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INTRODUç:AO 

O objetivo dco presente trabalho é anal ísar os possfveís 

resultados financeiros da implementa~•o da polftica alternativa 

para o financiamento do Setor Badde no Brasil, que pr•:opôe o 

aumente• no financiamento 

setorial, em substitui~•o dos atualmente alocados pela 

Previdência Social. 

Os resultados obtidos devem ser cc•nsiderados como um aporte 

para a melhor implementa~•o de mencionada polftica, .HI. que 

entendemos que o aumento:o da responsab i 1 idade do Estado nc• 

financiamento do Setor Sallde é condi~•o necessária, ainda que n•o 

su fie i ente, para o alcance real do principio constitucional que 

estabelece que a SaL\de é direito do;:o cidad•o:o e dever do Estad•:o, e 

que um conhecimento mais apr•:ofundado dos possfveis resultad•:os 

p,:,de •:)l'" ientar ta.ntc• a tomada. de dec isg(c:., 

controle no sentido de evitar consequências indesejadas. 

A análise estará baseada nos resultados financeiros 

obser·vados a partir da cria,::l!o do Fundo de Investimento Social 

(f""INSOCIAL),e da implementa,::l!o das A~ôes Integradas de Sallde 

<AIS) no Estado do:o Rio de Janeiro. 

A escolha destes dois cascos parte do entendimento de que um 
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aumento significativo da participaç~o do programa Sadde no total 

só poder~ efetivar-se a partir 

da cria~~o de uma nova fonte de receita, já que a possibilidade 

de uma redistribuit;:~o dos recursos atuais da Uni~o em beneffcio 

dos setc•res sociais se apresenta como pouco viável dada a 

estrutura de poder existente na qual resultam privilegiados os 

setores econOmicos e de defesa em detrimento dos setores sociais. 

Pc•r outra parte é de esperar que a nova fonte seja total ou 

parcialmente vinculada ao Setor Sadde, fundamentalmente como 

consequência das pressôes que exercer:i!o os setores mais 

progressistas da área da Sadde com o objetivo de assegurar o 

destino de nc•vos recursos para co setor em quest:i!o. 

Nesse sentido parece apropr iadc• estudar os resultados 

obtidos a partir da incc•rporat;::i!o dos recursos do FINSOCIAL e das 

AIS (caso Rio de Janeirco) ao Tesouro Federal e Estadual, 

respectivamente, .j~ que os dois representaram uma nova fonte de 

recursos vinculados. A c r iat;::ilo de• FINSOCIAL representou uma nova 

fonte de recursc•s federais vinculada parcialmente ao Setor Sadde 

e a implementat;::i!o das AIS, ainda que a nfvel do Setor Sa~de deva 

ser entendida Cl;)ffiO uma des•:entral iza·;:~o dos recur-sc•s 

existentes, a nfvel estadual significou também uma nova fonte de 

re•:ursc•S vinculados. 

Partimos da hipótese de que a criat;::i!o de uma nova fonte de 

recursos vinculada ao Setor Sadde é acompanhada por uma retra~:lito 

da participat;:ào relativa dos recursos ordinários do Tesouro 

(federal ou estadual, segundo corresponda) que vinham sendo 
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alocados ao Setor, que essa retra~~o se apresenta 

fundamentalmente nos perfodos de crise ec.:.nOmica. 

O trabalho desenvolvido a continua~~o estã subdividido em 

três o:apttulos: 

Capitulo 1 - Referencial Teórico 

Se bem o presente trabalhe• se 1 imita à anãl i se da composi~:llo 

evoluo;<l<o das fontes de financiamento do seto~ Sa!lde, 

especialmente nos L\1 ti mos 10 anos, consideramos importante 

elaborar um referencial teórico que sirva come• pano de funde• no 

qual possam ser encontradas as motíva~ôes !lltimas dos resultados 

observados. 

Com essa final idade realizamos uma breve exposi~:ilo de• 

conceito de Estado Capitalista, das distintas formas de exercfcio 

do poder assumidas no Brasil e do tratamento dado em cada caso lis 

polfticas sociais. 

Cabe mencionar que c• ob.jet1vo do trabalho n!ilc• está centrado 

na an~l i se dos deter-minantes P·~l f ti co-i deol óg i c os e econOmicos 

pelos quais .:, financiamento d•:J Set•::.r Saúde no Br-asil assumiu 

determinadas car-acter-fsticas, mas no aprofundamento do 
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conhecimento das caracter fst i c as part icLtl ares que 

financiamento setorial apresentou n•::os L\ltimos 10 anos. 

Capftul•:> II -Análise das fontes de re•:urs•::os ptlblicos n•:> 

financiament•:• do Setc•r SaL\de nc• Brasil nc•s tlltim•:=ts 10 anos. 

Neste capftul•:> realizaremos uma análise tanto da composio;lllo 

e evol uo;:~o das diferentes fontes de recursos ptlbl i<:•::os que 

participam do financiamento do Setor Satlde, 

•:ompr•:.met imento cc•m esse setor. 

como de seu efetivo 

O per:lodo de análise que definimos como os tlltimos 10 anos 

está determinado, 

dispon:lveis. Assim, 

em cada caso, 

por exemplo, 

pelo tll t imo anc, de dadc•s 

analisaremos os recursos do 

Tesouro Federal correspondentes ao per:lodo 1978-·1987, e a 

análise dos recursos estaduais e municipais estará baseada no 

per f odo 1 ':175-1 ':184. 

Cabe mencionar que a fonte utilizada para a análise dos 

recurs•:•s estaduais e municipais (IBGE - Balano;os estaduais e 

municipais), apresenta no caso da receita dos governos municipais 

uma classificaç:~o das receitas próprias que inclui recursos que 

por definiç:~o devem ser considerados como transferências. Assim, 

cc•m o objetivo de superar essa dificuldade, apresentaremos os 

resultados do an•:> 1984 discriminados por f•::onte de financiamento e 

sua reclassificaç:~o a partir do correspondente n:lvel de 

competência. 
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Dentre as fontes de informa~~o utilizadas no presente 

capftulo destacamos o Relatório:> da Pesquisa "Ano'!.lise de Polfticas 

Alternativas para o Finan,:iamento do Setor Sallde no:> Brasil"(*), 

' 
Capftulo:> III -As novas fontes de financiamento do seto:>r sallde 

beneffcios e limites. 

Analisel'"emos neste cap:!tulo os resultados financeil'"OS que a 

cr ia~:lto do:> FINSOCIAL e a 1mplementa~~o das AIS no Estado do Rio 

de Janeil'"o, pl'"oduzil'"am no financiamento do Ministél'"io da Sallde e 

na Secretaria de Sadde do Rio de Janeiro, respectivamente. 

No caso da Secretaria de Satlde do Estado do Rico de Janeil'"o 

destacamos a impc•ssibil idade de conhecer a part ic ipa5=~o, em seu 

financiamento, dos recurso::.s pl'"ópl'"ios do Tesour•:> Estadual 

anterioridade ao ano:. 1984, já que os balan~os do estado:. n:tlo::. 

forne•:em esse tipo:> de informa~<!lo e c•s registl'"os da Secl'"etal'"ia de 

Sadde efetuam essa discl'"imina~ao::. da receita a pal'"til'" de 1984. No:. 

entanto, entendemos que cos dados tl'"abalhados permitem efetuar 

conclusbes importantes em l'"ela5=àoao objetivo do estudo. 

(*) Desenvolvida na Escola Nacional de Sallde Pllblica <ENSP) 1988, 
financiada por: Ministél'"io da Sallde <MS:>, Organiza~:tlo::. 

Panamerio:ana da SaL\de <OPAS), Instituto:. Nacional de Assistência 
ME!di•:a da Previdên<: ia Soe ial ( INAMPS). 
Coetl"dena~g(o: Dr. Ad•::.l f o Hor-ac i o Chorny. 
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CAPITULO I: 1- REFERENCIAL TEDRICO 

1. 1- CONCEITO QJ;;. ESTADO 

Em primeiro termo, e como ponto de partida para a constru.;;::Xo 

do nosso referenc ia! assumiremos que o Estado 

brasileiro, enquanto Estado capitalista pode ser entendid•::> "como 

uma rela,.:!!o, mais exatamente como a condensa~:!!o material de uma 

tal como se 

expressa de maneira sempre especificar no seio do Estado''. Cl) 

Esse Estado tem como objetivo garantir o cumprimento dos 

interesses da classe dominante, n~c· os interesses individuais mas 

o geral d•::> capital ism•::., qual seja a a•:umula.;;:l!:o de• capital. 

Com essa finalidade organizará e unificará os interesses das 

diferentes fra.;;eJes da classe dominante e procurará dividir, 

desorganizar, transformar, apoiar ou incentivar, segundo 

convenha, os interesses da classe dominada ou de algumas de suas 

fra.;;eJes de classe. 

Esta compreens;;\to do Estado enquanto uma rela~;;\to, permite 

entende\" que os benef f c i os cc•r1quistados, ou concedidos às 

classes dominadas, formam pal"te da estratégia que tem como 

objetivo t!ltimo garantir o alcance dos interesses da burguesia e 

(1) Poulantzas, Nicos.O Estadc•,o Poder,o Socialismo;RJ,Eiraal,1980. 



que o:o seu 1 imite estará dado pela necessidade de acumulao;:llo:c• de 

capital e da repro:oduo;:ào:o do próprio sistema capitalista, 

"Po:oulantzas admite mesmo que o:o Estado capitalista pode 

realizar uma peolitica anti-capitalista a curto prazo, mantendo os 

interesses dc• grupc• do poder a longo prazo, Mas as ceoncess~es 

feitas pelo:< Estado se inscrevem num contexto de 

capitalista onde devem por um la.d•::o assegurar a garantia da 

propriedade privada e a acumulao;:•eo de capital e por outro lado, 

garantirem o clima social necessário a esta acumulao;:•eo". (2) 

Esta forma especial de atuao;:llo:eo do Estado capitalista só é 

possivel a. partir do exercfcio de sua autonomia relativa. Ele nllo:o 

representa mecan1camente os interesses da classe dominante, Já 

que nll!o existe uma identificao;:ào isomo!orfica entre •:<s interesses 

das diversas fra~bes, o que possibilita a. existência de um 

movimento pro:!lpr i o do::os aparelh•:os de Estado. (3) 

Mas, porque aceitamos a visllo:eo do Estado como uma relao;:ll!c• 

social e nllo:o outras peossiveis tal como a desenvolvida pelos 

pensamentc•s 1 iberal oLt c• mandsta. c.lássicco? 

Para Justificar a nossa escolha analisaremos, suscintamente, 

as principais implicao;:~es dos dois pensamentos acima mencionados. 

(2) Fa.leireos, Vicente de Paula. A Peolitica Social 
Capitalista. Cortez Editora; SP, 1983. 

de' Estado 

(3) Teixeira, Seonia. Maria Fleury. Estado e Peolitic.as Sociais; RJ, 
1983 - mimeo:o 
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() pensamento liberal tem como pressupostos básicos: 

individualismo, a 1 iberdade de cc•nst i tuio;:llc• d•::o mercado, a 

igualdade f•:.l"mal entre ·~s indivfduos, a auto-regulat;:gc:o de• meYcado 

e a separa~~o entre Estado/Sociedade, Polftica/Economia, 

P~blico/Privado. Ccms1dera que o Estado é o representante 

legftimo do::os interesses gerais da soo:iedade, e que sua atuao;~o 

deve ter c•::omo::o ob.jetivo principal garantir o livre fun.:ionamento::o 

do mercado. 

Nessa 1 inha de pensamento o Es·tado é neutro situando-se 

acima da sociedade, tem autc.nomia absoluta e atua c•::omo árbitro na 

preservao;~·=- das regYas do:. mercado. 

11 Assim, a so::ociedade polftica separa-se da sociedade civil, 

representando a primeiY·a C• espao;o reservado ac• exercfcio do pc•der 

pol ft i co em nc•me dc• interesse p~bl i co, enquanto que na soe iedade 

civil desenvolvem-se C.tS interesses económicos pr-ivados 11
• (4) 

A ordem polft ica cc•nst itufda n:llo poderá, nem sequer em forma 

indireta, interferir ou influenciar a a~~o do mercadc•. 

Em consequência o pensamento liberal, a partir dos 

princfpios que o norteam, estará geralmente mais preocupado em 

negar ou restringir ao mfnimo a interven~~o estatal via peol ft i c as 

sc•ciais, que em compreendê-las e eY.pl i cá-las. 

Ainda, os autc•res 1 iberais que reconheceram a necessidade de 

(4) Tei><eira, op. cit. 

8 



atuao;:l!o do Estado n•:> campo social n:l!o conseguiram passar dos 

argumentos por uma maior .just i o; a soe ial A •:onstruo;:l!o de um 

arcabouo;o te6rico que permitisse a an4lise das polfticas sociais. 

(5) 

Por sua vez, o pensamento marxista o:Uissico considera ao 

Estado como a expressoi\1•::> das relao;tles de produo;:l!o qLte se doi\!o na 

sociedade civil, como produto do car~ter irreconcil i.âvel das 

contradio;ôes de classe. 

Cc•ntrar iamente a•:> 1 iberal ismo entende que ni!!o existe 

separao;:l!o entre Estado e Sociedade, o que existe ê uma separao;~c• 

ilLtS•:5ria, necessAria para C• exercfcio da dominao;:l!c•. 

O Estado ê um simples instrumento manipulado:• pela burguesia 

para poder alcano;ar seus interesses. 

Nesse Estado-coisa, como o denomina Poulantzas, nenhuma 

já que o poder polftico ê a 

"Evidentemente para esta posi~oi\!o a polftica social do Estado 

capitalista, como todas as suas demais a~~es, é parte da 

estratégia de do:ominao;ào de classe e a ela se reduz". (6) 

(5) Coimbra, 
Sctciais, em 
Ed i to r a; RJ, 

M.A. Abordagens TeC!•ricas 
Pol!tica Social e Combate 

1 '387. 

(6) Teixeira; op. cit. 

ao Estude• das Pol ft i c as 
à Pobreza. Jorge Zahar 



Assim sendo, nos parece que tanto o pensamento liberal como 

a teoria mar~ista clássica n~o d~o conta do alto grau de 

comple~idade alcan~ado pelo Estado capitalista moderno, e que só 

o entendimento do Estado como uma relao;:~o de foro;as entre 

classes e fra~~es de classe nos permitirá compreender tanto a 

multiplicidade de interesses conflitantes como os conciliáveis 

que se apresentam em cada momento históri•:o concret•:=t e que, sem 

dt!vida, se refletir<&o no processo de definio;~o e implementao;llto 

de qualquer polftica estatal e, das den•::>minadas 

polfticas sociais. 

Dentro deste conte~to, entendemos que a interveno;~o estatal 

via pollticas sociais estará determinada, a nfvel 

idec1l6gico, pela luta pela hegemonia e, a nfvel econOmico, pela 

acumulao;llto de capital. (7:> 

Partindo do conceito gramsciano de hegemonia, que segundo 

Gruppi (8) surge de entender a ditadura de• proletariado cc•mo a 

forma estatal assumida pela hegemonia das classes dominadas, e ~ 

hegemonia como a "capao: idade de d ireo;:llt•::., de conquistar aliano;as, 

capacidade de fornecer uma base scu:ial ao Estado proletilrio" e 

n~o exclusivamente como uma capacidade do Estado burguês, 

pensamc•s com TeíxeiYa ('3), que: 

(7) Tei~eira; op. cit. 

(8) Gruppi, Luciano; 
Gr a a 1 ; RJ, 1 '380 

O Conceito de Hegemonia em Gramsci; 

(9) Tei~eira; op. cit. 
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1'as polfticas sociais s~o sempre 

o resultado concreto e especffic•:• de uma. rela.;:~o de forças das 

classes em luta pela hegemonia, de sorte que a resultante deste 

pr-ocessos n~o seria a cidadania universal, mas distintas 

cidadanias que corresponderiam aos avan~os, expressos ao nfvel 

institucional, das relao;e:tes de foro; as estabelecidas 

historicamente entre as classes e imediatizadas pelo Estado, na 

busca da preserva~:l!o da hegemonia dominante ou na consol ida~:l!c• 

de um projeto alternativo de contra-hegemonia". <10) 

Pensar, como faz o marxismo clássico, as polfticas sociais 

sd •:•:=tmc• meios de real iza.;2:<o dos inter-esses hegemOnicos das 

classes dominantes, levaria a consider4-las CQffiO mer•:=ts 

instrumentos de d.:)mina.;~o de classe c:.u como mecanismos de 

legitimao;âo do Estado, perdendo a possibilidade de c•:•mpreender os 

processc•s de construç::li!o:• de projetos contra-hegembnicc,;s. 

l~·::o que tange à acumulaç:âo de capital as polfticas 

sc•ciais atuam fundamentalmente: 

contribuindo na manuten~âo e 

reprc•duo;âo da foro;:a de trabalho em ccondio;:e:tes adequadas para a 

extrao;:âo e apropr iao;:âo da mais valia e nc• aumento de sua 

capacidade produtiva; 

(1(1) Teixeir-a; c~p. cit. 

(11) Nos referimos a acumula~l!lo de capital na etapa monopolista. 
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- como contra-tendência à baixa 

tendencial da taxa geral de lucro produzida pela diminuiçao 

relativa do capital val'"ictlvel na cc•mpc•siç<l(o orgétnica do capital 

(12) 

privatiza~~o dos lucros, cc,mo assumindo a r-eprodutf:~C• da ferrt;:a de 

trabalho e realizando aqLtelas inversOes que sao necess.ilrias porém 

nl\l:o rent.ilveis para o capital; 

- favoYecendo a circulaFào de 

capital e o consumo de mercadorias, por um 1 a do pr c•por c i onando a 

lucratividade dos serviFOS sociais e por outro lado incorporando 

ao processo de execLtFào das práticas sociais mercadorias qLte nao 

poderiam ser adquiridas em forma dir·eta pela populaF:!.to. 

Cabe reafil'"mal'" que ,em geral, a intervençào estatal est.il em 

função da satisfa-.àc• d•:•s inte,.esses do capital, e não das 

necessidades sociais da pctpula~~Q (13). 

Explicitamos, atd o momento, o conceito de Estado com o qual 

tl'"abalharemos e os determinantes que sofre no capitalismo, a a-.:!.to 

estatal via polfticas sociais, ver-emos agora as formas 

(12) Ver Marx, K. O Capital, Livro III, Volume 4, Parte Técnica. 
Civil izaçào Brasileira; RJ, 1'3'70. 

(13) Teixeira, op. cít. 
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espec f f i c as de e>:erc f c ia do poder que foram assumidas nc•S 

distintos momentos históricos, assim como as diferentes formas de 

incorpora~:ilo das demandas sociais de cada v·egime politico. 

Nesse sentido, e em fun~:ilo dos objetivos do estudo, nos 

1 imitaremos às formas especificas mais caracterfsticas 

exercfcio do poder que foram implantadas na América Latina, em 

especial no Brasil, qual sejam o populismo e o regime 

burocr•tico-autorit~rio. 

as polfticas a serem analisadas tenham-se originado 

e desenvolvido no regime buroc:rático-autoritãrio, a inclus:ilo do 

populismo se .justifica a partir do entendimento de que muitas 

das caracterfsticas atuais tanto das polfticas sociais em geral 

quanto das polfticas de sadde em particular, come.;: am a ser 

originadas, no Brasil, no perfodo populista. 

