eu conheço a história. Mas eu

gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o leilão, né? Como que o senhor

pretende fazer isso, porque me parece uma idéia bastante boa o leilão na... na... na

concorrência dos medicamentos. E como fazer isso, com a lei de licitação aí em

pleno vigor?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - É, por isso nós estamos restringindo, neste

momento, aquilo que nós não precisa... nós não precisamos de concorrência, a...

todos os casos dispensa de licitação. As compras sendo de pequeno valor, né,

pode dispensar a licitação. Nós estamos montando um sistema descentralizado,

que um hospital quer comprar um remédio, né, ele pode entrar no sistema, tá tudo

padronizado porque nós temos o cadastro de todos os remédios,  todos os preços

que foram pagos no passado, e podemos pesquisar junto aos institutos que fazem

pesquisa de preço, né, se tiver no seu cadastro também. Tem o cadastro de

fornecedores. Então, uma unidade tá interessada, entra no sistema e pode ser

diversas unidades. E isso vai, né, um... uma oferta de compra por parte do

Governo. Aí os fornecedores, via Internet, fazem sua oferta de preço pros remédios

especificados, e aí se... acontece o pregão. Pra dar credibilidade e transparência

total, nós estamos... vamos fazer isso na bolsa... na BOVESPA... todas as

empresas terem acesso. Basta cadastrar, como fornecedor, e em seguida eles

podem fazer a oferta. E nesse sistema nós podemos, por exemplo, colocar um

preço-teto, sem, evidentemente, informar os fornecedores, porque senão eles iriam

pro preço-teto... o preço-teto pra cada... cada leilão.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Isso é pra já, Secretário?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Hein?

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Isso é pra já?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Devia ser pra ontem. Nós estamos trabalhando

nisso já há quase dois anos, mas pra você conseguir superar todos os obstáculos

legais, todas as formas pra contornar, né, convencer o Tribunal de Contas etc., é
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um processo difícil. Agora, nós estamos na fase final. Só falta, agora, nós

desenvolver o software, né, e nós vamos começar a operar numa escala mais

limitada pra adquirir experiência. O modelo chileno é diferente. O modelo chileno é

um modelo em que você tem um local, em que cada fornecedor...  se entra numa

tela, num micro, num terminal, né, tem uma tela grande, e pra cada produto você

faz um leilão com a presença física das pessoas. Quem oferecer menos, leva. A

legislação deles permite isso. A nossa, não, entendeu? Oferece por cem... alguém

oferece por 99, tá ganhando. Aí ele pode oferecer 98 e sistematicamente abaixo,

até que se chegue a uma decisão. Na experiência chilena, eles conseguiram reduzir

o preço do remédio em 25%.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Muito obrigado. Eu..., eu queria

perguntar ao Secretário é... de... de Goiás é... eu acredito, Dr. Jalles, que toda

essa...

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Fernando Zuppo, de São Paulo.

Eu acredito que toda essa guerra fiscal que exista hoje é em função de uma

concentração muito grande que existe hoje no Sudeste, vamos dizer, mais

precisamente até em São Paulo, não é, onde se concentra o grande mercado.

Então, os Estados do Norte, do Nordeste têm que agir de alguma maneira pra

procurar atrair esses investimentos pros seus Estados e alguns deles acabam

dando aí com os burros n'água, né, porque acaba o tiro saindo pela culatra e não é

aquilo que realmente tava previsto quando foi feito. Mas, então eu gostaria que o

senhor falasse um pouco como que o senhor vê é... um plano de desconcentração

industrial pro Brasil? Como fazer pra que nós possamos minimizar esses problemas

de... de guerra fiscal sem a reforma tributária?

i O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Deputado Zuppo, eu queria,

antes de responder a V.Exa., falar com o Deputado Robson Tuma... eu acabei de

falar pelo... usando... desobedecendo o Presidente aqui, acabei de falar pelo celular

em Goiás. Talvez eu possa dizer ao Deputado Robson Tuma alguma coisa que ele

disse que vai apresentar à tarde. A Secretaria da Fazenda, como eu disse a ele,

não tem nenhum pedido e nenhuma investigação, nenhuma... que não seja dentro

do âmbito administrativo do (ininteligível) quanto à Distribuidora Panarello. Por

efeito de uma denúncia algum tempo atrás, nobre Deputado, foi a Delegacia de

Fraudes da Fazenda Pública, com ordem da Justiça, fez um levantamento na
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Panarello algum tempo atrás. Eu vou antecipar pra V.Exa. agora, porque a

Fazenda, inclusive recolheu os backups e outros documentos da informática, do

serviço de informática deles, mas foi feita a conferência da documentação e ela foi

considerada pela Fazenda regular. Então, eu queria antecipar essa avaliação que

foi feita, que já tem os números levantados lá. Com relação, nobre Deputado

Zuppo, à questão de como fazer sem reforma tributária essa distribuição, essa

política de sustentação é realmente... é um desafio, um desafio formidável e que

tem que ser enfrentado principalmente pelo Congresso Nacional. É o desafio de

que... fazer isenção sobre... trabalhar incentivos, isenções sobre impostos de

consumo ela leva fatalmente a distorções do mercado. Não é fácil, é difícil fazer.

Goiás, como eu disse inicialmente, foi sempre atleta nesse... na guerra fiscal desde

o início. Acho que hoje, concordando com o... (ininteligível) esse filão está

esgotado. Agora, a substituição dele pro... uma reforma tributária, que uniformize,

acabe com o imposto em cascata, que, infelizmente, ainda existe na União, o nosso

imposto ICMS, ou imposto de consumo IVA não é em cascata, é diferente do ISS e

outros que ainda têm cascata, enfim, é um desafio. Agora, é fundamental essa

articulação: reforma tributária uniforme, válida pro País inteiro, sem cumulatividade,

regras claras, mais simples, menor número de impostos e ao mesmo tempo uma

política que, por exemplo, já é praticada em muitos países. Tem muitos modelos

acabados de desconcentração, por exemplo, nos Estados Unidos. Outros países

fazem... isso não é nenhuma novidade. Tem que achar, se encontrar vocação de

cada Estado. A vocação econômica de Goiás é diferente da Bahia ou do Ceará.