O Populismo, segundo Weffort <14) é um sistema polftico 

personalista, CC•ffi 

uma estrutura institucional autoritária e corporativista, que 

íncorpoya as camadas pc•pulares .ao •::enãrio polfti•:o nacional 

enquantc• massa, O populismo 

tem uma orienta;ao polftica nacionalista, ant il iberal e 

antiolig4rquica, e C• seu projeto econômico ~ de tendénc ia 

nacionalista e industrialista. 

(14) Weffort, Francisco; O Populismo na polftica brasileira. Paz 
e Terra, 1'380. 
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Ele surge nas crises de hegemonia produzidas pelo declfnio 

polftico da oligarquia agro-exportadora e a debilidade da recém 

nascida burguesia industrial. 

O vazio de poder, motivado pela inexistência de uma fra~:lio 

hegemOnica, define a necessidade de uma instância intermediadora, 

forte e autónoma capaz de cone i 1 i ar os interesses tanto da 

oligarquia quanto da burguesia, e de criar a base de sustenta~:lio 

polftica que as fra~ões de classe dominante nao conseguiram 

construir-, paFa C• qual deve ser desenvolvid•::o um processo 

controlado de incorpora~âo das classes populares. 

A i.ntermedia~:l1o desse pYc•cessc• será realizada através da 

diyeta do lfder com as massas, debilitando, 

enfraqLtecendo ou acabando, quando necessário, com os canais 

tradicionais de media~~o entre Estado e Sociedade. 

Nco Pcopul ismo: "N:lio é o Estado, como nas democracias 1 iberais 

pl Ltral istas, que se apresenta (ideologicamente) como um árbitro 

neutro, nll!o, é a pessoa do pr6pr i c• presidente que "suspende" as 

yela~ôes de classe e da institucionaliza~ao dos conflitos e as 

substitui por yelaçôes pessoais, em cu,ja. base se encontram c•s 

11 pelegosu, dirigentes operários cooptados dentro da 

m4quina sindical do partido~'. ( 1 !:D 

-------·------------------------·--·-------
(15) FaleiYos, Vicente de Paula; 
Capitalista. Cortez, 1983. 
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Dentro desse conte:t;tc•, as pol H i c as seu: i ais 

pela maioria dos autores, como instYumentos- de co-

opta~~o das classes populares, geralmente implementadas face à 

necessidade de legitimat;:~o no exercfcio do poder .. 

Segundo Abranches:: "embora a intervenç:í\!o estatal através 

das polfticas sociais se.ja motivada por pressOes vindas de bab;c•, 

os beneficios sí\!o materializados como privilégios e nil!o come• 

direitos 11 
.. (16) 

Por outra parte a necessidade de uma inccorporaç:il!o !;lom..;!D.i;lda 

das classes populares, particularmente daquelas de origem 

essencialmente urbana, realizada a partir da corporativizaç:í\!o da 

sociedade e da •:oncessil!o diferenciada de privilégios, segundo o 

grau de pc•der d•::os diferentes grupos, imprimiu nas polfticas 

sociais um caráter fragmentad•::o e desigual i tár i•::o. Ficaram 

os trabalhadoYes rurais e c1s 

grupos de trabalhadores urbanos de menor poder de pressí\!o. Os 

beneffcic•s e servi.;:os •:=tutorgados a grupos privilegiados 

aprofundaram e reforç:aram as desigualdades já existentes entre 

categorias profissionais. 

Certamente a Previdência Social foi um dos principais 

instrumentos utilizados pelos governos populistas, e em 

consequénc ia. assumiu as ca:racter :fst i c as acima mencionadas pa-ra 

as polfticas sociais. 

(16) Citado:• em Teixeira, S.M.F.; Pol fticas So•:iais em Crise na 
América Lati na. Mime•::o; F.:J, nov. 1'384. 
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N<> Brasil, especificamente, a Previdência So:u:ial no perfodo 

popul i st a, se desenvolveu fragmentária e desigualitariamente, 

pr i.vilegiando outros, e adotando os principios de• modele• 

denominad.::• de 11 Seguro Soe i.al 11
• Istc• implicará em um sistema de 

solidariedade entre as diferentes gera•;:bes de trabalhadores, um 

papel do Estado limitado A normatiza..;:~o e fiscalizaç:~o, e em 

beneffcios propo:orcic•nais !ls contribuio;bes •:alculadas em base &s 

leis atuariais. ( 17) 

Este modelo ser<\ assumido de modo a dar uma base técnica à 

tendência neo-1 iberal adotada, e se mani festar<!t, 

fundamentalmente, pela conten~ào de despesas e o aumento das 

contr ibui.;:bes. (18) 

Segundo mostram Oliveira e Teixeira a cc•nten~ào de 

despesas e o aumento das •:c•ntr ibuir;:~es fc•ram motivados, em um 

primeiro momento, pela crise econOmica que se iniciara a fins da 

dé•:ada anterior ( 1'32'3:> a seguir, pela descoberta d<.:o potencial 

(17) Oliveira, J. A de Arau.jo e Teixeira S.M. Fleury; (IM) 
Previdência Social - 60 Anos de História Previdência no Brasil. 
Vo2es/Abrasca; RJ, 1985M 

(18) Ver Oliveira op. cit.; Braga, J.C. de Souza e Paula, S.G. 
de; SaL!de e Previdência-- Estudc•s de Polftica Social - Cebes-
Hucitec; RJ, 1''380. Cohn, Amelia; Previdência Social e Processcos 
Pcol ft icos no Brasil. Ed. Cc•ntemporátnea - SP, 1'380 

(1'3) Oliveira e Teixeira; op. cit. 
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financeiro da Previdência que abre espa;o para a possibilidade da 

utiliza;:l!o de seus recursos no projeto de industrializa;:l!o. 

O aprofundamento da polftica neo-liberal na Previdénc ia 

Scu:ial, aparentemente contraditória ce;,m a. necessidade de 

1 eg i ti ma~ ~o de• governo a.t Yavt!s de• apc• i o das c 1 asses popular-es, 

foi viabilizado por um lado, pelo discurso tdcnico-racionalizador 

que t·~rna pcouco evidente o caráter das medidas, e pelo outro 

lado, pela amplia•;:~c• da popula..;:~c. benefici~ria,. .jf!l que os novos 

previdenci~r-ios n:l!o tinham condi;ôes de pero:eber nenhuma 

diminuiç.:à:ce nos benef:fc i os recE!m concedidos. 

O exemplo da polftica previdenciária permite evidenciar uma 

das tantas manifesta;ôes d•:•s cc•nflitos existentes,e crescentes,na 

alia.n.,:a que sustentou os governos populistas. 

As contradiç:t.l-es se aprofundaYam e c• E!itado se mostrou sem 

capacidade de cconciliar os mo.Htiplos interesses assim como de 

controlar às classes populares que tinham alcan;ado um alto grau 

de Isto determina que a burguesia nacional 

associada aos interesses capitalistas internacionais procure o 

respaldo de um Estado forte que possibilite a repress:l!o das 

o: 1 asses p•:•pul ares e que art io:ul e os interesses da nova al ian;a. 

O'Donnell (:;~o) 

(20:> O'Donnell, Guillermo; El Estado Burc,crático-Autoritário. Ed. 
Belgranc• - Bs.As., 1'382. 
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( 21) "Reg i me burocr At ic.:.-aut c1r i t êir i o 11
• 

Entendendo que n;!o:o existiu mudano;:a no pacto de dominao;;;!o:c., 

que 4 aquele que caracteriza a natureza de um Estad•::o, n6s 

utilizaremos a denominao;:;!o:o de Cardoso. 

o regime burocrático-autoritário, que surge comeo uma 

necessidade, face ao fracasse< do regime popul ista, peode ser 

(22) como um sistema polftico: 

1l cuja principal base de apoieo é uma burguesia altamente 

olig.:.p6lica e transnacionalizada; 

por um conJunto de instituio;:ôes ligadas 

principalmente à reimplantao;;;!o:o da .:ordem sc•cial e A 

normaliza~~o da economia; 

3) de exclus;!o:o polftica do setor popular previamente 

4) de supress~o da cidadania e da democracia peolftica; 

5) de transnac ic•nal izao;::llo crescente da eceonomia e de 

desnao: ional ízao;:~o da soe íedade; 

6) de exclus•o econOmica do setor popular; 

7) de despolitizao;::llo do tratamento das questôes sociais; 

8) de fechame'nto dos canais demc,cYi!ticos de acesso ao 

<:21) Cardoso, 
América Latina. 

F.H., em Collier, D.; 
Paz e Terra; RJ, 1382. 

C22l O'Donnell, G.; op. cit. 
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popular e de classe. 

Em consequência, as pol:!tícas sociais implementadas pelo 

regimes burocráticos-autoritários apresentam profundas mudan~as 

em rela~~o As dos períodos populistas, fundamentalmente em fun~~o 

das condi~ôes que deram origem ao sistema, e da necessidade de 

rec,yganizar a ordem social, polftica e econOmica. O processo de 

definis:~o e implementa~:!lo estará marcado pela despol itizas::!lc• e 

pela pYima:zia. de uma Yacionalidade técnica supo5ta poYta.dol"a de 

t•::odas as sol w;:ôes. 

Será a seguridade social um dos alvos mais atingidos pela 

ampla reformul a~~o, or-ientada fundamentalmente pela 

necessidade de exclusào política dos setores populares e pelo 

beneficio dos interesses do capital privado. 

No Brasil., no período bur•JCYático-autoYitãYio que tem oYigem 

na década dos t>O,a refc•rma da Previdência Social "iniciou-se pela 

unificas:~c· do sistema cc•m a crias:~o do Instituto Nacional de 

Previdência Social <INPS) em 1966, prosseguiu com a exclus:!lo dos 

trabalhadc•res de sua gest~o no in!cieo dos anos 70, aprc•fundc•u-se 

os mecanismc)s de privatizar;:~o da assistência médica 

previdenciária nos anos 70 e ceom os mecanismeos de 

inst i tuc it:•nal iZêl.f.~O do sistema no mesmo peY :F.t:•do (MPAS-SIMPAS),. e 

estol.trc•Ll em crise financeira nos anos 80". (23) 

(23) Tei:v~eiFa; 

Latina. 
S.l"i.F.; Peolitica Social em Crise na América 
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Em relao;:l\1•::> ao setor satlde as •:aracter fst i c as assumidas podem 

ser identificadas ceomco plenamente capitalistas manifestandco-se 

principalmente pelo predomfnio da medicina curativa e individual 

em detr-imento da preventiva e coletiva, pela intrcodu .. ll!o de 

tecnologias altamente sofisticadas nas práticas médicas,a criaij'll!co 

de um complexo médico industrial, eo assalariamenteo em larga 

escala dcos profissionais de sallde e, finalmente, pele• 

aprofundamento da participa .. ll!eo do prcoduteor privado especialmente 

na área de servio;:os hospitalares. (24) 

peode-se observar- as transforma .. tles setor- i ais 

mencionadas respondem, em essénc ia, &s caracter :fst i c as ger-ais d1::-s 

regimes burocr4ticeo-auteoritárieos que surgiram em vários pafses na 

Am~rica Latina nas d~cadas de 60 e 70. 

Estes regimes desmorc•naram principalmente pela contradi~lllc• 

fundamental para o alcance dos 

ob.jet i VOS de tYansnac ional iZalj:~O da E?Ca;)nomia e de desmcab i 1 izat;:~O 

dos setores populares,e a necessidade de legitimar;:~o no exercf,:io 

do poder. 

Inicialmente a legitima'i'~O foi construida a partir do apoio 

da classe m~dia e da burguesia nacional. Por~m, CJS C•b.jet i VOS de 

(24) Ver: - Teixeira, S.M.F; ''Assistência M~dica Previdenciária -
Evc•luo;:lllc• e Crise de uma Polftica Social" , in Satlde em Debate, 
n.9, jan/mar 1980. 

- Braga e Paula; op. cit. 
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beneficiar a alta burguesia associada ao capital internacional, 

somado l:\s crises econômicas do per ic•do (70-80), impuseram uma 

polftica altamente concentradora de renda que prejudicava, além 

dos setc•res populares, à classe média e à bur·guesia nacional, as 

que retiraram seu apoio ac• regime e passaram a manifestar sua 

oposi!f:~O. 

Também devemc•s mencionar as tensbes existentes na pr<!•pr ia 

n~pul a do governe• entre a burocv·acia identificada com os 

interesses do capital internacional e as fra~bes mais 

n.a.c ic•n.al ista.s. 

O'Donnell 125) considera que, em geral, a ~nica saida para 

solucionar as tensões e a falta de legitimidade do regime 

está na prc)gressi v a democratiza~:l,to. 

Entende qLte outras possibilidades C•:)mo a forma~~o de um partido 

d•:)minante lc•:•mo o sistema polftico mexicano) ou de uma scu:iedade 

corporativa-estruturada, nao s~o viAveis, especialmente 

casos brasileiro e argentino. A partir da análise do caso 

me>-~i·:ano •:Qnclui que a op.;:l:(o por um partidc• dominante n~o seria 

possfvel se o regime burocrático-autorit~rio surgisse como ''uma 

r-eat;~Q da buYguesia aterYc•r izada", 126) e que ''para que o 

coYpor-ativismo tome verdadeiramente c• lugar das medialj:~es em 

falta ter ia que incorporar de uma forma subordinada t•:)da a 

125) O'Donnell, Guillermo; in Collier. "O Novo Autoritarismo na 
América Latina''. Paz e Terra; RJ, 1982. 

126) Idem. 
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s.::.ciedade em vez de se restringir simplesmente a ser uma forma de 

controle estatal dos trabalhadores .. ,. (27) subordina~~o que a 

alta burguesia nao pode aceitar. 

Desta forma conclui mos que o isc•lamento pol ftico e o 

fracasso dos setores n~o ligados ao capital 

internac i•::enal impetem, em geral, um prcu:essQ de abertura pol ftica 

que recupere a importâtn•: ia das prollt i c as democrollt i c as. 

A transi~~o para a dem.::.cracia, experimentada a partir do 

desmorc•namemto do regime burocrático-autoritário,. deve ser 

considerada no CCJnte!t;to ey;tremamente compley;o que configura todo 

prcu:esso de constYLt~~c~ e implementa~~·=- de uma nova forma de 

exercfcio do poder. 

Em etapas de transi~ac. a ao;:~o estatal manterá práticas 

próprias do regime anterior e adquirirá caracter:fsticas novas em 

funs;~o da imagem-ob.jetivo definida. A complexidade das rela .. ees 

sociais aumentará, n~o só pela convivência de práticas 

aLttoritárias com outras democráticas, c como pela apar is;~o, ou 

ressurgimento de C•utras f cor mas de exerc f c i c• do pcoder que tentaráo 

cconquistar espao;:os, favorecidas pelas indefinis;bes próprias de 

um processo de transis:ào e pela abertura pc•l ftica necessária para 

a constru-;:ào da demcn:ra.c ia. 

Assim, as políticas sociais em geral e as polfticas de sadde 

(27) O'Donnell, Guillermo; in C:c•llier. "O Nove• Autoritarismo;:, na 
América Latina''. Paz e Terra; RJ, 1982. 
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em particular, dever;E(o ser ca:•mpreendíd.at; como determinadas pela 

natureza do Estado capitalista. e como resultantes das nc•va.s 

formas de relacionamento entre Estado e Seu: iedade, no contexto 

especificc• de cada pais e na complexidade de cada forma de 

tra.nsi~~o democrática. 

1. 3- CRISE. ECONOMICA !;.. EOLITJCAE!_ SOCIAIE!_ 

Para finalizar analisar-emos bYevemente as formas de 

tratamentc• dadas à cr-ise econt)mica, fundamentalmente pelos 

e suas consequências no campo 

das politica.s sociais. 

Entendemc•s que,. ainda que as crises ec;onOmicas e as fc•rmas 

de tratamento a. elas dadas pel•::os regimes 

autctl"' i t-i\r i os n~CJ constituem categorias teóricas de análise,. 

representam um marco históY i co cc.ncYeto que deve seY cc•nsideYado 

para uma melhc•r compreensill•::o dos resultados do presente estudo. 

A cY i se econOmica que atYavessa a ecc•nc•mia mundial nos 

LU ·ti mos 20 a.nc•s, apresenta dois momentos de agudiza~•o, um no 

perfodo de 1'374-75 e outro em 1980-83, assim como breves 

int;er-r-up~ôes de• pycu:esso recessivo que n~o significar-am uma Yeal 

supera.~~o da crise. 

A fase aguda da década de '70 que foi consequéno:ia das 



mudano;:as estruturais que aconteceram no mundo capitalista (28) 

agravadas pela alta internacional do pre~o do petróleo, afetou 

mais intensamente ac•s pafses desenvol vidc.s. Os pafse peyife!-Yi•:os 

foram menos afetados, apr-esentando diminuio;:t<es moderadas em suas 

taxas de crescimento. (2'3) 

Segundo Silva (30) : 

desenvolvimento ao l ongc• dos anc•s 70 é a fac i 1 idade de acesso A 

poupan~a externa, que facilita a administraç:illc• dos c.onfl i tos 

entre as necessidades econômicas de acumulaç:~o e as exigências 

politicas de legitimaç:~o. O acesso a recursos externos viabiliza 

a realoca~~o de recursos domésticos e a recuperaç:~o dos gastos 

Pol'ém, segundo destaca o mesmo autor, 11 mesmo nos casc•s em 

que se reg1stra uma amplia,: <!lo d•:•s gastc•s ptlbl i c os em programas 

sociais n~CI há garantia de que C•S beneffcios per-ten.;:am aos grupos 

menos favoY"ecidos da popular;:·ao. Estudos sc•bre a distribuiç:ào dos 

benef :!c i os dc•s gastos pL\bl i c os têm demonstrado:• que seu impacto 

redistl'ibuitivo é, na melhor das h ipôteses, nulo, quando n~o 

(28) Ver CastYo,. Fidel; '*La (:y isis Económica y Sc•c ial del Mundt::• 11
; 

Qui to, 1 '983. 

(2'9) Teixeira, S.M.F.; "O Custo Social do Pagamento da Divida na 
Am~rica Latina''; RJ, 1988, mimeo. 

(30) Silva, 
EconOmica'' -

F.A. Rezende da; "A Polftica Social 
IPEA - textos para discussillo interna n. 
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regressivo". (31) 

Em outras palavras, nos pafses da América Latina, tanto o 

crescimento econOmicct como a YecupeYar;:~o dos gastos soe i ais foram 

financiados pelo aumento da divida externa. Segundo a maioria dos 

autores esta forma de entrentamento da crise econômica foi 

consequênc ia de' entendimento erradC~ da transi tor ieda.de da c r i se. 

De qualquer fc,l"ma, o YesultadCJ tc•i c1 aumento da dependência. 

esses pafses será:o dependentes nllo:o S•::l pel•::o lugar que 

•:ocupam na divisá:o internacional do trabalho, mas também pelo 

aprofundamento do endividamento externo. 

O caso brasileirc• é um bom exemplo da estratégia de 

crescimentc• com endividamento:• adotada na década de 70. Nesse 

perfodo praticamente duplicou seu PIB per capita passando de US$ 

1006 em 70 par a US$ 1 '324 em 1 '380, o que significa uma taxa de 

cres': i menta de aproximadamente 6% ao ano; e aumentou sua dfvida 

externa em torno de 1000%. Entretanto, a situa~~o social mostrou 

claros indfcios de deterioro, fundamentalmente se avaliada a 

partir do aumento do desemprego e da concentrar;:~o de renda. (32) 

(31) Silva; op. cit. 

(32) Ver: Silva, F.A.R. de; op. cit; 
Medici,A.C. Sa~de e Crise na América Latina,1988,mimeo 
Teixeira, S.M.F.O Custo Social do Pagamento da Divida 
na América Latina 
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( 1 '380-83) •:OS 

ônus da •:rise se fizeram sentir- mais intensamente n•::.s p.a:fses em 

desenvolvimento d•::o qLte nas econc•mias centrais, 

como consequência dos efeitos da fase anterior. 

principalmente 

Os pa:!ses industrializados face A diminuiç::!lo da produ~:!lo 

ec<.:mómic:a adotaram programas protecionistas e restritivos que 

pr·o:)VC•c:aram uma queda de volume do comércio internac iconal e a 

baixa dos pre.;:os 1nternacionais dos pYc•dutos bc\sicos, e, ao mesmo 

tempo, aumentaram a taxa de juros dos capitais emprestados. 

Esta forma de atenuar os efeitos da crise ec•:•nOmica 

implementada pelos palses industrializados terA consequências 

extYemamente negativas paYa as econ•::.mias em desenvolvimento que 

pc•r seu lado verào aumentar o desequílibrio de suas cc•ntas 

externas, as desigualdades nas condiç:ôes de intercâmbio e as suas 

dfvidas externas. 

Desta forma as economias latinoamericanas; apõs um perfodo 

de amplas facilidades de acesso & poupanç:a externa, se deparam 

frente A retra~~o do comércio internacional, .à escassez de 

capital no mercado externo, & enorme divida externa contrafda na 

década anterior, 

a.juste. 

e & necessidade de adotar rfgidas medidas de 

Foram implementados pr·ogramas de estabil iza~àc• segundo C• 

conhecido Y"ecei tut(r ice do Fundo Monet.!r i c• Internacional c ()ffi () 

objetivo de obter um rApido ajuste do Balano;:o de Pagamento:.. 
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Autc-res come' Tavares e Assis (33) em um estudo da pol ftica 

afirmam 

que: 

"Nesse periodo, ao contrário do anteric•r, n:l(o houve 

entrada liquida de capital e a restri~:l(o de liquidez interna em 

cruzeiros sõ aparentemente se destinava a combater a infla~~o. O 

seu •:lbjetivc' era obter c• "ajuste" monetário do balan~o de 

pagamentc,s 11
; vale dizer, f i nane ial" em cyuzei YOS o 11 a,justeu 

recessivo capaz de pr,:=tduzir d~laYes .. " 

Esse 11 "a.juste 11 provocado pelos cortes sucessivos nos gastos 

pLibl icos, 

importaç:íjes e ao aumentQ dos e~;cedentes expor-t.cttveis que nl(o 

no mercado inter-no em contraç:~o .. As 

desvalorizaç:des sucessivas do cruzeiro ajudaram a financiar '::rs 

e>:portadores par·a que se dirigissem ao mercado externo A 

restr i,.o'l(o das dispconibil idades internas de al imento:os e de bens de 

c consumo da c 1 asse as sal ar iada .junto à press:l(o dos passivos em 

dólar prc•vocaram uma acelera~âo inflacionária sem precedentes, 

que levou ao encilhamento financeiro interne• das contas do setor 

pLibl i co". (34) 

Cabe mencic•nar que nc• perfodo 197':1 a 1':184 a divida e>:terna 

(33l Tavares, M. de C. e Assis, J.C.; O Grande Salto para o Caos. 
Zahar; ~:J, 1':185. 

(34) l·avares e Assis~ opw cit .. 
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duplica, .já n:i.lc• c o mo c onsequênc i a da entra da de novos r e c L\ r sc•s 

mas simplesmente pelo refinanciamento da divida velha. 

As cc•nsequências da pol:i!ti•:a econt1mica implementada, sobre 

situa~ao social foram: diminuii&O do PIB per capita~ aumento do 

desemprego aber-t•:t e dc•s indicadores de subempYego, d iminuio;<ll•::. da 

renda per capita, deterioro do salário real e naturalmente 

Y'E?dU'i~O do gasto SCu: ial" (35) 

dizer que os efeitos negativos dos prc•gramas de 

estabilizao;::i.lo na situao;:~o social n~o fc•ram atenuados com a 

ampl iao;:~o de programas sociais, mas pele• contrâr i o, 

potencializados pela reduo;:~c· do gasto soe ial que se dá tanto a 

nfvel dos recursos fiscais alocados aos setores sociais como das 

receitas previdenciArias que sofYeram o impacto do aumente• do 

desemprego aberto e do deterioro do salário real .. 

A contra~~o da receita previdenciária determinou uma 

diminui~~o do valor real das pensbes e aposentadorias, e do gasto 

com assistência médica. 

No caso especifico do Brasil C• gasto previdenciário em saL\de 

que em 1'376 representava 31,5% do gasto previdenciário total 

passou par a 22% em 1 ':383. 

Outra consequênc ia do desemprego é c• aumento do uni verso de 

(35) Ver Silva; F.A. R. da; op. cit. Medici, A.C.; op. cit. 
Tei><eira , S.i"I.F. "O Custo Social do Pagamento da D:lvida na 
América Latina''. 
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desprotegidos pela seguridade social, J~ que o direito ao 

beneffcio est~ associado .!t insero;::l!o n•::> mercado formal de 

trabalhe•. 

A diminui~~o dos recursos dc•s setores soe i ais determinou a 

adoç::llo de uma série de medidas destinadas pcor um lado a 

equilibrar despesas e receitas, e poF outro lado a aumentar as 

receitas destinadas aos mencionados setores. 

Dentre essas medidas destacam-se a criaç::llo do FINSOCIAL e a 

implementao;:ào das Ao;:ôes Integradas de 8aüde lA18). A primeira 

destinada a aumentar a capacidade de investimento social e a 

segunda, especifica do setor saüde, como estratégia de extens:llo 

da cobertura e de racionaliza~:llo do gasto. 



CAPITULO li; 2- AS FONTES DE RECURSOS PUBLICOS NO FINANCIAMENTO 

DO SETOR SAUDE NO BRASIL 

No presente capftulo analisaremos as distintas fontes de 

recursos pL\bl icc•s federais, estaduais e municipais, comprometidas 

cc,m c, ti nane iamentc, de• setor satlde no Bras i 1, quais se.jam: 

- Federais: c.s resur·sos do Tesc•uro Federal 

-os recursos da Seguridade Social 

outros fundos sociais, FAS, FINSOCIAL 

- Estaduais e Municipais •::>s recursos dos Estados 

•::>S recursc•s dos Municípios 

A an<H i se que ser <I efetuada, sobre os 111 ti mos 10 an•::>s de 

dados disponfveis em cada caso, estará orientada, por um lad•::o, no 

sent id•::r de cc•nhecey a estrutura: e a evc•l u.;:!(o dos Fecursos que 

compe;iem cada f•::.nte de financiamento, e por outro lado, a avaliar 

c• grau de comprometimento das distintas fontes com a funf1lilo 

SaL,de. 

Estudaremos, também, a participaf1lilo de cada fonte nc, 

interior do setor sa~de. 

Finalmente, trataYemos susc1ntamente das modificaftles 

introduzidas no financiamento setorial a partir do novo texto 

constitucional. 
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2. 1- An-c:.\1 i se das Fc•ITtes de l'i:ecursos Ptlbl i1:os nc' Fi nane iamento 

do Setor Sadde no Brasil, nos dltimos 10 anos. 

Analisaremos primeiramente a cc,mposiç:~c· relativa dos 

recursos do Tescauro Fedeyal, discriminados em correntes e de 

capital, segundo fonte de receita corYente. 

Come- podemos obser-var- na tabela ndmer-·~ 1, no per fodo 1 '378-

1 '387' a receita corrente foi a pr-incipal fonte de Yecursos do 

l'esouro Federal, representando entre 1'378 e 1'385, mais de 99% 

do total dc's recurs.:)S arrecadados e diminuindo sua parti c ipa.;!Co 

nos dois dltimos anos <1986-1987) para 70,64% e 71,33%, 

respectivamente 

Nestes dcds tlltimc•s anos observa-se também um aumente• 

altamente significativo da participa~~o relativa da receita de 

capital,que chegou a representar em 1'386, 29,36% e em 1'387, 28,67 

do total dos recuYsos, sendo que nos anos anter i,:,yes nunca 

tinha superadc• O, 80% dos recursc•s do Tesouro Federal. 

Em relaçào à receita corrente~ verificamos que sua principal 

fonte de recursos toi a de origem tributária, a qual oscilou no 
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TABELA 1 

COIII'OSICAO PIIIC!tll'UAL JIOS IIECUHSOS DO TISOIII!O FIDEJIAL, SEGUNDO CLASSIFICACAO 
ECOIIOIIICA E FOIITE liA IIICEITA COIIJIIIft'E, NO PEIIIODO 1978-1987 • 

IIICEITA DO TESOURO FIDEIIAL 

RECEITA 
11 E C E I T A COIIIIENTE 

DE 
ANO 

IIICEITA TRIIIUTAIIU TOTAL 
CAPITAL IIICEITA 

OUTIIAS 
NAO TOTAL 

IIIPOSTOS IIICEITAS TOTAL 
TIIIIIUI. 

TRIIIUTARIAS 

1978 8,11 91,116 4,26 95,32 4,57 99,89 188,88 

1979 
8,81 98,45 4,46 94,91 5,88 99,99 188,88 

1988 
8,87 82,68 5,45 88,85 11,88 99,93 188,88 

1981 
11,83 83,27 5,36 88,63 11,34 99,97 188,88 

1982 
11,112 82,77 4,88 87,65 12,33 99,98 188,88 

1983 
11,88 79,39 2,28 81,67 17,53 99,28 188,88 

1984 
11,15 79,45 2,85 81,58 18,35 99,85 188,88· 

1985 
8,62 83,58 1,72 85,22 14,16 99,38 188,88 

1986 
29,36 57,13 8,58 57,71 12,93 78,64 188,88 

1987 
28,67 54,611 8,52 55,12 16,211 71,33 188,88 

FOIITE: TABELA 1.A EN ANEXO 

3.2 



Tesouro Federal, diminuindc• para 57,71% em 1986 e 55,12% em 

1'387. 

Por sua vez,. a receita tributAria estA comp•:tsta 

fundamentalmente pel•:•s recursc•s captados através da cobrano;:a de 

impctstos,. os quais chegaram a representar, em 1'::187' 

aproximadamente 99% da receita tributAria, ficando o 1% restante 

por conta das ••outras receitas tributárias'' (taxas). 

Dos dados expostos,. referentes .!à composio;:;s.:o dos recursos do 

relativa da receita de capital, que pc•deria estar dado tant•:::> pelo 

aumento, a valores contantes, da receita de capital, quanto pela 

diminui~;:lllo, também a valores constantes, de uma ou mais das 

A anAlise a valores reais da evolu~;s.:o dos recursos do 

Tesouro Federal (tabela nL,mer-c• 2) permite ver-ificar um aumento 

marcante do total de recursc's do ·resoul"C) Federal nos dcds 

dltimos anos do perfodo estudado (1986-1987). Nesses an•::tS ,;:. 

total de -r·ecursos do ·1 eSCtLlYO Federal aumentaram, 

respectivamente, 

em 1'3'78. 

Esse aumento foi produzido em parte pelo aumento da receita 

coYrente, mas fundamental mente pel C• observado:> nas receitas de 

capital. 

Por sua vez o aumento da receita corrente foi consequência, 
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JIECEITA 
DE 

AliO 
CAPITAL 

1978 11111,1111 

1979 
8,58 

19811 
69,64 

1981 
28,13 

1982 
28,14 

1983 
783,72 

1984 
144,85 

1985 
656,28 

1986 
49483,47 

1987 
44829,92 

TABELA 2 

EUOLUCAO DOS IIICUJISOS 110 TESOURO I'IIIEIIAL, TOTAL 

E SEGUNDO FONrE - BRASIL - PERIOJIO 1978-1987 • 

AliO liAS!: 1978 : 11111 

IIECEITA DO TESOURO I'IIIEIIAL 

RECEITA CORRENTE 

JIECEITA TRIBUTARIA 

JIECEITA 
OUTRAS 

NAO TOTAL 
JIECEIJAS TOTAL 

IMPOSTOS TRIBUT. 
TRIBUTARIAS 

11111,1111 11111,1111 11111,1111 11111,1111 11111,1111 

93,79 98,96 94,112 59,51 94,52 

99,27 1411,16 1111,119 161,311 1119,48 

94,31 129,91 95,911 145,111 1113,22 

11111,64 126,98 1111,82 169,38 1111,82 

93,96 57,74 92,34 234,38 187,24 

92,17 58,89 98,33 2411,51 185,68 

186,78 47,87 184,11 284,56 115,85 

116,32 25,27 112,26 297,43 131,12 

1113,14 21,112 99,47 345,94 122,83 

FONTE: TABELA !.A Ell ANEXO 

34 

TOTAL 

11111,1111 

94,92 

1119,44 

1113,14 

118,72 

187,77 

185,64 

116,44 

185,41 

172,111 



principalmente do aumento das rece1tas de origem n~o tribut•ria, 

entre as quais tem particular 

sociais (Ex: Salário-Educa@:to, Finsocial). As receitas 

tributárias, depois de uma diminui~ào de apro•imadamente 40% em 

1'379 em rela,:àc• ac, ano anterior, manifestaram uma acentuada 

tendência de aumento, chegando em 1'387 a uma arrecada~ào 

245, '34% superior à observada em 1 '378. 

Por c.utro lado, essa tendência de aumento nos recursos nào 

tributáric•s impediu que a recessào ecc•nOmica dos primeiros anos 

da década dos 80 se refletisse na arrecada~ào total dos recursos 

do TesouFo Feder-al na magnitude com que se manifestou na Receita 

Tributária. 

A arrecada~àc• tributária que apresentou em 1'386 seu maic•r 

aumento em r-ela~âo à receita tribut4Fia de 1978, cc•m um 

incremento de 12,26%, se viu afetada pela crise económica 

especialmente nos an•:)S 1'381, 1':183 e 1'384, nos quais os Yecursos 

diminuil'"am em rela~ào ac.•s de 1978, 4,10%; 7,66% e 9,67%, 

respectivamente. A arrecada~:àlo de 1982 foi apro•imadamente igual 

à de 1'380 e um 1,82% superior à de 1'378. 

Certamente a evolu~ao da receita tributária foi determinada 

pela evolu~~o dos impostos, 

de 90% da receita tributária, e que no perfodo 1978-1984 

apresentaram arrecada-;:ões inferi•::.res .à observada em 1 '378, 

excluindo a correspondente a 1982 que resultou aproximadamente 

igual à do ano base. A pa1·tir de i'38::'j se observa uma recupera~âo 
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da arrecada:~&to de impostc•S cc•erente com .a melhoria da situa~~o 

econômica iniciada em 1 '384. 

as outras receitas tributáY"ias aumentaram 

sua arrecada~~o, em rela~~o a 1978, no perfodo 1980-1982 e a 

diminufram significativamente, 

1 '383. 

e em forma continua, a paYtiY de 

Em relar;:~o ac:. aumente• da receita de capital, os dados 

apresentados na fontes de informa~:l!o utilizada permitem cc•nfeYir 

que o aumento foi motivado pelo cYescimento da divida p~blica, JA 

que foram cos Yecursc•s obtidos através de opeYao;ões de crédito 

interno c•s tln ic•::>s que sofreram um aumento da mesma magnitude do 

observado para as receitas de capital, mantendo-se o volume de 

recurs•;,s das outras fontes da Yeceita. de capital no patamaY 

alcanr;:ado nos anos anteriores. 

Vista a importancia dos impostos, tanto na composi~•o da 

receita tr ibutãr 1a como no t•::.tal de Yecursos do Tesourc• Federal, 

e com o ob.jet i vc• de analisar a evoll.t~ào da ,jA cc•nhec ida 

regressividade na capta!f.êlo dos recursos do Test.:•uro FedeYal, 

estudamos os impostos di ser i minando-os em diret•:.s e indiretos. 

A distin~ào entre impostos diretos e indiretos esta dada 

pela e~istência, ou n~o, da possibilidade de repasse do Onus da 

contr ibuiç:ào para terceiras pess•::Jas. 

S:ilo::> consideradc•s impostos diretc•s aqueles em que o pr·óprio 

contribuinte arca com o Onus da contribui~~o, e impostos 



indir-etos c•s que s~o r-epassados tr::•ta.l, C•u par-cial mente, par .a 

terceiras pessoas. 

Existe urna interminãvel discuss;l;(o a respeito de quais s;i(o os 

impc•stos diretos, já que até o própr i c• imposte• de renda, em 

cer-tos casos, pode ser repassado a terceiras pessoas como de fato 

acontece com QS profissionais 1 iben·ais que repassam •=• ônus de sua 

contribuiçào ao montante de seus honorários. 

Porém, para o presente trabalho, consideraremos em princfpio 

como impc•stos diFetos •:• total de impostos sobre o patYimOnio e a 

renda. Se bem entendemos que essa é uma definío;;l;(o ampla de 

ímpostc•s díret•:>S e que só uma anàll i se mais aprofundada, que 

realizaremos mais adiante, nos permitiria avaliar se na realidade 

brasileira os impostos sobre patrimônio e renda atuaram, no 

perfc•d•:' analisado, especifi•:a.mente come• impostos dir-et.:.s. 

A análise da composio;ào dos impostos discriminados, segundo 

em diretos ou indiretos (tabela n~mero 3) 

permite comprovar um aumento continuo, entre 1978 e 1984, da 

participa~*o relativa dos impostos diretos em rela~~o ao total de 

impost<:ls. Os imp•:>stos diretos que em 1'378 representaram 41,217. d<:l 

total de impc•stos, significaram em 1984 66 1 '30% de• total de 

impostos arrecadados no ano. 

Consequenternente C•S impostos indiretos passaram de 58,79%, 

em 1'378 para 33,10% em 1'384 em relao;;;l;(o:o ao total de impostos. 

A partir de 1':!85 •:>bserva-se uma reversllo:o da tendêno: ia d•:>s 



TABELA 3 

COIIPOSICAO PIIICIHTUAL DOS IIIPOSIOS SEGUitllO IIIIIEIOS 

E IHDIIIEIOS ,BRASIL - PERIOIIO 1978-1987 • 

I N P O S I O S 

AliO IIIIIEIOS IHDIIIEIOS TOTAL 

1978 41,21 58,79 1811,811 

1979 
46,68 53,411 11111,811 

1988 
42,76 57,24 181'1,811 

1981 
57,34 42,66 1811,811 

1982 
58,51 41,49 1811,811 

1983 
61,23 38,77 11111,811 

1984 
66,98 33,18 1811,811 

1985 
63,94 36,86 1811,811 

1986 
56,36 43,64 1811,811 

1987 
58,85 49,95 1811,811 

FONTE: TABELA 3.A EM ANEXO 
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anos ante r i •Jr es !t d1m1nu1ndo a partic1paç~o relativa dos impostos 

diretos e aumentando a cc•rrespondente a impost•:•s indiret•:=ts, de 

forma tal que em 1'387 cada tipo de imposto foi responsAvel 

aproximadamente pc•r 50% do total de impostos arrecadados. 

Vale a pena nota..- que a evolu~:iio dc•s impostos, a valores 

reais <tabela nómero 4) mostra que a arrecada~:iio anual de 

impostos indiretos, no perfodo 1978-1987, sempre foi inferior à 

coYrespondente a 1978. Nc• ano de 1'384 a arrecada~:iio em impostos 

indiretos fc•i 51,90% da observada em 1'378. A partir de 1985 se 

ma.ni festa uma recupeYas;~t:) do volume de recursos dc•s impc•stc•s 

indiretos que como Jê foi mencionado n~o chega à quantidade 

cor-resp•:,ndente ao ano base. 

se verificou um aumento, a 

val ~-=·Fes reais, de fcn'"ma. tal que C•S impc•stos direto::;. arrecadados 

em 1985 significaram um 65,67% a mais que os arrecadados no ano 

de 1'378. 