Esse é o desafio. Agora, é uma negociação, onde o Governo Federal vai ter um

papel fundamental por ele ter dados e ter informações e capacidade pra isso, tem

que ser originado a partir dele, porque não pode desestruturar o sistema federativo.

É o desafio.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Quantas distribuidoras têm em

Goiás?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Hoje operando, sete; já foram

um número maior.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Então veja... E quantos

laboratórios?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Hoje tem dois: (ininteligível).
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O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Então, na verdade, esses

incentivos fiscais privilegiam um número bem pequeno, porque, na verdade, são os

grandes sonegadores do Estado aí que dão um trabalho enorme pro senhor lá na

Secretaria da Fazenda, né? Esse pessoal lá deve ser forte toda vida, não, porque

pra conseguir um incentivo desse e, além do incentivo, além do que ele sonega, o

que ele deixa de pagar pelo incentivo, eu gostaria de saber se os ganhos fiscais do

Estado com isso e quais os aspectos da evasão fiscal que esses benefícios acabam

proporcionando ao Estado?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu peço a V.Exa. que

conclua.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Eu concluí. Eu quis só fazer esse

comentário....

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Nobre Deputado Zuppo, nós

temos... A função social da empresa ela se revela não é só nos impostos, mas nos

empregos também. Então, é fundamental a gente compreender que o mercado de

consumo do Estado, com a ida de empresa...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO -  Aquele preço não, Secretário?

Que tá... Quanto que tá custando um emprego desse, hein?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - É claro... é por isso que eu já

afirmei inicialmente que esse filão está esgotado. É fundamental o País superar

essa fase de usar imposto de consumo, que são 130 bilhões de reais por ano,

como fator de diferenciação e competitividade. Concordo, perfeitamente. E aí

também essa possibilidade que esses sistemas distintos de 27 Estados criam de

sonegação fiscal, de evasão fiscal ou mesmo de regras que privilegie de forma

distinta. E aí cabe uma competição desigual... determinadas empresas e

geralmente, pra concordar com V.Exa., as grandes empresas. O sistema de... no

caso do Estado for duzentas e poucas empresas, dá 70 mil empregos do Estado

que foram beneficiados por esse sistema, que, a partir de agora, começa, inclusive,

a inibir o próprio desenvolvimento do Estado na medida que, terminado o benefício,

outras empresas que estejam entrando... estejam em vigência com o benefício vão

estabelecer uma competitividade desigual, ou seja, vão quebrar empresas

obrigadas a deixar o Estado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado. Tem a

palavra o Secretário Nakano, que deseja fazer um comentário.
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O SR. YOSHIAKI NAKANO - Eu queria fugir um pouco o tema da Comissão,

com a licença do Presidente da Comissão. Eu acho que o tema que foi colocado

aqui pelo Deputado Zuppo é extremamente importante e... é a questão da

desconcentração e do crescimento futuro do País. Eu diria fundamentalmente o

seguinte, que a desconcentração quando se abre a economia é fenômeno natural.

Nós tínhamos um modelo de substituição de importações, em que o mercado era

fechado e tinha o mercado nacional, botava uma fábrica em São Paulo, mercado

único, ponto final. Quando você abre a economia, as empresas começam a se

integrar com o mercado internacional. Então, há uma tendência natural de

desconcentração muito forte que estamos sentindo. Então, nesse momento o que o

Estado de São Paulo tem que fazer é definir uma política adequada de

desenvolvimento, procurando saber qual a sua maior vocação, as vantagens

comparativas que o Estado tem em relação aos demais Estados e como ela deve

se integrar com o resto do mundo. Infelizmente, os Estados têm praticamente

nenhum instrumento pra fazer, porque está tudo concentrado na mão do Governo

Federal. Então, eu acho que essa é grande a questão da Federação que nós temos

que discutir. E mais do que isso, o Governo Federal, por sua vez, também não tem

uma política de crescimento, desenvolvimento. Não tem nenhuma política... a gente

não sabe qual a prioridade do País: exportar, exportar o que, pra onde e qual setor

industrial que é estratégico? Não sabemos nada. Então, é evidente que com a

ausência de política...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Nem com a Lei Kandir,

é?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - ... nós não podemos crescer. Bem, eu acho

que essa discussão é extremamente oportuna. E eu acho que nós estamos vivendo

uma situação até lamentável, em que o chamado brasilianista, né, Skidmore, na

Veja ...  na edição da Veja de uma semana atrás, chega lá e dá uma entrevista

dizendo que o país não tem projeto, o país esqueceu de fazer aquilo que fazia com

competência no passado,  de ter um projeto, né, de confiar nas suas

potencialidades, né, explorar suas potencialidades e crescer. Acho que esse é o

grande debate que tem que ser estabelecido, né, e por isso que eu acho que,

sistematicamente, nós estamos discutindo aqui problema de preço de remédio, e a

gente acaba desembocando, né, nessa questão. Agora, algumas questões passam

pela reforma tributária, mas a maior parte dos problemas acho que não passa pela
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reforma tributária. E nós estabelecermos um sistema de... federativo... que ela gera

uma competição predatória. Os países que montam sistema federativo inteligente

geram uma competição saudável que gera eficiência econômica e crescimento.