A diminui~•o no período 1979-1984, do vcd ume de recursos. 

ar·recadados através de impostc•s indiretos, pc•de ser entendida 

cc•mo cc•nsequênc:ia da crise econOmica, que entre outras coisas, 

afetou sensivelmente a capacidade de cc•nsumo da popula~:ll.o e 

eoriginou uma impeortante queda da preoduo;àeo. 

Nc1 entanto, de entender e 

aumentea, a valores constantes~ do total arrecadado através de 

imposteas diretos, Jd que naeo parece ser uma polftica própria de 



TABELA 4 

EVOLUCIIO liA ll.IIIIECIIIHICIIO DE IMPOSTOS 110 IllSOUilO FEIIEI!RL 

SEWiíOO lilllí.TOS E llílilllí.IOS ,llliiiSIL - PElliOOO 1978-1987 • 

BHO BASE: 1978 = 1111MIII 

IMPOSTOS 

AltO IIIIIEl'OS IIIIIIIIEl'OS TOTAL 

1978 11111,1111 11111,1111 11111,1111 

1'179 
1116,86 85,19 93,79 

19811 
1113,1111 '16,65 '1'1,27 

1981 
131,23 68,44 94,31 

1982 
142,89 71,113 11111,64 

1983 
139,611 61,96 93,'16 

1984 
149,63 51,98 92,17 

1985 
165,67 65,49 186,78 

1986 
159,89 86,35 116,32 

1'187 
125,17 87,63 1113,14 

FONTE: TAIIWI 3.A EM ANEXO 
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um governo buYocr~tlcc,-autc:,r·itáYio, como o implantado no Brasil 

em 1'364 e que cc•ntinuou, ainda que com uma pr-ogressiva abertura 

polltica nos dltimos anos, até o come~o da Nova Repdblica. 

Entendemos que a tendência de aumento obser-vada no volume 

de Y'f?CUY'SOS da. t'onte ''impostos diretos'', se é que 

efetivamente teve Ct:=tffio consequénc ia uma Yeal d iminui~ll!o da 

regressividade na ca.pta•;ào dos Y"eCuYsos,. n~o é coerente cc•m as 

caYacterfsticas de um regime burocY~tico-autoritário, que teve 

como base principal de sustenta~•o uma burguesia altamente 

oligopóli.:::a, e que naturalmente procurou aumentar- e privatizar ()S 

lucros e socializar os custos. 

co::omc• veremos a cont inua.,:il!o, o aumento da arrecada .. ll!o 

de "impostos diretc•s" foi originad•::. principalmente pelos aumentos 

observados :.tLªr•t.~Q o.~s. r_et..§..~l?..êJi O..ê. 1..9.D.!i_~ ?_9br~§. º- !_r..ªtJal h o 

o que signi ficc•u um aumento da penal iza.,:ll!o que 

sofYeYam as classes trabalhadoras como resultado da crise 

econômica que diminuíra o valor real dc•s sa.lãr i os e aumentara os 

:fndices de desempFego,. 

I . .êl.l9.!J].§i_IJ.j;_~~.§. fi_~ f:_ª-Rt:tª .. J. .. , o que certamente impl icoLt no aumento das 

tay;as de .jur-os, em prc)porr;~o suficiente para ccabrír ca aumente' da 

tr ibut:a~~o, e que acabou senclo pagct por todos aqueles que de uma 

tol"ma C)U c1utra contra:lram empyéstimos. 

na tabela ntlmero 5 a parti c ipa~~o 

relativa da fonte de impostos de renda da pessoa ffsica diminuiu, 

no perfc•dc• 1'378-1'386, de 7,18% para 3,12% do total de 
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11110 

1978 

1979 

1988 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

TABEI.R 5 

COMPOSICAO l'EIICEHrllfiL DOS IIIPOSTOS DIIIETOS SEGUIIBO FOIIJE 
DE AKRECABACAO- BRRSIL- PERIOBO 1978-1987. 

IIIPOSTOS DIIIETOS <IIIPOSTOS 5011111 O PATRIIIOHIO E A JIIHDA) 

IIIPOSTO IIIPOSTO IIIPOSTOS SOBRE A lllltiiA E 
TERRITo- SITRAitSII PIIOVDITOS DE QUALQUER ltiiTUIIEZA TOTAL 
RIAL IIEitS 

IIUIIiiL IIIOV. PESSOA PESSOA 

* * FISICA JUJIIDICA 
IIETIBO 

1111 TOTAL 
FOIIJE 

... . .. 7,18 41,22 51,68 188,88 188,88 

... . .. 6,411 33,93 59,67 188,88 1111,88 

... ... 6,78 36,86 57,24 188,88 188,88 

... ... 6,88 37,58 56.42 188,88 188,88 

... ... 4,65 39,52 55,83 188,88 188,111 

... ... 5,78 46,15 48,15 188,88 188,88 

... . .. 3,96 34,52 61,52 188,88 188,88 

. . . ... 3,13 27,44 69,43 188,88 188,88 

... ... 3,12 38,45 58,43 188,88 188,88 

... . .. 7,17 39,51 53,32 188,88 188,88 

* R FOiti'E DE IHFOIIIIACAO UriLIZABA REGISTRA UIIICAIIDITE AS 
AKRECABACOES COIIIIESPOIIBDITES AO DISTRITO FEBEIIAL E 
TERRITORIOS NACIONAIS. 

fOiti'E: TABEI.R 5 .A DI ANEXO 
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sobre a renda e proventos de qualquer natureza, apresentando em 

1'::187 uma recupera-;:So da sua importán.:ia relativa equipaYável cCim 

a correspondente a 1978. 

Quanto a participa~·o relativa do imposto de renda pessoa 

jurfdica, em rela~•o ao total de impostc,s sobre a renda e 

proventc•s de qualquer natureza, comprcwamos que s6 superou 40/. em 

1'378 (41,22/.) e em 1'383 (46,151.:>, apresentando suaparticipaç:!!o 

mfnima em 1':185, ano no qual representc•u 27,44/. do total de 

impc,st•:)S di ret•::cs. 

Por sua vez, as reten~tles na fonte oscilaram nc• perfodo 

analisado, entre 48,15%, em 1'383 , e 6'3, 43% em 1'385 o que ptle de 

manifesto a preferencia do governo por uma polftica de maior 

controle da arrecada~~o tributária. 

() exposto ficou confirmado na anAlise, a valor-es 

constantes, da~; diferentes fc,ntes de impostc1s diretos (tabela 

nl'lmero 6) , ji! que excetuando c•s resultados observados em 1983, o 

aumento das reten~tles na fc•nte sempre foi super ic•r ao verificado, 

quando existiu, 

.jur fdicas). 

nas outras fc•ntes (pessoas f1sicas e pessoas 

A fonte "pessc•as f fsicas" apresentou arrecada~ôes super i ores 

I! •:observada em 1'378 r-.c•s anc•s 1'381 (11,26%), 1'383 (10,83/.) e 1987 

(25,09%J; nos outros anos a arrecada~~o foi interior à de 1978 

chegando em 1'386 a representa·r" E>3, 13/~ dos YecuYsos verificados r1o 

ano base. 
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AliO 

1978 

1979 

19811 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

TABILA fi 

EVOLUCAO DOS IMPOSTOS DIIIITOS, TOTAL I 

SIGUIIIIO FOIITI -IIIIASIL- 110 1'1111010 1978-1987. 

AliO BASE: 1978 : 11111,1111 

IMPOSTOS DIIIITOS <IMPOSTOS SOBRI O PATRUIONIO I A lllltiNU 

IMPOSTO IMPOSTO IMPOSTOS SOBRI A JIEiti)A I 

rmno- SITRANSII PIIOUD!iOS Jl QUALQUER IIATUIIIZA 

RIAL BENS I 

RURAL IIIOVIIS PESSOA PIS SOA 
IIITIJO 

FISICA JURIDICA liA TOTAL 
* * FOIITI 

... ... 11111,1111 11111,1111 11111,1111 11111,1111 

... . .. 94,54 87,38 122,64 1116,116 

... ... 96,12 911,11 114,26 1113,1111 

... ... 111,26 119,39 143,49 131,23 

... ... 92,54 137,1111 154,61 142,U 

... ... 1111,83 156,311 1311,27 139,611 

... ... 82,53 125,31 178,411 149,63 

... ... 72,22 1111,29 222,92 165,67 

... ... 69,13 148,411 1811,14 159,119 

... ... 125,119 128,B7 129,44 125,17 

* IDDI TABILA 5 

FOIITE: TABILA 5 .A DI ANEXO 
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TOTAL 

11111,1111 

1116,116 

1113,1111 

131,23 

142,89 

139,611 

149,63 

165,67 

159,119 

125,17 



Por- sua vez a fonte 11 pessoas .juyfdica.s 11 apYesentou aumento 

nc• per iodo de 1 '381-1987, em rela~~o à arrecada~~o correspondente 

a 1978, que representaram entre 10,2'3/. (1'385) e 56,30% (1'383) de 

incyemento compaYativamente c•::am c• an•::a base. 

Pcn'"ém, devemos mencionar que, ainda que com limita~ôes, o 

imposto calculado sobre o lucro lComo no caso do imposto de renda 

das pessoas Jurldicasl tamb•m ~ passlvel de repasse aos pre~os da 

Na verdade, o repasse a ter-ceiros do Onus da 

contribui~*o tribut~ria sobre o lucro, efetuado pelas empresas, 

foi comprovado através da análise técnica e empfrica do 

compcortamento de diferentes f i r mas • (36) 

No que tange ll. composi~~o das reten~·~es na fonte <tabela 

nllmero 7) comprovamc•s que no perfodo 1'378-1'383, a mai•::.r 

parti c ipa~:l(o relativa correspcondeu às reten~Oes na fonte sobre •:Os 

rendimentc•s de• trabalho (oscilou entre 58,81/. em 1'380 e 48,85% em 

1 '383)' diminuindo nos três anos seguintes nos quais a maior 

impor-tência relativa ficou por conta das retenr;:í!'íes na tc.nte dos 

rendimentos de cap1tal (entre 36,02% e 41,44% do total de 

reten•;;óes), e ·recuperando seu pes<.o relativeo em 1':187 com 56,16% do 

total de retenr;:bes na fonte. 

As reten~ôes na fonte sobre remessas para C• exterior 

oscilaram entre 16,31/. <em 1'387) e 28,"35% (em 1'382:> do total de 

retençóes na fonte. 

(36) Silva, 
RJ, 1985. 

Fernando Rezende da; 
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AltO 

1978 

1979 

19811 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

TABELA 7 

COIIPOSIQIO I'IIICIIft'UAL DOS IIIPOSTOS tiiiETOS IIETIDOS HA I'CIItTI, 
SEGUNDO I'CIItTt: tt: AJIIIEQIDIIaiO,JIIIIISIL- Pt:IIIOto 1978-1987. 

IIIPOSJOS tiiiETOS IIETIDOS HA I'CIIITI 

RlltlllltlltTO "o I!ENESSA Ultlll-
TRABALHO OUTROS 

PARA o ltt:IITO 
EXTERIOR Ultll. to Ultll. to 

Ultlll-
to 

ltt:IITOS 
TRABALHO TRABALHO OUTROS CAPITAL 

TOTAL 
ASSALAR. SIVUICULO 

DIPIIEG. 

211,11 48,88 8,47 11,54 57,89 111,89 11,11 

22,27 45,48 7,811 1,14 54,42 15,11 8,211 

22,84 49,42 7,95 1,44 58,81 11,95 6,411 

24,411 47,34 7,43 1,43 56,211 14,26 5,14 

28,95 44,54 6,59 1,26 52,39 14,59 4,117 

28,111 41,57 5,42 1,86 48,85 18,77 4,37 

26,99 28,82 3,94 11,92 33,68 36,21 3,12 

18.92 33,87 3,64 8,94 38,45 411,85 2,58 

28,44 29,88 3,89 1,98 33,99 41,44 4,13 

16,31 49,83 4,25 2,88 56,16 23,75 3,78 

FOIITI: TAJIELII 7 .A Ell Allt:XO 
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TOTAL 

1111,1111 

11111,1111 

11111,1111 

11111,1111 

11111,1111 

11111,1111 

11111,1111 

1111,1111 

11111,1111 

11111,1111 



ANO 

1978 

1979 

19811 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

TAJIILA 8 

EVOLUCAO DOS IID'OSTOS DIREtOS REtiDOS NA FOitl'E, TOTAL E 

SEGUNDO FOitl'E »E AIIIIECAIIACAO,BBASIL- PEIIIOOO U78-1987. 

ANO BASE: 1978 = 1llfil, 1111 

IID'OSTOS J)IJIETOS REtiDOS NA FOitl'E 

REHDIIIEIITO DO 
REHESSA IIDtDI-

TRABALHO OUTROS 
PARA o IIEIITO 

EXTERIOR JIEHJ). 00 JIEHJ). 00 00 
IIDtDI-

TRABALHO TRABALHO OUTROS 
IIEIITOS 

CAPITAL 
TOTAL 

ASSALAR. SIVII(CULO 
EIIPIIEG, 

11111,1111 1llll,llfil 1llfil,llfil 1llll,llfil 1llfil,llll 1llll,llfil 1llfil,llll 

135,82 114,11 112,94 258,911 115,29 1711,17 911,52 

129,77 115,52 1117,25 3114,68 116,88 125,38 65,82 

174,111 138,97 125,87 379,95 139,311 187,89 66,38 

222,57 148,88 1211,29 3611,74 139,92 2117,14 56,64 

181,44 1111,79 83,36 448,69 1119,93 224,53 51,24 

239,44 185,19 82,99 3113,93 1113,79 593,211 511,111 

2119,73 154,46 95,811 388,112 148,116 819,82 51,77 

183,111 1116,88 65,72 633,81 185,77 685,51 66,97 

1114,98 131,96 64,95 498,55 125,57 282,311 44,114 

FONTE: TABELA 7 .A DI AHEXO 
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TOTAL 

1llll,llfil 

122,64 

114,26 

143,49 

154,61 

1311,27 

178,48 

222,92 

1811,14 

129,44 



Os •:autros rendimentos que sofYeYam Yeten.;:tles na fonte <ex: 

Gratifica~ôes e Participa~Oes dos Diretores nos Lucros, Premi os 

obtidos em concursos de sorteios, ,jud i•: iais) 

diminuiram sua importancia relativa de 11,11%, em 1·:r18, par a. 

em 1'38'7, alcan.;:a.nc:to seLt peso minimc' em 1'385, com 2,58/.. de' 

total de reteno;;óes na to:•nte. 

Por outra parte a. análise a. valores reais dos impc•stc•s 

retidos na fonte (tabela ndmero 8) permitiu verificar que, 

e?~cetuandc"J as reten .. ôes na fonte efetuadas sobre 11 Ctutros 

rendimentos 11
, que apresentaram uma diminui .. ~o pYogYessiva;t 

chegando:. em 1'387 a. arrecadar 44,04% da receita correspondente a. 

1978, as c•utras fontes que sofrer·am r·eteno;;ôes <Remessas para c• 

Rendimentos do Trabalho e Rendimentos do Capital) 

aY"Yecadam, em todcas C)S anos cons1der a dos , um volume de recursos 

~ dizer, que o pe}'' iodo recessivo n~o afetou os Yecursos 

tributArias retidos na fonte, ou melhor, que o efeito foi 

•:ompensado por uma mudan .. a na pol it ica de reten .. ôes na fonte. 

Mesmo as reteno;;bes na fonte dos rendimentos do trabalhe• 

assalariado, 

diminui•;:~o 

desemprego, 

li de 1'378. 

que certamente devem ter sido afetadas pela 

real do salArio e pelo aumento das taxas de 

apresent•:=tU duYante c' per fodo .arYecada~t!les super i ores 

U aumente• das reteno;;bes na fonte sobre os rendimentos do 

trabalho oscilou entre 3,7'3% e 48,0b% em relao;;~o às reteno;;bes na 
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fc•nte sobre os rendimentos de• trabalho de 1978, c• correspondente 

ãs reten~ôes na fonte sobre as remessas para o exterior entre 

4, '38'Y.. e 13"3,44% em compara.;:<llo às reten.;:tles na fonte sobre as 

remessas para o e~;ter ior de 1'378, e as reten.;:ôes na fonte dos 

rendimentos de capital, se comparadas com a arreca.d~o •:=tbservada 

em 1'318 das reten•;Oes na fc•nte sobre os mesmos rendiment•::.s 

aumentaram entre 25!' 381. e J J. ·::;," 82%. 

O cruzamento dos dados apresentados na anAlise da composi~~o 

relativa e da evolur;â'o a. Vi:\loret; reais dos recursCts arrecadados a 

partir das reten.;:oes na fonte nos permite afirmar que o aumento 

observado no total das reten.;:oes na fonte foi produtc•, no perfodo 

de do aumento das reten.;:tles na fonte das remessas 

para o exterior e, fundamentalmente, da maior penaliza.;:<llo na 

fonte dos rendimentos do trabalho assalariado, e que 

verificado entre 1984-1986 respondeu, principalmente, ao aumento 

das reten-.::<es na fonte sobre os rendimentos do capital. 

Assim sendo, cons1deramos que a mudan~a observada na 

i~postos discriminados, segundo a defini-.<llo 

adotada, em diretos e indlretos, não significc•u uma diminuir;~o da 

regressivídade na ca.ptar;â'o dos recursc•s, j~ que o aumento do 

volume arrecadado segunda:' 11 impostos diretos" foi pautado p•:=tY' uma 

maior penaliza.;:<lleo da classe trabalhadora e por um aumento de 

impostos que na real idade atuaram como impostos indiretc.s. 

A partir do exposto, entendemos que existiu um aumento da 

preponderá\ncia deo total. arrecadado através de impostc•S indiretos, 

4':l 



os que acabam incidindo relativamente mais na popula~~o de baixa 

renda, consequéncia da ine~;istência de 

diferenciadas <entre impostc•s sobre produtos de primeira 

necessidade e de luxol, e do peso relativo que o consume• tem no 

to:otal de sua renda (nas populao;:•':!:les de mais bai~a renda o o:onsum•::o 

é apro~imadamente igual ao 100% da renda, proporo;:<il!o que diminui a 

medida que aumenta a renda). 

A regresslVldade na cap~ao;:•o dos recursos tributArios 

•::. total oe impostos federais, estaduais e 

municipais) fica eviden~e no trabalho efetuado por SeYra (37), 

em 1'384, no qual conclui que: " a carga tributAria mais 

elevada incide sc•bre os que recebem mell•jS de um sal~rio mfnimo 

mensal, qLte destinam cerca de 36/. de seus rendimentos ao 

pagamento de impostos; a menor carga tributAria incide sobre os 

que ganham mais de 100 sal~rios mfnimos por mês: cerca de 14%. 

Entre ambas as classes de rendimentos, o volume de impostos como 

propor~•o da renda declina continuamente''. 

Finalmente pode-se pensar que a mudano;:a na composio;::lw dos 

impostos foi em alguma medida influenciada pelos c•b.jetivos que 

nortearam o regime burocrático-autoritArio em 

especial por ser um sistema politico caracterizado, entre outros 

aspectos, pela e;-,;clusao económica. dos setc•Yes populares .. 