Infelizmente, nós mantemos intacto, né, um Estado patrimonialista, clientelista, né,

em que a arrecadação toda é concentrada na mão do Governo Federal e a partir

daí se distribui e distribui de forma genérica. Nos países em que há sucesso no

crescimento, esses fundos são específicos pra estimular o crescimento e não

genérico pra financiar qualquer coisa, o inchaço de funcionalismo público, seja o

que for. E nós estamos vivendo uma situação que um Estado como São Paulo

contribui com 48, 49% de toda arrecadação da Receita Federal, 52% de tudo que a

Previdência Social arrecada, transferimos isso, né, pra União, pros demais Estados,

recebe de volta apenas 3% daquilo que é arrecadado e financiamos o status quo,

porque esses recursos não são utilizados para um projeto de desenvolvimento do

País. Isso é que eu acho que nós precisamos. Quarenta e oito por cento de tudo o

que o País arrecada, que São Paulo paga, né, só isso seria suficiente pra você ter

um projeto... um programa... um projeto pra desenvolver o País. Então — quem

sabe? — São Paulo pede a independência, mas não...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Que é isso, meu querido

Secretário, que é isso meu querido Secretário da Fazenda?! Que é isso? Então

proponho pro meu Rio Grande do Sul...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Assegurada a palavra

ao Secretário.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Então, que morram os outros

Estados e que cresça São Paulo.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Mas eu não estou dizendo.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Então eu entendi errado.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Lógico, que você entendeu errado. Entendeu

completamente errado.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Ah! Então me explica melhor.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - O que eu tou explicando...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Aqui é um Deputado Federal do

Estado do Rio Grande do Sul e que pensa no Brasil. Eu tenho certeza que o

Secretário...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Não, espera aí...
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(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu peço ao Deputado

Perondi, peço ao Deputado Perondi, tá com a palavra o Secretário, entendeu? O

Secretário para concluir, tem logo V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - É dentro do raciocínio.

Acontece o seguinte: o Deputado Darcísio Perondi, ele não está aí na condição de

Deputado do Rio Grande do Sul não, ele está na condição de Relator. Quer dizer,

ele tá assumindo o Relator e, portanto, como Relator ele não pode se ater a

regionalismo.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Muito bem, Deputado Arnaldo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o nobre

Deputado, futuro Deputado (Risos.) Entendeu? Yoshiaki Nakano, com a palavra

V.Exa., asseguro a palavra a V.Exa. E depois não me obrigue a usar da violência,

até (ininteligível), entendeu? É o silêncio necessário.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Eu acho que o Deputado Perondi não entendeu

o que eu disse. O que eu disse é o seguinte: São Paulo contribui com 48.7 do que a

Receita Federal arrecada. E esse fundo não está sendo utilizado para promover o

desenvolvimento das regiões mais pobres. Eu não estou dizendo que São Paulo

deve contribuir com menos, nunca disse isso. Ao contrário, tem que ser utilizado

para o interesse nacional, e não simplesmente transferir via fundos de Participação

de Estados e Municípios, que vai financiar o status quo e muitas vezes...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O inchaço. V.Exa. está

repetindo exatamente, o Deputado Perondi é que não tava prestando atenção.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - O inchaço do funcionalismo. 

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Tava sim, muito bem.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Portanto, eu não vejo nenhum problema que

um Estado rico transfira pra um Estado mais pobre, é obrigação, de uma política

nacional, tributária nacional. Só que o que eu estou colocando, em resposta ao que

foi colocado pelo Deputado, como desconcentrar riqueza de São Paulo, esse

recurso sendo bem utilizado vai gerar desenvolvimento, desconcentração. E para

ser bem utilizado cada Estado tem que encontrar a sua vocação e não atrair

artificialmente empresas que se beneficiam de um incentivo fiscal, desorganizam os

setores. E depois de explorar o incentivo fiscal, vão embora. Basta pegar projetos

que atraíram para o Nordeste empresas artificialmente, em São Paulo... eles
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voltaram para São Paulo. Portanto, é fundamental que haja uma política de

desenvolvimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O.k.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem,  tem

V.Exa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - O Secretário se referiu a uma

pergunta que eu tinha feito posteriormente, por isso peço essa gentileza de V.Exa.

O senhor disse que foram apreendidos pela Secretaria da Fazenda alguns

disquetes. É isso? Quando? O senhor sabe quando foi?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Isso deve fazer um mês ou

dois, por aí.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E foi pela Secretaria?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Não, nós recebemos uma

ordem da Justiça...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Isso eu sei, eu conheço.

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - ... para poder ir...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - No dia 9 de março, dia 10 foi feita a

apreensão. Quando foram abertos os backup?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Olha, no mesmo dia. À tarde,

nós recolhemos backup todos da Fazenda.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Então ainda existem alguns

equipamentos que não foram abertos ainda. É só esse ponto que eu queria

esclarecer com o senhor.

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - É, a Fazenda já fez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado. 

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Têm alguns que ainda não têm o

equipamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o nobre

Deputado Márcio Matos.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. não tem nada o

que acrescentar?
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 O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Não, não, perfeitamente, já

falei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, com a

palavra o nobre Deputado Márcio Matos.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO MATOS - Sr. Presidente, o assunto que eu

queria tocar o nobre Deputado Fernando Zuppo entrou nesse assunto. Eu acho que

nós vivemos numa República Federativa e infelizmente em decorrência da

ineficiência e própria incompetência, a corrupção do Estado, o Estado é incapaz de

atender as suas necessidades básicas e constantemente ele apela para o momento

na arrecadação através de impostos, e transformou este País numa carga tributária

enorme. E hoje nós estamos dentro desse pseudopacto federativo, nós estamos

numa briga do roto com o rasgado, nessa guerra fiscal, que, como já foi colocado

aqui, não leva a nada. Eu acho que isso vai levando a um enfraquecimento cada

vez maior do Estado. E o senhor já falou aí no sentido dessa descentralização...

não passa pura e simplesmente por uma reforma tributária adequada, passa por um

projeto de desenvolvimento do País. Eu não queria tomar muito tempo, eu só queria

ouvir dos senhores, dos dois Secretários, se na opinião dos senhores o Governo

brasileiro realmente está interessado numa reforma tributária real ou não. Tenho

impressão que o Governo brasileiro não está minimamente interessado nessa

reforma real no sentido de resolver esses questionamentos. Só isso que eu queria

saber.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado.

Tem a palavra os senhores Secretários. Yoshiaki Nakano.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Eu acho que realmente o Deputado tem razão.

Quer dizer, a Comissão Mista da Câmara fez um trabalho, eu diria quase que

inédito, no sentido do Congresso tomar a iniciativa pra formular uma proposta de

reforma tributária pro País. E fez uma proposta que era aceitável praticamente para

todos os Estados, com algumas divergências, que eram perfeitamente negociáveis

entre os 27 Estados. Infelizmente, quando a Comissão... chegou-se ao relatório, o

Governo Federal se manifestou contra. Então eu acho que realmente o Deputado

tem toda a razão. Por incrível que pareça, 27 Estados estão muito mais próximos de

um acordo do que a União com a Comissão especial desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o nobre

Secretário Jalles Fontoura de Siqueira, do Estado de Goiás.
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O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Essa questão da reforma

tributária, nobre Deputado, ela como bem disse o Secretário Nakano, nós

conseguimos depois de muitas e muitas reuniões, até anos, especialmente em 99

muitos meses, a fazer aquilo que a União Européia conseguiu, que é a clearing
house, que é uma caixa de ressonância onde se decide toda a política tributária

entre os vários estados da Europa, hoje. Então, essa foi inspirada nesse modelo

que, em verdade, de forma informal, os Secretários de Fazenda conseguiram uma

proposta única dos 27 Estados, Estados subdesenvolvidos, menores,

evidentemente consumidores do Brasil, Estados exportadores, enfim, se conseguiu

um acerto. A questão da União ela está presa e está tendo uma grande

arrecadação de impostos, via contribuições, hoje, que... não sendo, tendo essa

questão da cumulatividade como base. Eles... a União gostaria de não ser

cumulativa desde que entrasse na base de receita dos Estados, o que nós não

podemos permitir. Então, essa questão está por ser resolvida, e essa reforma

tributária continua sendo fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado. Eu só

gostaria de avisar o seguinte: isso aqui não é Comissão de Reforma Tributária, esta

Comissão é a CPI dos Medicamentos. Agora, queria, antes de passar a palavra ao

Deputado Raimundo, deixar uma pergunta aos senhores dois Secretários para

responderem. Uma das empresas que se falou muito aqui hoje teve aplicada uma

multa por sonegação de Imposto de Renda, no entender da Receita, de 120

milhões de reais, 120 milhões de reais. Eu não vi nenhum dos Secretários se referir

que em função dessa atuação tivesse sido em decorrência aberto um processo

também para ver o que correspondeu isso na sonegação do ICMS. Porque uma

coisa está intimamente ligada... Não é possível uma empresa, não é possível uma

empresa ter um débito desse de Imposto de Renda e tá quites com o imposto de

ICMS. Quer dizer, no curso do debate aqui gostaria que se pudesse me satisfazer

essa curiosidade. Tem a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, Sras.

e Srs. Deputados, nobres Secretários, realmente, apesar do nobre Presidente já ter

dito que a Comissão não é de Reforma Tributária, mas se observa que no tocante

ao consumidor na ponta final o grande problema que está realmente na guerra

fiscal, está na sonegação, está na questão da reforma tributária. Entretanto, nós

queríamos saber, na linha de raciocínio do Deputado Zuppo, o que realmente de
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benefício, o que realmente o compromisso têm essas empresas, não só a indústria

farmacêutica como a distribuidora, como a Martins, a Santa Cruz, a Panarello, tem

contribuído para o desenvolvimento socioeconômico de seus Estados, tanto o

Estado de Goiás como no caso de São Paulo, através de distribuidoras em São

Paulo. Assim como também qual o percentual desses incentivos que são dados, no

caso da Santa Cruz, no caso da Martins e no caso da Panarello, lá no Estado de

Goiás. E para o Dr. Jalles, dentro de uma visão que ele tem no tocante do pólo

industrial lá em Goiás, o que representa realmente em termos econômicos, se

dentro dessa guerra fiscal esse pólo mudar de eixo? Quer dizer, hoje todos estão

suscetíveis de se ter uma indústria hoje, de se ter uma distribuidora hoje e,  

amanhã, automaticamente, dentro desse sistema, elas mudarem de eixo como no

Estado do Ceará, o caso da indústria de sapatos do Sul, tão direcionando lá pro

nosso Estado.

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Nobre Deputado Raimundo de

Matos, essa questão do que que esse incentivo, no caso de algumas empresas

goianas, a Panarello é uma delas, é... ela... como é que ela impacta a nossa

empresa, o nosso Estado, a nossa economia? Bom, do ponto de vista do imposto,

ela vai impactar no ano de 2000 um recolhimento de impostos de 21 milhões de

reais, que é significativo dentro dos 88 milhões que os medicamentos pagam.