(37) Serra, J.. 11 A Crise E•:onOmi•:a e o Flagelo do Desemprego", in 
Revista de Economia Polftica, vol 4, n 4, out/dez 1984. 
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Cabe mencionar que durante o perfodo estudado (1978-1987) a 

polltica tributár1a estava rag1aa pala reforma tributária 

Yeal izada em 1'965/'7, 

cantraliza;•o na esfera federal, d1::as recursos de origem fiscal. 

Situa~<\lo que evidentemente, diminuiu a capacidade financeira dos 

estadeos e municfpieos. (38) 

Em 1'388 foi promulgada uma neova Constitui~•o na qual constam 

importantes mc•difica;ôes em rela~•eo à polftica tributária, que 

come~ar~o a se manifestar, dos 

recursc's do Tesourc' Federal, a partir de 1989. 

Trataremos a reforma tribLttária de 1'388 e suas pc•ssiveis 

consequéncias em outro ponto do presente capftulo. 

Os recursos de• Tesouro Federal alocaaos atrav~s do 

também den·~minado Orçamento da Unilt!o 

saLide tem sido, prioritariamente, destinados 

financiamento das a~ôes do Minist~rieo da Sa~de. Estas a~ôes e eos 

programas que as implementam <como peor exempleo eos de ceontrole de 

doen,;as transmissfveis, de vigilância sanit~ria , de alimentat;:~Q 

e nutr-i"~o, de servi•;:c•s básicos de satlde) estam claramente 

(38) Ver em anexo a listagem ae impeosteos de ceompetência da Uniâeo 
segundo a F~ef,:•r-ma fr ibutar ia de i'36l e as tr-ansferências para •::.s 
estados e municfpios. 
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orientados para a preven<;ll!o da dc•en<;a e para as atividades 

pr6prias da trea hoje conhecida como medicina coletiva. 

No campo da assistência médico-hospitalar, esses YeCUYSOS 

têm financiado tanto as a~ôes desenvolvidas pelo Ministério da 

Sa~de, fundamentalmente através de hospitais especializados, como 

aquelas executadas por o~ttros ministérios, dentre os quais 

destacam-se o Ministéri•:o de Educao;;ll!o (pelo peso significativo que 

tem os hospitais universittrios n•:o con.juntc• do subsistema ptlblico 

de servi<;o:os de interna<;ll!o:o), e os ministérios militares, que 

contam cc•m seus pY6pr i os s.eYviç:os. 

O volume total de recursos do Tesc•uro F"ederal 

•rea da Satlde n~o é conhecido, como afirma Vianna: 

destinados A 

"os balan~os gerais da Uni:lito mostram apenas a ponta do 

iceberg. A maior parte da despesa fica diluída nos 

gastos globais de administraç~o. N~o obstante, 

despesa é significativa, mesmo se avaliada apenas pelo:o 

que é transparente" • (3'9) 

Como pode se observar na tabela ntlmero 9, o total da despesa 

conhecida com o programa Satlde oscilou, no per!c•do 1978-1987, 

entre 2,3% (1986) e 3,2% (1978,1979,1987) do total de despesas do 

Tesouro Federal. 

Nc• mesmo per1odo, a participa~~o da despesa do Ministério da 

Sa~de, financiada com recursos do ors:amento fiscal, em rela~~o 

nc• total da despesa dc• Tesouro Federal, passou de 1,8% em 1978 

para 2,61. em 1987, alcançando sua mais baixa participao;ao em 1'983 

com 1, 1% .. 
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TAIIWI 9 

BRASIL: PARTICIPACAO PEIICIItTUAL DO IIS E DE TODAS AS DESPESAS 

COII SAUDE DO OIICAIIIIITO FISCAL NOS GASTOS DO TESOURO. 

1978-1987 

PARTICIPACAO NA 

DESPESA DO TESOURO (X) 

ANO DESPES& DO tODOS OS GAS 

MS tOS C/ SAUDE 

1978 1,8 3,2 

1979 
1,8 3,2 

19811 
1,3 2,4 

1981 
1,4 2,7 

1982 
1,6 3,8 

1983 
1,1 2,7 

1984 
1,5 2,6 

1985 
2,6 3,1 

1986 
2,2 2,3 

198? 
2,6 3,2 

rolttE: VIAIIIA, SOLO!! HAGALIIfiES; "' PAPEL DO 

OIICAIIDfTO FISCAL 110 FIHANCIAIIIIITO DO 

SIStEHA UltiCO DE SAUDE". AGOST0/88 -

1111110. 
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A comparaç:~o da participaç:~o da despesa do Ministéric• da 

Sat'tde com o percentual de gastos com a funç:~o saL, de permite 

obser·var que se no per1odo 1978-1984 a despesa do Ministério, 

financiada como recuYsos de• Tesouro Federal, representou 

aproximadamente entre 40% e 50% do total dos recursos do Tesouro 

Federal gastos om a funç:~o sat'tde, no t'tltimos três anos 

considerados, essas mesmas despesas do Ministério da Sat'tde 

significaram mais de 80% do t·~tal de gastos com a fun-.:co sa.tlde 

efetuados com recursos do Tesouro Federal. 

Por outra parte, a anAl i se dc•s dados a valores constantes 

permite evidenciar que as despesas do Tesouro Federal com a 

fun<;:Co satlde, no perfc•do 1'378-1987, aumentaram na mesma prop•::.ro;;:Co 

que c• total dos recursos do Tesouro Federal sendo que as 

despesas do Ministério da Sat'tde financiados com recurs;c•s do 

Tesouro Federal aumentaram 148,46% no mesmo perfodo e as 

despesas com satlde dos restantes ministérios diminuíram 26,28% 

(tabela ntlmero 10). 

Porém, devemc•s destacar que o aumento significativo 

observado a partir de 1985 nos recursos do Tesouro Federal 

al•:•cados a•:. Ministério da Satlde, estã em alguma medida motivado 

pela pr•:ogressiva incorpora-.:C•::l ao Tesouro Federal dos re•:ursos do 

F"insocial. 

139) Vianna, Solom Magalh:Ces: "0 Papel d•::o Or-.ament•::o Fis•:al no 
Financiamento do Sistema Unic•::o de Satlde". Agost•::o/88, mimeo. 
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TAIIWI 18 

IVOLUCAO DOS JIEQJRSOS 110 TESOIIIIO FIDEIIAL E DAS IESPISAS 

JIO TESOIIIIO FDEIIAL CON 11 FllltCAO SAIIIE E CON O NIMISTEIIIO 

DA SAUIE, IIIIASIL- PEIIIOIIO 1978-1987 • 

ANO BASE: 1978 : 188,88 

188,88 188,88 188,88 

94,42 94,42 94,42 94,42 

82,88 79,84 85 

87,112 88,22 n,77 

183,811 118,72 

98,93 65,86 123,16 

85,84 88,84 83,81 

112,88 Ui8,28 41,59 

133,26 226,61 13,24 

172,81 172,81 248,46 73,72 

rotfi'E: TAIIWI 18.A EM AIIEXO 
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Por essa raz~c· os dados '!iiPYesentadc•s até o momento na:to 

permitem dimensionar a evolu~âo real dc•s recursos do Tesouro 

Federal, 

Satlde. 

excluindo o Finsocial, destinados ao Ministéric• da 

Embora o aprofundamento da anAl i se exposta seja tema dco 

próximo capitulo, consideramos importante assinalar que o 

aparente 

Federal 

aumento, a valores reais, dos recursos do Tesouro 

alocados no Minist~rio da Sa~de, n~o alcan~ou a dimens~o 

manifesta nos or~amentos e balan~os da Uni~o. 

No que tange A diminui~~o de recursos do Tesouro:> Federal 

gast•:>s com a fun~~o sa~de pel•::ls demais Minist~rios, ~ necess~r i•:> 

contemplar a possibilidade de uma diminui~~o:> da .j~ p•:.u•:a 

transparência e,;istente no:>s documentos o:>r~ament~rio:>s e cont~beis, 

nos quais cada vez mais , as despesas de sa~de po:>deriam 

aparecer dilufdas n•::ls gastos de administra~~o:> geral. 

De qualquer forma, independentemente da evolu~~o, a valores 

co:>nstantes, dos recursos do Tesour•::l Federal alocados no:> campo da 

sallde, sua participa~:io em rela~âo:> ac• total da receita do Teso:>uro 

Federal, 

manifesto 

setorial. 

que no:> perfodo:> analisado n~o:> supero:>u 3,21., po@! de 

o descompro:>misso do:> estado:> co:>m o financiamento 

Vale lembrar que se o:> or~amento fiscal representc•u em 1987 
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menos de 10% do PIB (40) , os gastos com sallde f inanc iado::ts C•::tm 

recursos do Tesouro Federal al•:ano;aram meno::ts de 0,32% do;:t PIB, o 

que significar ia aproximadamente 8% do tc•tal dos recurso;:ts gastos 

com sa~de consideradas todas as fontes, estimado em 1986 em quase 

3,9% do PIB. (41l 

B- Qã f-ecursos ~ Previdência Social: 

Da ã!:!.!l!. composi.;l!llo ê. evolu.;l!llo 

Para analisar a compcosi~l!llo da receita da Area da Sa~de da 

Previdência Soe ial é necessAr i o estudar a composi~l!llo dco total da 

receita do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 

<42l ( SIMPAS ) .iA que, c• lnst i tu to Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social <INAMPSl responsável pelo 

programa de sa~de da Previdência, tem sua dota~l!llo or~amentAria 

definida na oportunidade da elabora~l!llo de• or~amentco do SIMPAS, 

nl!i!o c contando com uma contribui~l!llo especifica para 

desenvolvimento de suas a~ôes. 

(40) Vianna, S; op. it. 

(41) Médici, A.C. e Silva. P.L.B. "Considera~ôes Sobre o Gasto 
em Sa~de no Brasil: Dilemas até o Final do século". Cadernos de 
Sa~de P~blica n. IV - ,jan/mar~o 88. 

(42) O SIMPAS foi criado em 1977 e estA composto, além do 
INAMPS, pelos seguintes 6rgl!llos: Inst i tut•::l Nacional de Previdência 
e Assistência Se•: ial ( INPSl, Fundao;l!llo Nacional de Bem-Estar do 
Menor <FUNABEMl, Legil!llo Brasileira de Assistên•: ia (LBAl, Empresa 
de Processamento de Dados da Previdência Social <DATAPREVl e 
Instituto:;, de Administrao;l!llo Financeira da Previdência e 
Assistência Social <IAPASl. 
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A receita do complexo previdenci~rio, no per fo::<do:;. 1978-1':l87, 

era composta por: 

- contribui~ões compulsórias dos trabalhadores e 

das empresas; 

conh·ibui~~c. da Uni~o; 

outras receitas, formadas por recurscos recebidos 

pela prestao;~o de servio;os a terceiros, receitas patrimoniais, 

industriais e financeiras, e por doa~ões e subven~ões recebidas. 

Até o final de 1981 as contribui~ôes compulsórias estiveram 

compc•st as: 

Na Previdência Social Urbana: 

- 8/. dos salArios dos empregados inseridos no mercado 

formal de trabalhe•; 

8/. da folha de salArio das empresas; 

16/. dc• valor dos servi~os prestados por trabalhadc•res 

autônomos registrados na Previdência. 

Tcodas até um teto de 20 sal ~ricos mfn i mos. As empresas 

efetuaram também outras ccontr ibuio;i!les, 

de sal~ri•::<s para programas espe•:fficc•s. 

calculadas sobre a folha 

Na Previdé!ncia Social Rural: 

para os trabalhadores rurais: 

2,4% da folha de salAric•s das empresas urbanas; 

2,5% do valor da venda da produ~~o agrfcola, 

pelc•s produtores rurais. 
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- para o empregador rural: 

1,44% do valor da venda de sua p..-odu~lllc•; 

0,72% do valor da parte nl!ío cultivada na propriedade 

rural. 

Porém a crise financeira da Previdência Social, manifesta 

nc•s déficits orfamentArios da 1980 e 1981, implicou na adof:!to de 

uma série de medidas tendentes a equilibrar receitas e despesas. 

Dentre elas destacamos, desde o ponto de vista da capta~:!to de 

recursos, o::J aumento::J das contribui-.oes compulsórias. 

Assim, através de Decreto-Lei, ,;:. gover-no efetuou as 

seguintes modi ficaftles nas co::Jntribuiftles compulsórias da 

Previdé?nc ia S•::oc ial urbana: 

u a). • • a aliquc•ta ~nica de 8% sobre os salârios passa para 

outra que varia de 8,5% a 10%, de forma progressiva sobre o 

sal Ar i•::o, até Q teto de 20 sal Ar i os mfn i mos; ou se,ja: 

até 3 salArios mfnima;:.s 8,50% 

de 3 a 5 " " 8,75% 

de Co' 

"' a 10 " " 9,00% 

de 10 a 15 " " 9,50% 

de 15 a 20 " " 10,00% 

mais de 20 " " 10,00% 

b) A contribuis::!to das empresas urbanas passa de 8% para 10% 

da folha total de salArios, mantendo-se o teto de 20 salários 
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m:fn imc•s .. 

c) Os trabalhadores autOneomeos, empregadores, ministros de 

preofiss:lleo religiosa eou quaisquer eoutreos contribuintes em deobreo, 

elevam sua ceontribui~:lleo de 16,0% para 19,2% sobre sua remunera~:lleo 

mensal estimada, de acorde. cc•m a tabela de salârieo base 

progressiva, em funo;;<!!eo de. tempo de contribuio;:<!!o. 

dl Para os aposentadc•s e pensi<::onistas foi criada uma 

ceontribui;:lleo adicional de 3% sobre o beneficie. recebido ••• " (43) 

Em 1986 foi extinta a ceontr ibui~:llo deos aposentados e 

pensionistas e em 1987 eliminado c. tet•::o de 20 salâri<::os mfnim•::os 

para as contr ibui<;Oes efetuadas pelas empresas. 

Finalmente em 1988, a partir de. novo texto constitucional, 

feoram introduz idas importantes modificao;: eles que tratarem•::os em 

eoutreo ponte. deste capitulo. 

Cabe mencionar que o aumento das al f quotas de cc•ntr ibui~:lleo 

efetuado em 1981 n<!!eo impediu que novos d~ficit eoro;:amentârios se 

apresentassem nos anos 1983 e 1'384. (44) 

Quanto ~ ceontribui~:!ieo da Uni:lleo, os recursos têm se limitado 

l! arrecadaç::llo ceorrespc•ndente l! "cc•ta-Previdênc ia", acrescidos, a 

partir de 1981 dos saldos obtidos nos Servi~o Nacional da 

<43) Médici, A. C. "Saclde e CYise na AméYica Latina"; eop. cit. 

(44l Médici, A.C. "Saclde e CYise na América Latina"; eop. cit. 
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Indllstr ia (SENAI), Servi;a Especial de Cam~rcia (SESC) e Servi;a 

especial da Indllstria (SESI). 

A "cata-Previdência" estA cc•mpasta pelas seguintes recursos: 

- 14% da valor arrecadada na venda de bilhetes da 

Loteria Federal e "sweepstake"; 

10% da valor das apostas na Loteria Esportiva; 

5% da arrecada;l!l:a da Later ia Federal; 

- 3% das recursos captadas por competiiôes h!picas; 

3,6% da imposta de impcorta;ôes; 

at~ 6% da pre;a ''e•-refinaria'' da gasolina A. 

Nco que tange à camposis;~o da receita do SIMPAS no per lodo 

19'78-1987, a tabela mlmero 11 permite verificar a importância das 

contr ibuiiôes compul s6r ias em rel ai~O aco total da receita 

arrecadada, as quais oscilaram entre 81,39% em 1987 e 93,84% em 

1'38!3, e c• desc•:3mpromiss .. :. d.:::. GoveYno Feder-.al com o financiamento 

da Seguridade Social, no qual teve uma participai~O relativa 

super i o r aos '31. sd em 1'381 , 

total do::.s recursos da SIMPAS. 

diminuindo em 1987 para 0,81% do 

Por sua vez as cantr ibuiiôes dcos empregados representaram, no 

perlodo de 1'379-1981, pcoLtco mais de :>OI. da arrecadai~o, sendo as 

contribuiiôes das empresas urbanas responsáveis por 

apro•imadamente 55% do total dos recursos. (tabela nllmero 12) 

Cabe lembrar que a o:contribuio;:l!o do empregado pode ser 

considerada um imposto:. direto e a do empregad•::.r um imposto 
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TABELA 11 

CONPOSICAO INIS RECEITAS DO SIIIPftS - BJIIISIL: 1!178-1987 

I T E N S DE RECEITA 

ANO TOTAL CONTRIB. CONTRIB. Rias cotiPULS. PLIIt 
1978 1811,1111 87,97 5,96 6,117 

1979 
1811,811 U,111 4,94 2,96 

19811 
1811,1111 91,62 5,21 3,17 

1981 
1811,811 87,61 9,53 2,86 

1982 
11111,811 93,116 4,57 2,37 

1983 
1811,811 93,84 1,18 4,98 

1984 
1811,811 87.711 1,75 111,55 

1985 
11111,811 9tl.811 6,75 2,45 

1986 
1811,811 91,86 3,99 4,25 

1987 
<*> 11111,1111 81,39 11,81 17,79 

fONTE: GRUPO DE CUSTEI O DO IIPftS E BIILANCOS DO FPAS. 

EN ltDICI, A.C. "SIIUH E CRISE NA AIIEIIICA LATINA". 

< *> CALCULADO A PARTIR DOS DADOS DIVULGADOS PELO NESNO 

AUTOR EN "' FINANCIIIIIENTO DA SAUJIE E A NOUA CARTA 

CONSTITUCIONAL". NINEO, RJ 1988. 
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TAJIILA 12 

FlllfllfCiflf!DtTO DA Plll'UIDmCIA SOCIAL SIGUitDO 

AS DIFERINElES FOHIIS - BRASIL - 1979 - 1981 • 

ESPECIFICAaiO 1 9 7 ' 1 9 8 8 1 ' 8 1 

I. RECEITA DE COitl'RllllllCOIS 
SOCIAIS 

92,18 91,62 87,61 

1-COitl'IIIIIIIICOES SEGURADOS 
CIIICLUUVE 13 l 32,46 31,68 38,29 

2- COitl'RIIIIJICOIS Dtl'IIESAS 55," 55,98 53,58 

a) IIEGIIIE GERAL UIICLUSIVE 13) 32,76 31,98 38,71 

bl SALARIO FRNILIA 11,46 11,43 18,85 

cl fllltiiiiRAL 6,83 6,64 6,31 

dl SEGURO ACIDDITE TRAIIALitO 5,89 5,12 4,86 

e) SALARIO llfiTEIINIDADE 8,62 8,81 8,77 

3- COitl'RIIIIJICOES RURAIS 3,68 4,84 3,82 

a) SOBRE I'IIOIIUCAO RURAL 3,21 3,69 3,63 

bl ENPIIEGADOR RURAL 8,47 8,35 8,19 

11. TRANSFEREIICIRS DA UHIAO 4,94 5,21 9,53 

111. OVTRAS RECEITAS 2," 3,17 2,86 

lU. RECEITII (X) 188,88 188,88 188,88 

<NILIIOIS COJIIIDITIS) 335.861 636.883 1.368.675 

fOHTE: IIALAIICOS DO FPIIS 

En Ulllltllfl, SOLOII, N. E OVTROS 
DO SISTDIA DE SIIUDE DO BRASIL" 
BIIASILIA, 1983 
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indireto, .j-4 que os cust,;:.s da empresas com encar-g•::es soe i ais s~o 

r-epassados aos pr-e-;•:.s dos produtos e servi~os. 