Então, essa... essa questão é importante. A segunda questão é que ela realmente é

uma empresa goiana, ela por ter sede em Goiás... ela tem um grande número de

empregos, ela oferece muitos empregos no Estado, é uma... pra nós isso é

extremamente relevante. E ela está dentro de uma... ela tem um benefício que é

estendido por lei a todas empresas do mesmo.... que atua com o mesmo setor e até

em outros, como são o caso dos atacadistas. Nós temos aí o Martins, o Peixoto e a

Arcon(?), atacadistas mineiros... eles têm hoje também filiais em Goiás. E isso é um

caso... tem sido parte dessa... infelizmente praticada guerra fiscal em função

dessas carências da reforma tributária e da política de desenvolvimento. Então,

esse é um instrumento na prática que o mercado e mesmo os Governos Estaduais

utilizaram pra se ajustar de forma competitiva nesse setor. O impacto, em Goiás, a

opinião pública, mesmo os Governos e economistas goianos acham que essa

guerra fiscal foi benéfica pro Estado no período que ela aconteceu. E agora, com

relação ao pólo industrial, o Estado não tem só essa vantagem do incentivo fiscal.

Goiás tem outras vantagens, né, de plantio doze meses por ano, um clima de
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excepcional pra vocação agropecuária, o agronegócio, o agrobusiness. O Estado

tem uma localização geográfica que permite aos atacadistas e outras indústrias se

colocar no Estado, tem indústria montadoras.... A Mitsubish tem uma indústria lá.

Ela tá usando essas duas coisas. E outras vantagens que o Estado procura exercer.

Agora, o fim da guerra fiscal é interessante, seria extremamente interessante,

porque ele vai ser pra todos. Porque a guerra fiscal hoje, já que todos os Estados

brasileiros têm competência, inteligência, criatividade, equipes de tributaristas,

empresários competitivos, eles estão alastrando a guerra fiscal. Enquanto Goiás,

Ceará e Bahia praticavam, somente os três, a guerra fiscal, era fácil. Agora, hoje

todos os Estados contra São Paulo, todos os 26 Estados contra São Paulo. Essa é

a verdade. Então, essa questão do genérico ela tá dentro desses contexto...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Escutou Perondi, escutou

Perondi, escutou?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - ...tá dentro desse contexto, e a

gente, por exemplo, nós estamos nos candidatando a ter fabricantes genéricos por

quê? Nós podemos dar vantagens que São Paulo talvez não possa dar, porque ela

tem uma indústria muito maior atrás que, por isonomia fiscal, teria que ser

estendida a todos. Então essa questão ela é séria, e a solução, eu concordo com o

Secretário Nakano, tem que ser via reforma tributária, imposto no destino e numa

igualdade pro País inteiro, pra gente trabalhar outras vantagens competitivas ou

comparativas que o Estado de Goiás tem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado. Com a

palavra o Secretário...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Bom, em São Paulo nós não damos incentivo

pra atrair empresa, então, nós não temos... eh... pra nenhuma dessas empresas,

pra nenhum setor, é a política do Estado. Pra tentar desenvolver e aumentar a

vantagem comparativa de São Paulo, o que o Governo de São Paulo faz é

concentrar os investimentos na melhoria de infra-estrutura física e humana. Deixe

eu explicar qual é a estratégia: quando se tem a globalização, a fronteira geográfica

perde importância, e com a expansão enorme do financeiro... da "financeirização",

digamos, do mundo, né, avançando a idade dos fundos de pensão, etc. mobilizam

volumes enormes. Capital hoje é o fator mais abundante, que tá sobrando pra todo

lado. Então não faz sentido eu fazer uma política de subsidiar o capital, como se faz

com a guerra fiscal. Então o que que nós fazemos? Se o mundo é um mundo sem
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fronteiras, né, o fator que nós devemos investir é o fator de menor mobilidade. O

fator de grande mobilidade vem e vai... não adianta. Então o fator de menor

mobilidade. Qual o fator de menor mobilidade? É a infra-estrutura física e recursos

humanos básicos. Nós... eu nem acho que, né, a educação mais avançada seja tão

importante,  hoje ser um fator de grande mobilidade. Então, nós investimos

infra-estrutura física no Estado e em escolas técnicas e em educação básica. Essas

são as grandes prioridades. Evidentemente saúde e segurança, né, que tão

relacionados. Se... com isso eu acho que o Estado de São Paulo volta a ser, né,

atraente, né, porque tem mercado e tem uma infra-estrutura cujo... faz com que as

empresa possam operar com custo menor. Essa é a política, né, que nós fazemos,

nós não usamos incentivo fiscal pra atrair empresas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado.

Com a palavra o nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, lamentando interromper o

seu lanche. 

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - É que tenho sessão logo a

seguir, né, Presidente, tem que ser previsível. Secretário de Goiás, Deputado Jalles

Fontoura, quando o senhor assumiu a Secretaria, já encontrou todo esse esquema

que tá lá. Se o senhor fosse o Secretário da época anterior, o senhor teria feito isso

aí? 

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA  - Nobre Deputado Arnaldo Faria

de Sá, é... talvez... é... sem é... o... o exagero, a radicalização que ocorreu, porque

incentivo tem que ser dado por prazo certo, valor certo. Quando o incentivo é

eternizado... no caso de Goiás nós temos... incentivos foram estendidos pelos

próximos 60 anos, ou pelas próximas três gerações, o incentivo passa a trabalhar

contra o Estado. Então, com mais inteligência, talvez, procuramos fazer um

programa de incentivo mais racional, eu acho que nessas regras do jogo hoje eu

também faria, praticaria a guerra fiscal .

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Se o senhor tem uma

posição crítica, por que que o senhor renova, isso já pela segunda vez, as Tares?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA  - Olha, em função de hoje,

pensando em termos de Brasil, hoje o sistema começa a entrar em falência, porque

se eu conseguia fazer essa... fazer essa guerra fiscal e hoje ela generalizou, outros

Estados que têm uma situação de desenvolvimento inferior ao Estado, nós já
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temos, por exemplo, lá... oito indústrias de tomate, a Unilever, a Arisco, e outras

estão lá, então, pra entrar uma nona 

O SR. YOSHIAKI NAKANO - (Ininteligível) ... vai ter mais dois, mais duas.