E: dizer, que mais da metade do::os recursos da Previdêno: ia 

Scocial acabam sendo pago::os pelo con.junto da sociedade, e que todo 

trabalhador inserido no mercado formal de trabalho contribui por 

um lado atrav~s da contribui-.l!!•::o direta descontada de seu sal<lrio 

e por outY.::t enquanto consumid,::er. 

Em rela .. ~o à evolu .. ~o, a valores constantes, dos recursos da 

Previdência, a tabela n~mero 13 permite verificar que a receita 

tc•tal diminuiu sensivelmente no perfodo 1980-1984, em rela .. ~o ao 

volume total arrecadado em 1978, com excess~c· da arrecada .. ~o 

correspondente a 1982 que apresentou, em rela-.l!!•::o A de 1978, um 

crescimento de 17,7'3% o:omo consequéncia do aumento de alfquotas 

decretado em dezembro de 1':381. 

O aumento que come~a a manifestar-se em 1985 e que em 1986 e 

1987 chega a aproximadamente 16%,em rela~~c· aos recursos de 1978, 

pode ser •:onsiderado como resultado da recuperao;l!!•::o económi•:a 

observada a partir de 1984. 

No que se refere à penaliza .. ~o que a contribui .. ~o 

previdenciária exerce sobre a pcopula~~o, devemos considerar, pcor 

um 1 ado, como .já mencionamos, que as contribui~ôes efetuadas 

pelas empresas, 

previdenc i <Ir ia, 

que representam mais da metade da arrecada .. ~o 

acabam sendo pagas total, ou no mfnimo 

parcialmente, pelo con.junto da populao;l!!co atrav~s do consum•::o de 
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TAIIELII 13 

IVOLUCAO IA RECEITA 80 SIIIPAS -BIIASIL- 1'1111080 1978-1987. 

ANO IIASE: 1978 = 1811,111 

ANO RECEITA 80 

SJIIPAS 

1978 1111,811 

1979 
1112,118 

19811 
96,54 

1981 
98,98 

1982 
117,79 

1983 
96,48 

1984 
911,11 

1985 
97,51 

1986 
116,23 

1987 
116,98 

FOitl'E: TAIIELII 13 .A DI ANEXO 
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bens e servi~os, e por outro lado, que a contr ibuis;~c· do 

trabalhador incide sobre os rendimentos de quem ganha 1 salArio 

mfnimo 8,5% e de quem recebe 100 salArios mfnimos cerca de 21. 

(45) 

!! dizer que desde o ponto de vista da captas;~o dc•S Yecursos 

o sistema pode ser qualificado como altamente regressivo. 

Por outra parte, as contribuiç~es previdenciAYias, por terem 

como base de cAlculo a folha de salArio, penalizam principalmente 

As empresas que fazem uso intensivo de m~o-de-obra !geralmente 

pequenas e m~dias empresas). 

Outra consequência importante, provocada pela sua base de 

incidência, é a vulnerabilidade da Yeceita face aos peyfodos de 

cYise econOmica caYacteYizados poy sensfveis diminuis;~es da massa 

salaYial. 

Quanto à composis:~o da Yeceita pyevidenciAYia segundo Yamo 

da atividade, os dados divulgados pelo Ministéyio da PYevidência 

e Assistência Social IMPAS) paya o peyfodo 1978-1986 a partiy da 

anAl i se da paYcela do empYegado 146) mostYa que a indllstY ia 

lideYou a geYao;~o de receita pYevidenciAria contyibuindo entre 

145) Silva, F.A. 
RefoYma TYibutAYia" 
107, RJ, 1 '387. 

Rezende da e AzeYedo, B. "Estudos 
- Tomo 4 - ''Contribui~~es Sociais''. 

145) MPAS, Pyevidência em Dados vol.3 n.3, 1988. 
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35, 0'3Y. ( 1982) e 42, 42Y. (1 '385) , que o setor ser v i o;: os aumentc'u 

sua parti•:ipao;:ll!o relativa de 28,77Y. (19"78) para 34,28Y. (1':385), e 

que a importància relativa do comércio na composiç:ll!co da receita 

oscilou entre 13,07% ( 1978) e 9, 43% ( 1982). (tabela n~mero 14) 

Finalmente nll!eo peodemeos deixar de mencieonar as estimativas de 

que no perfodeo 1979-1985 entre 22 e 28 milhtles de ocupadeos nll!o 

contribuíram para a Previdência Social. (47) 

Q Ceompreometimento 9.2.§. Recurseos da Previdência Ceom !!. Funçll!eo Sa~de 

Ceomc• podemos observar na tabela n~mereo 15, as despesas do 

INAMPS, no per1odeo 1978-1987, significaram entre 21,91Y. (1983) e 

34,83% (1987) deo total da despesa da Previdência Seocial. 

Cabe men•: ieonar que os recurseos deo INAMPS sll!•::o definideos a 

partir do veolume de recurs•::os sobrantes a peosteriori d•::o pagamenteo 

dos beneficios (apeosentadeorias, penstles, etc.) "Dado que o 

pagamento de beneficios pecuniários é passfvel de um cc•ntrc•le 

muiteo maieor peor parte da sociedade, deo que a qual idade da 

assisténc ia médio: a, a esta têm sido alo::ocadeos eos recursos que 

s•::obram ap6s a alocao;ll!o da verba necess<lria para o pagamenteo 

daqueles beneffcieos". <48) 

<47) IBGE, Pesquisas Nacionais por Amostra de Deomic!lieos, 
1985. 

1979-

(48) ENSP, Rel at<!or i o da Pesquisa "AnAl i se de Pol1t i c as 
Alternativas para o Financiamentc• do Seteor Sa~de neo Brasil"; 
coord. A.H. Cheorny, RJ, 1'::088. 
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ANO TOTAL 

U78 37.611 

U79 
48.354 

n88 
44.6118 

1981 
47.944 

1982 
65.524 

1983 
36.618 

1984 
32.656 

1985 
38.855 

1!186 
52.125 

tABELA 14 

COHIRIBUICAO PREVIDENCIARift POR BANO DI ATIUIDADI 

(parcela do eMPJ'l!!fadO, estiiOada a Pill'til' do Hlatol'io da BAIS>. 

XDO 
IIIDUSTRIA 

TOTAL 

15.296 48,67 

18.5115 38,27 

17.186 38,53 

17.981 37,58 

22.994 35.119 

13.884 37.92 

12.445 38,11 

12.622 48,!11 

22.111 42,42 

BRRSIL <1978-1986) 
Cz$ MILIIOIS (H) 

XDO 
SIRUICOS COIIIIICIO 

TOTAL 

Ul.822 28,77 4.914 

13.214 27,33 5.663 

12.358 27,68 4.495 

13.552 28,27 4.752 

1?.989 27,46 6.179 

11.973 32,78 3.894 

18.749 32,92 3.412 

11.1159 35,84 3.468 

17.869 34,28 6.873 

fONTE: SISTDIA SIMT!S! 

XDO 
OUJJIAS 

TOTAL 

13,87 6.579 

11,71 18.972 

18,118 18.577 

9,91 11.659 

9,43 18.362 

18,64 6.859 

18,45 6.858 

11,21 3.714 

11,65 6.872 

(H) UALORIS IIDIIS C4M BASE IM 1987. O lflfLAIOR UTILIZADO fOI O IGP 

IliTBAIDO DE: IIPAS, PRIVIDENCIA IM DADOS, UOL. 3, 1988. 
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XDO 

TOTAL 

17,49 

22,69 

23,71 

24,32 

28,82 

18,74 

18,52 

12,84 

11,65 



Certamer1te essa forma de definiç~o dos recursos do INAMPS 

implicar! que, em per1odos de crises econOmicas, os recursos para 

assistência médica sofram uma diminuiç~o mais que proporcional em 

relaç~o l.l observada no total de recursos do SIMPAS. 

Uma ilustraç~o dessa afirmativa surge da comparaç:~o da 

evol uç:~o dos recursos do INAMPS (tabela m\mero 16) com a evol uç:~o 

dos recursos do SIMPAS (tabela nolmero 13), no per!odo 1978-1987. 

Como podemos observar na tabela nolmero 16, no per:lodo 1978-

1987, a receita de• INAMPS superou o volume de arrecadaç:~o do ano 

1978 sd em 1987, 

a valores reais, 

ano no qual apresentc•u um aumente• n•:.s recursos, 

de 45,64% em relaç:~o a 1978. Nos outros anos do 

per:lodo analisado, o volume de recursos sempre foi inferior ao 

observado no ano tomado como base (1978), 

em 1983 72,48% dos recursos de 1978. 

chegando a representar 

PoY sua vez, cc-,mo .jA mencic•namos, as diminuiç:eles observadas 

no total de recurs<.:;.s do INAMPS, se comparadas com as verificadas 

em rela.;lt!c• aos recursos do SIMPAS, põem de man i fest•:) a maior 

vul ner ab il idade da receita destinada A assistência mll!dica 

fundamentalmente nos per fados de c r i se ecc•nOmi.:a. Servem c•:•mo 

exemplo os resultados cc•Yrespondentes a•:. ano 1'382, no qual t:)S 

recursos do SIMPAS aumentaram em rel aç:~o a 1978 um 17, 7'3% e os 

recursos do INAMPS ficaram em 90,12% do volume de recursos 

•:orrespondentes a 1978. 

De qualquer fc•rma é inegAvel a importanc ia que os recursos 
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IIIIIELA 15 

PIIRTICIPACIIO »A DESPESA 110 lnAIIPS nA DESPESA 

DO SINPftS - BRRSIL- PERIOIO 1978-1987. 

ANO 
PARTI CJPACAO 
DESPESA 

lnAIIPSISINPftS 

n?B 29,81 
. 

1979 
27,58 

na& 
27,35 

1981 
24,34 

1982 
23,27 

1983 
21.91 

1984 
25,34 

1985 
26,74 

1!186 
25,21 

ns1 
34,83 

FONTE: IIEDICI, A.C. "SAUDE E CRISE nA AIIEIIICA LATINA"; OP ClT. 
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TABELA 16 

EVOIAICAO DA RECEITA DO IIIAMPS - IIIIASIL - PERIODO 1978-1987 

11110 IIECEIJA DO 

IIIAMPS 

1978 1118,1111 

1979 
94,83 

1988 
95,52 

1981 
88,26 

1982 
98,12 

1983 
72,48 

1984 
77,19 

1985 
85,11 

1986 
98,42 

1987 
145,64 

rorti'E: TABELA 15.A 111 ANEXO. 
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da Pl'"evidén.: ia So.: ial tem no fi nano: iamento do setol'" saold•.2. No 

pel'"fodo 1980-1987, <:•s mesm•:>s l'"epl'"eSental'"am entre 77% e 85% dos 

l'"e<:ul'"s<:•s gastos .:om saolde a n1vel fedel'"al. (49) 

As estimativas realizadas pal'"a 1986 (50) 
' que avalial'"am 

o gasto total em sadde (incluindo o gasto do subsetol'" pl'"ivado) em 

apl'"oximadamente 3,9% do PIB, mostl'"al'"am que os YeCUYSOS 

pl'"eviden.:i<ll'"ios destinados ao setol'" sadde signifi.:al'"am cel'".:a de 

1,3% d•::l PIB. 

E dizel'" que os l'"ecul'"sos pl'"evidenciAI'"ios sel'"iam (em 1986) 

responsáveis por pouco mais de 33% do total dos l'"ecursos gastos 

em saolde. 

Em l'"esumo, a anAlise l'"ealizada, mostl'"a que, no pe1'"1odo 1978-

1987, o financiamento do complexo pl'"evidenciAI'"io continuou sendo 

•:ada vez mais responsabilidade da populao;!t•::l em gel'"al e das 

classes tl'"abalhadol'"as em especial, que existiu uma diminuio;~o da 

pal'"ticipao;!t•::l relativa da contribuio;!to da Uni!to no financiamento 

da Pl'"evidéncia, e que s6 a partil'" da Nova Reptlblica os re.:ul'"sos 

pl'"evidenci<ll'"ios destinados A funo;!to satlde apl'"esental'"am um aumento 

tanto de sua pal'"ticipao;!to l'"elativa no total de recuYsos 

previdencioilrios, como de seu volume a valores constantes. 

(49) Vianna, S.M. "O Papel do Dl'"o;amento Fiscal no Financiamento 
d•:> Sistema Uni•:•:> de SaLide"; op. •:it. 

(50) Médici, A. C. e 
em Saolde no Bl'"asil: 
Saolde Polblica n. IV 

Silva, P.L.B. ''Considel'"a~~es sobl'"e o Gasto 
Dilemas até o Final do Século"; Cadel'"nos de 
- Jan/mai'"FO 1988. 
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Assim sendo, concluímos que no perfodo analisado foram 

apY 1:.fundadas, desde (_) pc,nto de vista da capta-;:~o dos YeCUYsos, as 

o:aracterfsticas evidenciadas nos an•::.s anteriores. 

Consideramos que o aprofundamento mencionado:• foi determinado:• 

pelo pro.jeto polftico-ideol6gio:o e econOmico do regime 

buroo:r<lt i co-autor i t<tr i c•, o que fez com que a o: r i se da previdénc ia 

soe i al fosse enfrentada desde o ponto de vista da receita, 

através de medidas que n~o só n~o reverteram o padr~o de capta~~o 

dos recursos .:observados até o momento, cc•mo aumentaram a 

penaliza~~o das classes trabalhadoras e diminuíram o compromisso 

dco Estado com o financiamento das politicas sociais implementadas 

pela Previdência. 

C- Out r o:•s Fundos Se• c i a i s 

c. 1- O Fundo:• de Apoio ao Desenvc•lvimento Social (FAS) 

O FAS foi criado em dezembro de 1974 pela Lei No 6. 168 com •:O 

objetivo de dar apoio financeiro aos programas e projetcos de 

o:ar.iter S•::oc ial. 

Seu pl anco de apl io:a~~o de recursc•s deve ser aprovadc• pel c• 

Conselho de Desenvolvimento Social (CDS) e sua administra~~o e 

gerén•:ia é responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF). 

"Segundo determinao;:~•::o da lei que instituiu o FAS os 
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financiamentos s~eo destinados preferencialmente a: 

a) preojetc•s de interesse deo setor pllbl iceo nas Areas de Sallde e 

Saneamentet, Trabalhe< e Previdência e Assistência 

Seu:: ial; 

b) preojeteos de interesse deo seteor pr i vadc• nas Areas referidas 

acima; 

c) programas de caráter social para atendimento de pessoas 

f:fsicasn ~ (51) (52) 

Seus recursos est~eo ceonst i tu!dc•s pela renda das leoter ias, eos 

saldos operacionais da CEF, peor deotas;tles eors;amentArias da Uni~eo e 

por outros recursos de origem interna e externa. 

Esses recursos s~o apl icadeos através de duas mc•dal idades, 

Aplicas;tles a Funde< F'erdido e Operas;tles Financeiras Subsidiadas. 

A tabela n~mero 17, que apresenta a composi.;:l!!:eo per•:entual 

deos recursos do FAS, no perf•::<d•:::o 1980-1''386, discriminados em 

"Recursos provenientes da renda das Loterias" e "Outros tipos de 

recursos", nos permite observar que existiu uma invers~o na 

<51) Braga, 
Ctp .:it. 

J.C. de Souza e Paula, 

(52) Essa eordem de prioridade 
regulamenta<;l!!:o: entidades p~blicas 
no mesmo grau de pr i•:::or idade. 
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impeortancia relativa das fontes mencionadas. Em 1980 34,6% d•::OS 

recursos prcovinham da renda das leoter ias sendo 59,7% outros 

tipos de recursos, ,já em 1'386 a renda das leoter ias foi 

respeons!l.vel por 73,9% do total dos recursos e os outros tipos de 

recursos por 10,8%. 

Cabe mencionar que a anAlise efetuada por Vianna (53) 

sobre a arrecadas;:\\leo do FAS no per1eodc• 1979-1981 mostra que os 

recursos dc•s saldos operacionais da CEF significaram entre 6% e 

15% do total de recurs•::.s arreo:adadeos, que a arrecada~~o efetuada 

pelo de empr E!!st i mo::os con,:edid•::'IS participou c•::.m 

apro,;imadamente 19% a 26%, que os emprE!!stim•::.s ceontrafdos tiveram 

uma impeortancia relativa, em rela~~o ao total de recLtrsos, que 

oscilou entre 15% e 26% e finalmente que a contribuio;~eo da Uni~o 

representou entre 4% e 6% da arrecadao;~o total. 

No que se refere à eveolu,.~o do total de recursos do FAS, a 

valores •:•::.nstantes, a análise d•::. perfodo 1980-1987 (tabela ntlmero 

18l mostra uma progressiva diminui~~eo entre 1980 e 1984, chegando 

a arrecadao;~eo de 1984 a significar 55,7% da observada em 1980. A 

partir de 1985 o total de recursos do FAS manifesta uma tendência 

de aumento de forma tal que a receita o:orrespeondente a 1987 

representa 76,7% do total arrecadado em 1980. 

Se a análise da eveoluo;~o a valores constantes E!! realizada 

discr iminandco o total de recursos s;egundo fo:onte de arre•:adao;llt'•::., 

(53) Vianna, S. M. e outros: "Gasto e Financiamento dco Sistema de 
SaLide no Brasil". IPEA/CNRH- Brasília 1'383, mimeeo. 
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TIIJI!LA 17 

COIIPOSICAO PEIICIHI'UAL DOS JIEQJRSOS DO FAS 

SEGUIIOO FONTE - BIIASIL - PEIIIO»> 1981H986. 

F O N I E 1988 1981 1982 U83 1984 1985 

IIEC/LOIEIIIA 34,6 39,4 52,6 68,4 71,2 88,3 

OUTROS 
IIECIIRSOS 

IAriiiol! 

TOTAL 

59,7 56,4 44,1 38,7 17,9 18,6 

5,7 4,2 3,3 8,9 18,9 9,1 

188,8 188,8 188,8 188,8 188,8 188,8 

FONTE: OOI!ftiDO IE NDICI, A.C. "'SEGUI!IJ)AJ)E SOCIAL: 

PEIISPECI'IUAS Plll!ft 1989" -IIJ- NOU. 1988 - 1111110 • 

IIIJI!LA 18 

DOJAICAO DO TOTAL IE IIECIII!SOS DO FAS, BIIASIL 

PEIIIODO 198lH987. IINO BASE 1988 = 188,8 

1986 

73,9 

18,8 

15,3 

188,8 

11 " o 19811 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

DOLUCIIO IA 
I!ECEITII DO 
FAS 

188,8 88,6 69,8 65,8 55,7 57,3 64,5 76,7 

FONTE: tftJ)ELA 18.11 111 ANEXO 
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podemc•s verificar que a diminuis;<ll.o observada em relas;<ll.o ao total 

dos recursos do FAS n<ll.c• esteve motivada por· uma diminuis;<ll.o dos 

recursc•s provenientes da renda das 1 oter ias, já que os mesmos 

aumentaram,a valores reais, entre 1980 e 1'386, 37,6%, mas pela 

significativa diminui~<ll.o dos outros tipos de recursos que em 1986 

apresentaram um volume de arrecadas;<ll.o equivalente a 11,6% de• 

correspondente a 1980. (54) 

Q ~ comprometimento ~ ª fun~<ll.o sa~de 

Os recursos do FAS destinados aos programas de sa~de têm 

representado:;. nos primeiros cinco anos do perfodo 1980-1987, entre 

12,6% e 23,3% dos recursos arrecadados,diminuindo sua importancia 

relativa nos três tlltimc•s anos (1985-1987) nos quais oscilc•u 

entre 7,3% e 9% do total da receita do fundo. (tabela ntlmero 19) 

Por sua vez a evoluo;;<ll.o, a valores constantes dos recursos 

do FAS alocados aos programas de sallde <tabela nllmero 20) 

permite verificar um aumento, em relao;;<ll.o aos recursos destinad•:os 

a esse mesmo prc•grama em 1'380,de 29, ?X nos recursos de 1981 e de 

19,8% em 1982. JA a partir de 1983 pode-se .:observar uma 

diminuis;<ll.o significativa nos recursos alocados ao setor satlde, de 

forma tal que em 1986 chegaram a representar somente 34,4% dos 

(54) Os dad•:os apresentados foram calculados a partir das tabelas 
ntlmero 17 e ntlmero 18-A (em anexo). 
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ANO 

Y. PIIOGIIAIIA 

SAUDE 

TAJIWI 19 

PAIIIICIPACAO IIWITIUII DO PIIOGIIAIIA SAUDE ltO TOTAL 

DOS IIECUBSOS DO lAS -BIIASIL- I'EJIIODO 1981H987. 

1988 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

13,6 19,9 23,3 12,6 22,6 8,3 7,3 

1987 

9,8 

FOIITE: IIDICI, A.C. "' fiHAHCJAIIEHI'O DA SAUDE E A ltOVA CAIIIA COIISTITUCIOHAL: 

LIMITES E POSSIBILIDADES 198f" -RJ- fiOU. 1988 - MIHEO • 

TAJIWI 28 

IVOLUCAO DOS IIECUBSOS DO fiiS DEStJIIIIDOS AOS PIIOGIIAIIAS 

DE SAUDE - BIIASIL - PERIODO 1981H987. AltO BASE 1988 = 188,8 

A H O 19811 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

IIECUBSOS DO 
rASPARA 188,8 129,7 119,8 
SAUDE 

611,8 92,4 34,9 34,4 58,7 

FOIITE: IIDICI, A.C. "' FIIIIIHCIAHIIIIO DA SAUDE E A ltOUA CAIIIA COIISTITUCIOHAL: 

LIMITES E POSSIBILIDADES 1989" -RJ- ltOU. 1988 - MIHEO • 
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Destacamos que os r-ecur-sos destinados aos pr-c•gr-amas de 

saolde, na maior ia dc•s anos estudados, apresentaram melhores 

na sua evolu~~o a valores constantes, que 

evidenciada em rela~~o ao total de recursos do fundo (tabelas 

nolmero 20 e 18) 

Um outro aspecto que resulta importante analisar ê a 

destina.; :!lo regi•::onal que se tem dado ac•s recurs•::os do FAS. 

Considerando os recursos alocados no per!odo 1975-1987 a 

distr ibui•;:ll!o regi•::onal mostra que 2, 50'Y. foram dest inad•::os A regill!o 

Norte, 18,19% A regi:!!o Nordeste, 31,63/. A Sudeste, 17,33/. ao Sul 

e 30,25/. ao Centr-o~ .. oeste. (55) 

Distribui~~o que analisada conjuntamente com 

composi~~o percentLtal do somatório nacional dos recursos dos 

governos estaduais segundo regill!o (55) e com a distribui~~o 

regic•nal da popula~~o brasileira (57) nc•s permite cc•ncluir que 

a aloca~ll!o dos recursos do FAS nll!o diminuiu as perversas 

di feren~as regionais existentes nc• Brasil. 

Por exemplo: as regill!o Nc•rte com 2, 9'Y. do somatõr i o 

nacional dos recursos dos governos estaduais, nc• per 1 odo 1975-

1'384 e 4,9% da populao;ll!o brasileira recebe no perfodo 1'375-1987, 

(55) Lima, Mozart de Abreu "Financiamento do Sistema ~nico ele 
Saolde: Reflexôes Doutrin~rias e Interpretao;ôes sobre a 
participa•;:ll!o do FINSOCIAL e do FAS". Sll!o Paulo Ag•::osto 88, 
mimec•. 

(55) Ver tabela nolmero 20-A em anexo. 

(57) IBGE - Censo Demográfico 1980 
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2,6% dos recursos do FAS; e a regilll•::o Sul com 17,2% d•::< mesmo 

somat6r- i•:. nac iona.l e 16,1% da populao;:lllc• brasileira 

beneficiado com 17,3% do total dos recursos do fundo, Mais graves 

ainda foram os resultados c•bservados em relaç:~o 11 regi~o 

Nordeste, que deteve no perfodo 1975-1984 16% do 

somat6r- i o nac ion.al dos Yecuysos dos governos estaduais e c•::.nt,:•u 

com 29,4% da populaç:~o, e recebeu somente 18,2% dos recursos do 

FAS alocados no perfodo 1975-1987. 

Pc•r Oltt r a parte cabe mencionar que na AI' e a da sallde os 

recursos do FAS aplicados a .juros subsidiados têm financiado 

prioritariamente os empreendimentos do setor privado, tant•::< para 

a cc.nstruç:~o de novas unidades hospitalares, como para a 

remodelaç:~c· ou ampl iaç:~o das já existentes. (58) 

Assim, podemos concluir que os recursos do FAS foram 

alocados através de uma lógica c•:<ntrária aos objetivos enunciados 

na oportunidade de sua criao;:ll!o. Os recursos do FAS finalizaram 

favorecendo a acumulao;:ll!o de capital ao interior do setor sallde e 

consequentemente benef i c iand<? as regU!:Ies mais r i c as preferidas 

pel•::o setor privado. 

Para finalizar devemos assinalar que os recursos do FAS 

que em 1980 significaram 1,6% do t.:otal dos recursos pllblic•::os 

federais alocados A área da sallde, em 1987 participaram com 0,4% 

do mesmo tc•tal. (59) 

-------------------~ ... -----------·--·~~------
(58)Teixeira S.M.F.e Oliveira J.A:"<Im>Previdência Social" •:<P •:it. 

(59) Vianna S.M.: "O Financiamento do Sistema 13nico de SaL\de" op 
c i t. 
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C.2- O Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL) 

O FINSOCIAL foi criado através de Decreto-Lei No. 1940 de 

maio de 1982, com a finalidade de aumentar a capacidade 

financeira do governo em rela;~o aos investimentos sociais nas 

<lreas de sallde, habita;~o pc•pular, educa;~o, alimenta;~o e amparo 

ac1 pequeno agricultor. 

Para cc•mpor os recursos do FINSOCIAL foi criada uma nova 

•:ontr ibui;~o: 

inst i tui~e:les 

imposto de 

0,5/. sobre a receita bruta das empresas, 

financeiras e sociedades seguradoras ou 5% sobre o 

renda devido (ou como se devido fc•sse no case• de 

institui;Oes isentas de imposto de renda) das empresas de vendas 

de servi~os. A contribui~~o seria arrecadada pelo Banco do Brasil 

e pela Caixa Econômica Federal, e administrada pelo Banco de 

Desenvolvimento EconOmicc• e Soe ial (BNDES:>. Porém, na prllt ica c•s 

recursos foram progressivamente incorporados aos recursos do 

Tesouro Federal e alcu:ados atravE!!s do oro;amento da Unill!o;:.. 

A maior ia do;:.s experto;:.s em pol ft ica tr ibut<lr ia c consideram a 

nova o:ontribui;~o o:omo mais um imposto indireto. E entenderam que 

a denomina~~c· de contr ibui~~o foi utilizada para permitir, por um 

lado, a arrecada~~o imediata da receita e sua vincula~~o a 

setores sociais especfficos, e por outro para justificar a base 

sobre a qual incidia a contribui~~o. 

Assumida como imposto " a cobran~a do FINSOCIAL estaria 
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ferindo, em primeiro lugar, o principio de anualidade, segundo o 

qual n~c· é permitida a cobran~a de um novo tributo no mesmo 

exercicio fiscal em que este for institu1do. Estaria sendo 

contrar iadc• também o pr inc 1pio de n~o vincula~~o de arrecada~~o 

tributAr ia, na medida em que o decreto de c r ia~~c· do fundo 

determinava util iza~~o dc•s recursos em áreas sociais 

espec 1 ficas. Por tUtimo a cobran~a do FINSOCIAL sobre o 

faturamentc• ser ia incoerente com o Sistema TributAr i o inst i tu ido 

pela Reforma TributAria de 1965-67, que eliminou a chamada 

cobranr;:a fiscal "em cascata 11
• Com efeito, a contribui~~o define, 

tanto para o Imposto sobre Produtos Industrializados, como para o 

Imposto s•::.bre Circulao;:ll!o de Mercadorias, o princfpio da nlllo 

cumulatividade". (6(1) 

De qualquer forma é importante destacar a importáncia 

relativa do FINSOCIAL no financ:iamentc• do setor sat\de. No per1c•do 

1'~82-1987 •:>s recursos do fundo representaram entre 4,1% (1985) e 

8,8% (1982) do total de recursos federais alocados na Area da 

satlde. (61) 

A anAlise da composi~~o e evolu~~o dos recursos do FINSOCIAL 

ser A realizada no próximo capitulo no qual ser~o estudados c•s 

dois casos escolhidos como referenciais na discuss<lilo da 

(5(1) Silva, 
Sociais 11 

dezembro/87 

(61) Médici, 
op cit. 

Beatriz Azeredo da: Um Estudo sobre as Contribui~tles 
Tese mestrado apresentada na Uerj lEI RJ, 

A .. C.: ''O Financiamento da Sat\de e a Nova Carta ••• " 
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substituiç_:g{o dos Fecursos da PFevidência Social 

funo;<l!o satlde por recursos d•:. Tesouro Federal. 

2.1.2- Fontes Estaduais~ Municipais 

destinados A 

A reo:eita dos Estados e Municfpios, que é al•:.cada através 

dos c•:.rrespondentes orçamentos estaduais e municipais pc•de ser 

discriminada em: 

receita própria 

receita de transferência 

receita de opera~ôes de crédito. 

As receitas próprias, tanto a nivel estadual como municipal 

est~o compostas, 

tr ibut.t!.r ia. 

fundamentalmente, por receitas de origem 

Até 1':184 a receita estadual de origem tr ibut.ar i o provinha 

principalmente da arrecada~~o de dois impostos: 

-· imposto sobre circula~~o de mercadorias (!CM) 

- imposto sobre transmiss~o <ISTR). 

Em 1985 foi instituido um novo imposte• estadual que come~ou 

a vigorar nc• ano seguinte: imposto sobre a propriedade de 

vefo:ulos automotores <IPVA:>. 

No caso da receita tributaria municipal, os YecuYsos provem 

do imposto predial e territorial urbano <IPTU) e do impcosto sobre 

servio;c•s (ISS). 
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Por sua vez , a receita de transferência, estadual e 

municipal, pode ser dividida segundo provenha, ou n~o, do governo 

federal em: 

As 

transferências do governo federal 

- outras tansferências. 

transferências do gc•vernc• federal provem 

fundamentalmente 

Participa~~o dos 

Munic fpios <FPM:>, 

do repasse dos recursos que compõem o Fundo de 

Estados <FPE) e o Fundo de Participa~~o dos 

e da participa~~o estadual e municipal sobre 

alguns impostos federais com•:> por exemplo 40% para os estad•::>s e 

20% para os municfpios do Imposto ~nico sobre Lubrificantes e 

Combust fveis L1quidos e Gasosos <IULC), de competência federal. 

Os fundos de parti c ipa~~c•, tanto dos estados como dos 

municfpios, estâo constitu1dos por ~~m percentual da arrecada~:t!to 

da Uni~o através do Impc•sto de Renda <IR) e do !mpc•sto sobre 

Produtos !ndustr ial izados (IPI:>. 

At~ 1983 inclusive, 

nfveis de governo, 10%, 

a pc•rcentagem fc•i igual para os do::ois 

a partir de 1984 <segundo a emenda 

constitucional No 23 de 1/12/83) o correspondente ao FPE passou 

para 14% e do FPM para 16%. O per•:entual que define •::> volume dc•s 

recursos do FPM foi aumentado para 17% a partir de 1986. 

Quant•::> A receita de opera~/!fes de crédito, as pYincipais 

f•:>ntes que a comp/!fem, tanto:> a nfvel estadual como:> muni•:ipal, s~o: 

- emiss~o de tftulo::os da dfvida p~blica, 

84 



- empréstimos 

g•::overnamentais 

- reSLil tadc• 

estaduais e municipais 

concedidos por 

operac ic•nal pc•si ti vo 

- empréstimos externos. 

entidades 

dos bancos 

As modificas:tles introduzidas a partir do novo texto 

cc•nst i tu c i c•nal 

capftulo. 

ser~o tratados em outra parte do 

A- & Receita dos Estados 

presente 

A composis:~o percentual da receita cc•nsol i dada dos governos 

estaduais, segundo a classificas:~o da receita apresentada 

anteriormente, permitiu verificar no per!odo 1975-1984 (tabela 

nt.lmero 21) a import<ltncia das receitas próprias no somatório 

nar.: ir.:•na.l dos recursos dos governos estaduais. No perfodo 

mencionado as receitas próprias significaram entre 65,6% e 70,"9% 

do somatório nac ic•nal d•::os recursos dos governos estaduais. As 

receitas de transferências oscilaram entre 16,6% e 21% e as 

receitas de c•peras:tles de crédito entre B,l'l. e 16,1% sempre em 

relas:~o ao sc•matório nacional. 

Porém, a análise das receitas consolidadas dos governos 

estaduais por regi~o, permite observar diferens:as regionais 

significativas. Enquanto para as regitles Sudeste e Sul as 
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REGI OIS 

NORTE 

IIOII»ESTE 

SUDESTE 

SUL 

Clftl'IIO 

OESTE 

IIIIASIL 

TAIIElil 21 
COIIPOSICAO PEIICINTUAL DAS IIECEITAS CONSOLIDADAS DOS GOVEJIIIOS ESTADUIIIS 
POR REGIAO , SEGUNDO CLASSifiCACAO IA RECEITA - RRASIL - PERIODO 1975-1984 • 

CLASSIFICACAO DA 
RECEITA 

1975 1976 1977 1978 1979 1988 1981 1982 1983 

R. PIIOPRIAS 
36,2 31,9 38,2 34,5 43,4 52,6 47,6 34,8 38,3 

R. DE TRAHSFERINCIA 
63,8 54,4 58,4 57,1 54,6 42,9 48,6 57,5 59,8 

R. DE OP. DE CREDITO - 13,7 3,4 8,4 2,8 4,5 3,8 7,7 2,7 

RECEITA TOTAL 11111,8 11111,8 11111,8 11111,8 11111,8 11111,8 11111,8 11111,8 11111,8 

R. PIIOPRIAS 58,4 48,7 51,5 48,9 47,9 58,8 46,3 48,4 51,1 

R. IIE TRAIISFERINCIA 39,3 36,5 42,3 39,5 37,7 32,7 34,5 37,11 37,7 

R. DE OP. DE CREDITO 18,3 14,8 6,2 11,6 14,4 17,3 19,2 14,6 11,2 

RECEITA TOTAL 11111,8 11111,8 1811,11 11111,11 11111,11 11111,11 11111,8 11111,11 1811,11 

R. PIIOPRIA 72,2 78,2 77,3 75,4 74,5 77,3 75,9 75,1 79,1 

R. DE TRAIISFERINCIA 18,5 13,3 13,8 12,2 12,2 9,6 9,8 18,6 111,3 

R. DE OP. DE CREDITO 17,3 16,5 8,9 12,4 13,3 13,1 14,3 14,3 18,6 

RECEITA TOTAL 11111,11 1811,8 1811,8 1811,8 1811,8 11111,8 11111,11 1811,11 11111,8 

R. PROPRIAS 711,5 72,1 75,9 64,2 77,3 73,9 711,3 67,3 62,6 

R. JIE TRAHSFERINCIA 11,6 13,9 15,2 15,3 15,1 12,9 12,8 11,6 11,11 

R. JIE OP. DE CREDITO 17,9 14,8 8,9 211,5 17,6 13,2 17,7 21,1 26,4 

IIECEITA TOTAL 11111,8 1811,8 11111,8 11111,11 11111,11 11111,8 11111,8 11111,11 11111,11 

11. PIIOPIIIAS 58,5 52,9 52,6 57,4 47,2 51,8 51,5 58,6 47,7 

R. DE TRAIISFERINCIA 33,6 38,5 42,5 39,8 44,8 39,8 38,8 39,7 33,6 

R. DE OP. DE CREDITO 15,9 8,6 4,9 9,6 8,11 9,2 9,7 9,7 18,7 

RECEITA TOTAL 1811,8 11111,11 11111,11 11111,8 11111,11 11111,8 11111,8 1811,8 1811,8 

R. PIIOPRIAS 67,3 65,8 711,9 66,8 66,2 69,5 66,9 65,6 66,2 

R. DE TRAIISFERINCIA 16,6 18,8 21,11 19,8 28,2 17,2 17,9 19,4 19,4 

R. DE OP. JIE CREDITO 16,1 15,4 8,1 13,4 13,6 13,3 15,2 15,8 14,4 

RECEITA TOTAL 1811,11 11111,11 1811,8 11111,8 11111,11 11111,8 11111,8 11111,11 11111,8 

fOHrE: IBGE_._BALAHCOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - 197411978. 1979/194 - RELATORIO 
DA ruQUISll "ANALISE DAS POLITICAS ALTEIIHIITlVAS DO fiHIINCIAIIENTO DO SETOR 
SAUDE RO BROSILn. EIISP- 1988. 
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1984 

39,4 

59,7 

8,9 

11111,8 

51,9 

33,4 

14,7 

1811,8 

76,5 

9,7 

13,8 

1811,11 

66,5 

11,2 

22,3 

1811,8 

52,11 

28,2 

19,8 

1811,11 

66,1 

18,2 

15,7 

11111,8 



receitas prdprias significaram no primeiro caso entre 70,2% e 

79, 1 X, e nc• segundo 62,6% e 77,3% do somat<!orio dos recursos 

g•::overnamentais das co::orrespcondentes regiôes, para a regi:!ro Norte a 

impo::ort<ll:ncia relativa das receitas prdprias na composio;::!ro do total 

de recursos oscilou, no perfodc• analisado, entre 31,"3% e 52,6%. 

Por sua vez nas regi·~es Nc•r-deste e Centr-c•-oeste as r-eceitas 

pr<!oprias oscilaram entre 46,3% e 51,9% e 47,2% e 57,4% 

respectivamente, em relaç::llo ao somaf!orio das Yeceitas 

goveYnamentais Yegionais. 

ContraYiamente a impoytancia Yelativa das Yeceitas de 

transfey@ncias poY Yegi:llo, em relaç::llo ao so::omat<!orio do::os Yecursos 

dos governo::os estaduais regionais, foi mais significativa na 

regillro Norte, na qual Yepresentou entYe 42,9% e 63,8% e nas 

regiôes Nordeste e Centro-oeste nas quais oscilou de 32,7% a 

42,3% e de 28,2% a 44,8% Yespectivamente. JA nas regiôes Sudeste 

e Sul as receitas de transfereo;:ncia nunca superaYam o percentual 

de 16% do s•::omatdy i o do::os recursos dos governos estaduais da 

regillro. 

Finalmente, as receitas de operao;:~es de CYédito foYam menos 

significativas na Yegi:llo NoYte, na qual YepresentaYam entre 0.9% 

e 8,4% dos recuYsos, excluindo os resultados observados em 1'376, 

anc• em que alcanç:ou uma impc,ytancia Yelativa de q~•ase 14% de• 

total de recursos. 