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA  - ... pois é, ele vai receber uma

proposta... eh...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Já tem mais duas.

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA  - ... ele vai receber uma

proposta lá da Bahia, pra poder ir pra lá, maior do que o Estado. Então, ela começa

a trabalhar contra, a longo prazo, o incentivo fiscal, ele começa... ele se esgota, e

por isso essa renovação. O Tare, que a gente renova, ele... ele... progressivamente

ele tá se anulando. Nós temos... a maioria dessas empresas atacadistas elas tão

tendo pela defesa, atitude defensiva dos outros Estados, elas estão sendo

impedidas de operar, ou seja, elas têm que começar a trabalhar nas regras de cada

Estado. Os maiores atacadistas de Goiás já têm filiais e compram diretamente, por

exemplo, lá pro Ceará, ou lá pro Mato Grosso, pros outros Estados, ou seja, Goiás

tá deixando de ter essas vantagens .

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ  - O senhor tem uma posição

crítica, mas o próprio Secretário da Fazenda em São Paulo, Dr. Nakano, acabou de

falar que tem mais duas empresas entrando nessa onda da guerra fiscal, então o

senhor virou adepto da guerra fiscal agora?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Não, eu sou adepto da guerra

fiscal dentro do sistema tributário atual. É o que eu falei, o talvez que eu falei... se

colocar a guerra fiscal com muita racionalidade, usando o poder, a autonomia dos

Estados como Federação, de fazer o seu próprio sistema tributário, isso não é bom

pro País, mas pro Estado de Goiás gera empregos e aumenta a receita. Então essa

atitude dentro do sistema atual, ela tem sido tomada por todos os Estados.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Agora, não é apenas o

incentivo fiscal que chama atenção, porque o senhor vê essa notícia que foi trazida

aqui do jornal Opinião, ocorreu esse fato agora em abril. Nós tamos com a CPI dos

Medicamentos desde novembro. Quer dizer, o assunto medicamento tá em

ebulição. Essas empresas já foram avisadas por causa desse incentivo, e, ainda

assim, no... no borbulhar de toda a confusão, eles praticam esse tipo... Como o

senhor analisa isso, Secretário?
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O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - É realmente é muita

cara-de-pau, né? A pessoa ter o mínimo de cuidados. Agora, é... o que a Fazenda

tem feito em Goiás — e, aí... eu tô... eu posso, eh... usar o depoimento aqui, a

comprovação do Deputado, do Secretário Nakano — é ter uma atitude muito forte.

Nós conseguimos aumentar a arrecadação... eh... 350 milhões de reais o ano

passado e repetir na dose, trabalhando em cima da sonegação, inclusive desses...

dessas empresas. E dizer que das 70 mil empresas goianas, 1.200 apenas

respondem por quase 90% do ICMS pago, recolhido. Ou seja, fica claro que a ação

fiscal tem que ser direcionada fortemente em cima dessas empresas.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Quando é que acabou a

substituição tributária de medicamentos?

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Noventa e sete ou 96, Nakano?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Foi aprovado em 94, e São Paulo, né, rompeu

o convênio, né, unilateralmente. Foi no... em outubro de 97.

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - Exatamente: 97 que acabou.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Secretário Nakano, por que

que São Paulo rompeu o convênio de substituição tributária?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não, é... é como eu expliquei aqui: dada uma

série... é que na verdade com substituição tributária não tem guerra fiscal, porque

você arrecada tudo na origem, né, não tem a interestadual. Você arrecada na

origem e repassa. O combustível da guerra fiscal é um Estado puxar uma empresa

de outro Estado, né, com isso leva o ICM pro próprio Estado e, quando gera... e...

recolhe o ICMS e devolve pra empresa. Quando a mercadoria vai pro outro Estado,

vai com crédito, contra o Tesouro do outro Estado — como foi dito, crédito é

dinheiro. Então, se a Bahia atrai a Ford, né, o Estado da Bahia, a arrecadação vai

pertencer, o grosso, para o Estado da Bahia. Só que o grosso dos automóveis, né,

vai ser vendida pros demais Estados, e vai com crédito de 12%, contra o Tesouro

paulista, que eu tenho que honrar — é dinheiro contra o caixa. Então, esse é o

combustível. Quando você arrecada tudo, né, via substituição tributária e... e

repassa, se... se perde esse combustível. Então começou a se criar uma série de

mecanismos pra burlar a substituição tributária. Iniciou com o Estado de Mato

Grosso, Pará, Ceará, Pernambuco, né, que começou a fazer o seguinte: na

substituição tributária, nós temos que estabelecer a base de tributação, porque o

fabricante arrecada pelo atacadista e pelo varejista. Você tem que estimar, fazer
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uma pesquisa de qual o preço do varejo. E, aí, alguns Estados desse primeiro grupo

começou a reduzir a base. Portanto, os atacadistas locais passaram a ter a

vantagem: retiravam a mercadoria em São Paulo com ICM menor. E, aí, gerou toda

a confusão. Aí vem o Estado de Goiás — não foi o Secretário Jalles —, que fez o

seguinte: bom, pros estabelecimentos... pros distribuidores de Goiás, né, não tem

substituição tributária. Retira a mercadoria em São Paulo com 7% sobre preço da

fábrica. O distribuidor, em São Paulo, retira a mercadoria com 18% sobre preço no

varejo, um preço muito maior. Portanto, não tem como competir. Então, os

atacadistas mudam pra Goiás e, de repente, cresceram explosivamente, né, como

os dados mostram, né? E geram distorções, né, como simulação de vendas etc. e

tal, além de desorganizar a indústria em São Paulo, a distribuição em São Paulo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Pelos dados que o senhor

apresentou, Secretário Nakano, o senhor mostrou que a arrecadação maior é na

indústria: eh... menor no atacado e... e quase eh... insignificante no varejo. Eh... se

pudesse haver uma recomposição do CONFAZ e aplicar substituição tributária no

caso de medicamentos, quer dizer, praticamente acabaria qualquer... qualquer

possibilidade de sonegação?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Acabaria, se fosse rigorosamente respeitada

por todos os setores... seria muito mais fácil, porque eu tenho 480 empresas, que

devem representar cerca de 80% da indústria, né, nacional de... de farmacêuticos,

no Estado de São Paulo... E 480 empresas é muito mais fácil de fiscalizar do que

20 mil varejistas, né?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Então, no caso de

medicamentos, a sonegação, lamentavelmente, eh... ela acontece porque alguns

Estados da Federação facilitam pra que isso aconteça?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não. Não cumpriram compromisso

formalmente assumido no CONFAZ, aprovando um convênio de substituição, que

era uma forma, um instrumento racional de melhorar a administração tributária num

setor em que você tem a ponta do varejo extremamente pulverizada.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Com a cumplicidade do Governo

Federal.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Na verdade...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Com a cumplicidade do Governo Federal

porque a Lei Complementar 24, no seu artigo 8º, diz claramente: Tribunal de Contas

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - MEDICAMENTOS
Número: 0340/00 Data: 25/04/00

76



de União, né, tem que examinar as contas e... se... qualquer Governador não

cumpre com a obrigação constitucional...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Agora, me diz uma

coisa: o Tribunal de Contas não é órgão do Governo Federal.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - É da União, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não, senhor. Não é

órgão do Governo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - A Lei Complementar

determina...

O SR. YOSHIAKI NAKANO - É um braço do Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É um braço... é muito

mais desta Casa. É muito mais desta Casa. Mas o Tribunal de Contas fiscaliza,

fiscaliza as contas do Governo Federal: como pode ser órgão do Governo Federal?

Ele é órgão do Governo do País.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Órgão... órgão autônomo — ele

auxilia o Poder Legislativo, mas isso não quer dizer que ele seja auxiliar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas não é

subordinado.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Não é subordinado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - (Ininteligível.)

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Ele é um órgão autônomo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tudo bem.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - É com a cumplicidade do Governo

Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tudo bem. Então,

queria colocar claramente isso pra que ficasse, devido às... Continua V.Exa. com a

palavra.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Mas na verdade o Sr.

Secretário da Fazenda tá dizendo que a Lei Complementar assim determina.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Não, determina que a União deixe de repassar

os recursos do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que o benefício

fiscal não aprovado pelo CONFAZ é nulo — portanto o outro Estado tem direito de...

de glosar e cobrar, né, novamente..., e, neste caso, São Paulo adotou, né, a lei.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - E São Paulo propôs o

pronunciamento do Tribunal de Contas?

O SR. YOSHIAKI NAKANO - E aí... só que o Supremo... o Supremo deu

uma liminar, né, e não julgou o mérito.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - E na verdade, Presidente,

apenas pra, pra (ininteligível)...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Continua V.Exa. com a

palavra...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - A sanção (ininteligível)...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - ...embora o tempo

esteja concluído.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Eu fui interrompido por

V.Exa., o Deputado Zuppo, que enriqueceram minha manifestação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Eh... o que o Secretário

coloca é que na distribuição do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, o

Tribunal de Contas tem o poder de fiscalizar. É essa fiscalização que não tá

havendo, é essa que o Secretário Nakano tá reclamando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Exatamente.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Então, na verdade, eh...

ficou demonstrado aqui, pelo depoimento do Nakano e pela manifestação do

Deputado Jalles em relação ao desenvolvimento de Goiás, que quem dá vazão à

sonegação são os Estados membros da Federação, principalmente nesse assunto.

E, aí, a conivência do Governo Federal — e pra encerrar eu quero uma

manifestação do... eh... Secretário Nakano, de São Paulo, e Deputado Jalles

Fontoura, Secretário da Fazenda de Goiás... será que o Governo Federal não jogou

todo o tempo pra não ter a reforma tributária e estimular essa guerra fiscal entre os

Estados pra debilitá-los e continuar sendo o dono de toda a arrecadação?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Já avisei que esta não

é reunião da reforma tributária, mas vamos fazer uma exceção e usar de tolerância.

Tem V.Exa. a palavra.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Olha, eu não saberia responder diretamente

essa pergunta, mas o que a gente tem notado em todas as reuniões é que o

Governo Federal não abre mão de alguns impostos que têm... que elevam o
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chamado Custo Brasil e tornam esse país um país problemático, que são os

impostos em cascata, que... exportar impostos nenhum país exporta. E, mais do

que isso, importar, né, sem tributar isonomicamente em relação à produção

nacional, né, portanto, exportar emprego, aumentar o desemprego aqui, é um

absurdo. E, sem isso, não é reforma tributária. Só que o Governo Federal, como

medo de perder receita, não quer, né, acabar com os... as cascatas.

O SR. JALLES FONTOURA DE SIQUEIRA - O Governo Federal, durante,

ao longo de todos os... nossas tratativas, ele manteve uma posição de

distanciamento olímpico e, no final, uma posição de presença mais da área do veto

do que eh... do, da concordância, na medida que a Receita Federal não aceita

perder o montante, grande hoje, que ela arrecada em função de um sistema que eu

diria perverso, que é cobrar mais impostos de quem já paga — não de base

alargada, mas de cobrar mais de quem já paga. E o sistema é viabilizado via

COFINS. E a base do COFINS, uma das bases desse valor elevado do COFINS, é

exatamente a cumulatividade desse imposto, ou seja, paga uma vez, depois

novamente, e vai em cascata aumentando, ao longo do... de toda a cadeia

produtiva. Então, essa questão é básica. Então, esse grande acordo vai depender

naturalmente, Deputado Arnaldo Faria Lima, seria... eh... de um... de se encontrar

alguma coisa que os Estados encontraram, que era a parte mais difícil. Os 27 estão

de acordo de uma união só, uma palavra só.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Bom. Um minuto,

Deputado Perondi; um minuto pra uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Eu queria perguntar ao brilhante

Secretário Nakano... eh... que sugestão ele tem para cobrir o déficit da previdência

pública e privada do País, e a pública ele vive como Secretário. E, segundo, qual é

a sugestão que ele tem para que o Governo possa administrar o serviço da dívida,

que não é culpa do Governo de São Paulo e de nenhum Governo, de nenhum

Governo? Porque, se ele tiver a solução da previdência pública e do serviço da

dívida, seguramente, eu acho que o acerto da reforma tributária vai ser fácil com o

Ministro Pedro Malan.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Responde se quer.

Isso não é pergunta da CPI.
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O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Não, porque ele carregou muito

na centralização de recursos, junto ao poder central. Então, de repente, pelo seu

brilhantismo, ele possa ajudar, né?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Por acaso é mentira o que

ele falou? É mentira?

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Porque eu não sou economista,

eu sou médico, e estou aprendendo números deste País e da gastança pública que

se somou ao longo de décadas, né? E também cresceu São Paulo, a política do

café com leite, é só ler a história da economia do século passado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Café com leite...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Principalmente, dos primeiros

cinqüenta anos. Então, se me der essa saída, que bom. Eu acho que o senhor não

tem.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - Olha, eu diria o seguinte, que, e isso eu não

preciso esconder aqui, né? Eu sempre fui contrário à política duplamente errada de

manter o câmbio, né...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Parabéns, Nakano.

O SR. YOSHIAKI NAKANO - ...o real valorizado e, em conseqüência, taxa de

juros absurdos, né. E, ainda hoje, né, eu acho que a taxa de juros é das mais altas

do mundo, sem nenhuma razão. Esse é que fez o grande estrago de aumentar o

passivo externo para mais de trezentos bilhões de dólares, né, e a dívida interna foi

pra mais do que 50% do PIB, foi para em torno de 50% do PIB. E isso,

evidentemente, acaba gerando um serviço da dívida, interna, por exemplo, de 80 a

90 bilhões de reais por ano. Eu acho que nós cometemos esse erro e eu acho que

isso precisa ser resolvido. Lógico que, depois que você acumula erro, é muito mais

difícil ser corrigido. Então, eu acho que são políticas, né, incorretas, que foram

sustentadas, e é o que gerou essa situação. Em relação à questão da Previdência,

em questão da Previdência, eu acho que isso é um problema político, que a gente

tem que aceitar aquilo que é votado nesta Casa. Eu, pessoalmente, sou favorável a

um sistema, né, em que o custo seja distribuído para aqueles que são mais

beneficiados, porque hoje nós temos um sistema, no Estado de São Paulo, por

exemplo, em que 35 milhões de pessoas que consomem bens, pagam ICMS,

financiam um grupo pequeno, de trezentas mil pessoas, né, que recebem

aposentadoria integral, sem contribuir nada. Contribuem com 6% para a pensão.
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Então, no Estado de São Paulo, que nós fizemos a proposta de elevar a

contribuição dos funcionários pra reduzir o subsídio. Se eu elevo a contribuição, se

eu arrecado um bilhão a mais, é um bilhão a mais de recurso que a população, no

seu conjunto, tá pagando, né, que eu vou deslocar de pagamento de aposentadoria

para poder fazer investimento em infra-estrutura, por exemplo, melhorar a

segurança, a saúde, a educação etc. Acho que é isso que nós temos que fazer.

Infelizmente, nós temos, na Constituição, garantido, né, um sistema de benefício

definido. Eu acho que para o futuro, né, o que nós precisamos pensar, como todos

os Países que conseguem desenvolver e criar até um sistema bom de poupança,

um sistema em que o benefício seja variável, a contribuição, né, capitalizada, define

o benefício. Esse é o sistema justo. Porque nós temos um sistema de repartição,

em que os ativos deviam pagar os inativos, só que os ativos não contribuem com

nada ou contribuem com muito pouco. No caso de São Paulo, o Governo põe nove,

o funcionário põe um, pra pensão. Então, nós temos uma situação em que o nove é

coberto pelo contribuinte de ICMS, de IPVA e taxas etc. Daqui pra frente, eu acho

que o sistema ideal seria a contribuição do funcionário, ao longo de sua vida,

capitalizada, dava o benefício. Eu acho que esse é o sistema correto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Convoco, para hoje à

tarde, uma reunião neste plenário, às 15 horas, para ouvirmos o Dr. Paulo

Panarello, Presidente da Distribuidora Farmacêutica Panarello, o Dr. Gilberto Mayer

Filho, Presidente da Distribuidora Santa Cruz, a Dra. Alair Martins do Nascimento,

Presidente da Distribuidora Martins, e, na sala 129, Anexo II, sala 129-B, os Srs.

Deputados Luiz Bittencourt, Coordenador, Carlos Mosconi e Robson Tuma, para

ouvir o depoimento dos Srs. Eduardo Brasileiro de Miranda Rangel, Élcio Pereira

Martins, Genilda Pereira Rangel, Helvécio Miranda Rangel e Marcelo Correa da

Silva. Eu quero agradecer, e muito, especialmente, a presença aqui hoje e o

depoimento do Dr. Yoshiaki Nakano, Secretário de Fazenda do Estado de São

Paulo, e do Dr. Jalles Fontoura de Siqueira, Secretário de Fazenda do Estado de

Goiás. A ambos eu quero agradecer os esclarecimentos e a contribuição que deram

a esta CPI e quero também agradecer a presença de todos os senhores. E dou por

encerrada esta reunião. Muito obrigado.
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