Nas regi~es Nordeste, Sudeste e Centyo-oeste as receitas de 

opera~ôes de cYédito oscilaYam em Yela~:llo ao total dos 
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Yecuysos dos goveYnos estaduais Yegiona.is de 6,2/.. a 1'3,2%, 8,9% a 

17,3% e 4,9% a 19,8% , respectivamente. JA na regiAc• Sul 

chegaram a representar mais de 26% do somatdrio dos recursos dos 

governos estaduais da regi~o (1'"18:D. 

Consequentemente podemos afirmar que nos 10 anos analisados 

as operao;e>es de crédito foram para os govern•:ls estaduais uma 

importante fonte de recursos. 

Por outra parte, cabe ressaltar que a composi~:llo percentual 

da receita consolidada dos governos estaduais P•:lr regil!:!o e 

segund•:l tipo de receita, n•:l perfc•do 1975-1984 mostra claramente a. 

dependência que os Estados das regie>es mais pobres têm em relao;l!:!o 

&s receitas de transferência. Destacamos os g•:lvernos estaduais da 

regi:llo Norte e dentre eles o estado do Acre que por exemplo em 

1983 teve 87,8% dos seus recLtrsc•S provenientes de transferências. 

Nc• mesm•:l anc• as receitas de transferências significaram para Sl!:!o 

Paulo 7,5%. (62) 

O exemplo n:t.lo deve ser entendido como uma prioriza~:llo por 

parte do governo federal (principal fonte da receita de 

transferência dos governos estaduais) para com •:ls governos 

estaduais mais necessitados de recursos. Como podemos observar na 

tabela ntimero:l 22, em 1'375 do total de receitas de transferências 

7132% foram para a regilà'o Norte e 40,51% para a regilà'o Sudeste 

(62) Médici, A.C. ••o Custeio da Pol1tica Social ao Nfvel 
Regic•nal: subsfdios para uma estratégia de descentral iza~:llo" 
IEI/ textos para discuss:llo No 134 I 1987. 
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tAIIELII 22 

CONPOSICAO PEIICDitUAL DA RECEITA totAL DE ti!AftSFEIIIItCIII 

DOS GOVEIIItOS ESTADUAIS, SEGUNDO IIEGIAO. BRASIL 1975 E 1984 

IIEGIAO 1 9 7 5 1 '8 4 

NORTE 7,92 11,69 

NORDESTE 27,23 34,86 

SUDESTE 48,51 26,22 

SUL 11,56 11,31 

COORO 
OESTE 12,78 15,92 

tOTAL 1111Mll 1118,18 

FOIITE: BALIINCOS ESTAWAIS IBGE 1975 E 1984. 
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cc•mposta pelos Estados mais desenvolvidos e com maior quantidade 

de recursos da Federao;~o. J~ em 1984 a distribuio;~o regional das 

receitas de transferências apresento;:.u resultad•::.s mais favor~veis 

para as regi~es menos desenvolvidas ; a reg i :!!•::. N•::lr te r eo: eb eu 

11,6'3% do total dos recursos de transferências sendo a mais 

beneficiada a regi~o Nordeste. 

A o:ontinua~:llo apresentaremos, na tabela n~mero 23, a 

composi~:llo de• somat~•r i. o dos recursos dos go:•vernos estaduais de 

cada regi~o:· correspondente ao ano 1984, segundo as principais 

fontes das receitas próprias, 

•:rédi to. 

de transferência e de opera~~es de 

Como pode-se observar em tc•das as regi~es a principal fonte 

das re.:eitas prdprías foi o IC:M; que em tcodos os casos significou 

mais de 70% das mesmas. As receitas de transferência estiveram, 

no mencionadCt ano, o:c•nst itufdas fundamentalmente 

transferências do governo federal, as que por sua vez estiveram 

compostas principalmente pelo FPE e pelas denominadas "outras 

transferên•: ias do governo federal". Estas ~ltimas o:orrespondem a 

repasses de recurs•:•s ord in~r i os da Un i~c., 

basicamente a auxiliar Estados carentes, 

e s~o destinadas 

para reforo;os a 

programas espe•:ffic<?S ou A cc•mpensao;~o de re•:eitas estaduais. 

Quanto As fontes que o:o:•mpe<em as receitas de operao;e<es de crédito 

a principal tem sido a de O:•perao;e<es de o:rédit•::o internas, 

ex c 1 uindo a reg i~o Centro-oeste na qual a fonte principal f•:•i 

o:•perao;e<es de crédito:• externas. 
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IIIBELA 23 

COIIPOSIQIO PIIICDIIUIIL 1111 m:EITII CGIISOLIIIIIIIII DOS GOVIIINOS 
ESTIIDIIAIS POli IIEGIAO, SEOOIIDO FONTE IIE m:EITA -BJIASIL- 1984. 

CLASSIFIQIQIO DA m:EITII IIOIIIE IIOIIDESIE SUDESTE SUL 
CDfTIIO 

OESTE 

m:EITA TOTAL 1118,1111 1118,118 1118,118 1118,118 1118,118 

RECEITAS PROPJIIIIS 
39,411 51,85 76,47 66,49 51,114 

TRIBUTARIA 35,19 41,97 69,62 68,33 43,86 

ICM 32,38 38,57 64,85 55,34 38,26 

ISTR 8,31 8,33 8,81 8,95 2,35 

TIIXAS 8,63 1,82 1,49 1,83 1,13 

OUTRAS TRIBUTARIAS 1,95 2,11 3,27 3,81 1,32 

OUTRAS RECEITAS PJIOPRIIIS 4,21 9,88 6,85 6,16 7,98 

RECEITA DE TRIINSFEI!IItCIII 59,78 33,41 9,71 11,22 29,16 

DO GOVERIIO FEDERAL 59,45 32,411 7,58 9,96 29,13 

FPE 27,79 16,88 1,67 2,73 5,28 

FE 3,74 2,44 8,88 8,28 8,98 

flti)E 1,34 8,87 8,87 8,81 8,93 

ntDU 8,85 8,82 - - -

COTII PIIIIIE JULC 1,85 8,69 8,32 8,38 8,411 

COTA PIIIIIE IUEE 2,69 1,44 1,12 8,98 1,23 

COTII PIIIIIE IUII 3,21 8,44 8,92 8,56 8,37 

OUTRAS TRSIIF .GOU. FEDERAL 19,58 9,78 3,31 5,26 25,36 

OUTRAS TRIINSFEI!IItCIIIS 8,25 1,81 2,21 1,26 8,83 

RECEITA DE OP.DE CREDITO 8,98 14,74 13,82 22,29 19,88 

IIITERIIOS 8,98 18,33 9,32 13,94 9,89 

MERIIOS - 4,41 4,58 8,35 111,71 

FONTE: RELATORIO DE PESQUISA naHALISE DE POLITICIIS IILTERHATIVIIS ••• " OP ClT. 
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1118,118 

66,11 

58,88 

53,91 

8,88 

1,25 

2,76 

7,31 

18,28 

16,67 

6,83 

8,76 

8,35 

... 
8,42 

1,21 

8,79 

7,11 

1,53 

15,69 

18,114 

5,65 



A anAl i se da composi~~o das receitas dos governos estaduais, 

segundo fonte, ncas permite mais uma vez ver i ficar 

regressividade na capta~~o dos recursos, .j A que suas fontes 

provêm principais, Recursos Projprios e de Transferências, 

fundamentalmente da arreo:ada~~o de impc•stos indiretc•s. Por 

em 1984 os Recursos Própri•:)S estiveram compostos petr 

mais de 70% pelcos recursos arrecadados através do ICM, •:O qual 

repassado ao:• preo;c• dos produtos e finaliza penalizando mais As 

popula•;l!res de baixa renda; e as receitas de Transferências 

originadas em mais de 95% pelo repasse de recursos do governo:. 

federal, que cc•mo demonstraremos ao analisar a composi~~o dos 

Yecursos d•:. Tesourc• Federal, s~o altamente regressivos desde o 

ponto de vista de sua captao;~o. 

a valores constantes, do total 

dos recursos dos governos estaduais de cada regi~o, a tabela 

n~mero 24, nos permite observar que o somat6rio nacional se 

manteve relativamente est.llvel, apresentando um aumento m.llxim•:., em 

relao;~c. & arrecadao;;~o de 1'~?5, de 18,23% em 1982 e alo:ano;ando seu 

Vo:olume mfnimo em 1983, ano:. em que signi fico:OU ''37 1 7''3/. do total 

correspcondente a 1''375. 

As regi~es que apresentaram crescimentos mais significativos 

no volume dos yecursos estaduais foram Norte, Nordeste e Centro-

Deste, •:om cYescimentos de 77,0:2/., 69,11% e 60,84%, 

respectivamente. 

Contrariamente, no mesmo perfodo a receita correspondente & 
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TABELA 24 

EVOLUCAO Dll IIICEITA COHSOLIDIIDII »>S GOVEIIIIOS 

ESTADUAIS POR REGIAO, JIIIASIL - 1975-1984.Atl0 

liAS! 1975 = 1811,1111 

CIIITRO 
A H O tiORTE fiOHJ)ESTE SUDESTE SUL TOTAL 

OESTE 

1 9 7 5 11111,811 1811,811 1811,811 11111,811 1811,811 1811,811 

1 9 7 6 123,93 116,87 1111,71 ,,113 91,78 1112,83 

1 9 7 7 137,25 122,84 97,85 98,17 1111,49 1111,81 

1 ' 7 8 155,42 148,22 1113,511 116,11 1111,97 112,24 

1 9 7 9 135,79 156,96 1111,89 113,82 132,96 112,83 

1 9 8 11 157,211 165,116 98,88 1111,78 132,86 111,78 

1 9 8 1 135,17 177,71 92,39 117,82 126,47 1119,37 

1 9 8 2 2111,66 183,42 98,71 128,15 1411,84 118,23 

1 9 8 3 168,27 155,38 74,11 1211,62 149,61 97,79 

1 9 8 4 177,112 169,11 78,79 113,83 1611,84 1112,12 

FONIE: TABELA 24.A IN ANEXO. 
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regiâo Sudeste diminui chegando em 1984 a representar 78,79/. em 

relaf:l!O t. observada em 1':175. 

Por sua vez a receita da regi:l!o Sul teve um crescimento 

moderado, que nos primeirc•s oitc• anos <1975-1984) acompanhou a 

evolu~:ko observada no sc•mat6r i o nacional, e nos ~ltimos dois 

( 1'383-1 984) ev i denc i ou um c r esc iment•:• de 20,62/. e 13,83/. em 

.-elafâO ao volume de recursos da regiâo em 1975. 

Com o ob.jetivc• de cc•nhecer a evol\..tr;:~o, a valores constantes, 

dos distintos tipos de receita que comptlem c• somatório regional 

dos .-ecursos dos governc•s estaduais, comparamos os recursos 

correspondentes aos anos 1'375 e 1984, discriminados em próprios, 

de transfe.-éncia e operao;Oes de cn!dito. 

Cc•mo podem•::os observar na tabela n~mero 25, na regig(o Norte o 

maior incremento:. cor respondeu &s receitas pr6pr ias ('32, 70%), nas 

regitles Nordeste e Cent.-o-•::oeste o aumento dc•s recursos foi 

determinado pelo crescimento das .-eceitas próprias 

65,62% ,respeo:tivamente) e das operao;:Oes de crédito 

(74,14/. e 

<141,40/. e 

100,26%), no Sul foram as operao;:tles de crédito as que sofreram um 

aumento significativo:. <41,81%). Jo\1 na .-egig(o Sudeste pode-se 

c•bservar uma diminuio;:lllo, a valores constantes, nos três tipos de 

receitas, sendc• que as diminuio;:Oes mais signi fi•:ativas foram 

verificadas nas receitas nas receitas de operao;:ôes de crE!dito 

(- 37, 15%) e de t.-ansferênc ias (-:27, 20%). 

Finalmente consideramos importante assinalar que na maio.-ia 
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IIIIIILA 25 

EUOLUCAO llA RECEIIA CONSOLIMM DOS GOVEIItlOS ESIII))UIIlS POR JIEGliiO 
SEGUNDO CLIISSlflCACAO llA RECEIIII. BJIASIL 1975 E 1984 Cllf BILHOÜ DE CR$ 1984) 

REGIOES CLIISSIFICACAO 
RECEITA 

llA 1975 1984 lC 

R. PIIOPIIIIIS 
281,4 388,1 92,78 

R. DE TRIIIISFEIIDtClll 

NORTE 
355,1 588,1 65,62 

R. DE OP. DE CREDITO - 8,9 -

RECEIIA tOTIIL 556,5 985,1 77,112 

R. PRIIPRIAS 1564,9 2725,2 74,14 

IIOIIDESTE 
R. DE IRIIIISFEIIDtCIII 1228,3 1753,8 43,72 

R. DE OP. DE CREDitO 31!),8 771,9 141,48 

RECEIJA TOTIIL 3185,8 5258,9 69,11 

R. PROPRIII 12449,8 18393,9 -16,51 

SUDESTE 
R. DE TRIIIISFEIIDtCIII 1818,6 1317,!1 -27,21 

R. DE OP. DE CREDIIO 2983,1 1875,8 -37,15 

RECEITA TOTAL 17243,5 13586,8 -21,21 

R. PROPRIIIS 3148,7 3372,3 7,37 

R. DE TRIIIISFEIIDtCIII 516,8 568,8 9,91 
SUL 

R. DE OP. DE CREDITO 797,4 11311,8 41,81 

RECEIIII TOTAL 4454,9 5871,1 13,83 

R. PROPRIAS 862,5 1428,5 65,62 

CEifi:RO R. DE IJIIIIISFEIIDtCIII 573,!1 774,7 34,99 

OESTE 
R. DE OP. DE CREDIIO 271,6 543,9 188,26 

RECEITA TOTIIL 1788,8 2747,1 611,84 

R. PROPRIIIS 18216,7 18278,6 8,38 

R. DE TRIIIISFEIIDtCIA 
BJIASIL 

4493,3 5838,7 11,96 

R. DE OP. DE CREDitO 4357,9 4339,6 -0,42 

RECEITA TOTAL 27867 ·' 27648,9 2,1 

FOittE: ms - mad!f:r~~~ft,JA r:'ef~ALISE 1984-
•• ClT. 
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das regif!es as receitas de transferências tiveram um aumento 

proporcionalmente menor que o observado em relaç:~o às receitas 

pr6pr ias. 

Em resumt,:., verificamos a importância da receita de 

Transferén•: ia fundamental mente na composio;~o dos recursos dos 

governos estaduais das regU~•es menos desenvolvidas, um aumento da 

redistributividade na alcu:a~<l!o das receitas de Transferência em 

beneffc i o das regil!fes com menos r e•: ursos pr6pr i os, o peso 

sign i f i•:at i vo (em t•::odas as reg il!fes) das receitas provenientes das 

operao;l!fes de crédito:•, o aumento a valores constantes dos recursos 

dos gc•ver nos estaduais das reg i tles Norte, 

Oeste. 

Nordeste e Centro-

Entendemos que a dependência em relaç:~o às receitas de 

Transferências deve ser maior nc• per1odo analisado que nos anos 

anter icq·'"es a 1'365, jA que a Reforma TributAria de 1965/57 

aumentou a centralizaç:~o dos recursos fiscais na esfera federal, 

diminuindo em contrapartida a capacidade financeira pro~ria dos 

gover-nos estaduais e municipais. 

Por outra parte, essa dependência provoca uma perda real nos 

recursos estaduais, motivada pela demora entre a arrecadaç:~o e o 

repasse, principalmente em perfodos de alta inflaç:ao. 

Quanto a•::o aumento da redistributividade na alcu:aç:ao das 

re•:eitas de Transferência em beneffcio das regil!fes com menos 

recursos pr6pr i•:•s, consideram•::os que seu efeito foi mais paliativo 
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TABELA 26 

EVOLUCAO HISTOIIICA DA P8JITICIP8CAO PEIICEIIl'UAL DAS DESPESAS COM O PIIOGJIAIIA SAUDE, 
HO TOTAL DAS DESPESAS IIEALIZADAS PELOS GOVEIIHOS ESTADUAIS, POli IIEGIAO -BIIASIL 1979184. 

IIEGIAO 1 9 7 9 1 9 8 e 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 

HOIITE 5,98 7,83 8,23 5,18 9,84 9,56 

HOIIDESTE 6,38 6,18 6,36 6,39 6,72 6,32 

SUDESTE 5,68 6,81 5,54 5,55 6,26 5,48 

SUL 3,24 3,67 3,37 3,51 2,98 3,13 
CEIIJ'IIO 
OESTE 9,17 9,63 9,98 18,71 18,83 8,13 

BJIASIL 5,63 5,95 5,72 5,66 6,89 5,56 

FOHrE: EHSP- BELATOJIIO DA PESQUISA "ANALISE DI POLITICAS ALTERNATIUAS ••• " OP ClT. 
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qLie resolLttivo, principalmente pelo peqLteno volLime de recLtrsos 

qLie foram transferidos (em 1984 significaram aproximadamente 121. 

do total de recLtrsos do Tesc•Ltrc• Federal). 

P•::or fim entendemQs que Q significativc• peso das receitas de 

opera~tles de crédito e seLt aumento a valc•res constantes, 

manifesta Ltm crescimento de uma outra forma de dependência: o 

endividamento. 

Q comprometimento hQm ª fun~~q sa~de 

Os recLirsos deos geovernos estaduais destinadc•s à .!rea da 

satlde tém financiado, fLindamentalmente, os programas de aten·;:~o 

pl'"im~ria e os de manuten•;:llto dos hospitais pn!lpriO:ls. 

Em l'"elao;ll!o A participao;:l!o das despesas com satlde nQ total 

das despesas realizadas pelos gO:lvernQS estaduais (tabela ntlmei'"Q 

devemos assinalar impQrtantes difereno;as l'"egiO:lnais. NO:l 

perf•::odo 197'3-1984, qLtando a regill!o Centr•::o-Oeste alO:l•:ou ao 

pl'"c•grama satlde entl'"e 8, 131. e 10,711. de seus !'"ecursos, a l'"egill!O:l 

Sul destinoLI ao mesmo pl'"ogl'"ama entl'"e 2,981. e 3,671.. Na regill!o 

Norte as despesas •:c•m satlde têm oscilad•;, entl"e 5, 18'1.. e '3,56/. de~ 

total das despesas realizadas pelos governos estaduais. 

Por sua vez, 

pel'" lc•deo analisado, 

as regitles Nordeste e SLtdeste apl'"esentaram, no 

despesas com sa~de de apl'"oximadamente 51. a 61. 

do total de suas despesas. 
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tABELA 27 

EUOLUCAO IA DESPESA IIEALIZAIA COII O PIIOGJIAifA SRUDE PELOS 

GOVEIIftOS EStAHIIIS, POR IIEGIAO - BIIASIL - PERIODO 19?9184. 

ANO 1979 = 1811,118 

REGI AO 1 '7 9 1 9 8 e 1 ' 8 1 1 ' 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 

NORtE 1118,118 127,8 131,2 138,8 182,2 188,7 

NORDESIE 1118,118 112,2 128,8 134,2 114,6 1118,3 

SUDES'I'E 1118,118 93,8 88,2 93,4 83,3 83,5 

SUL 1118,118 111,4 188,7 135,7 189,7 187,1 

CDITRO 
OESTE 1118,118 1117,9 118,11 137,1 1311,6 1211,11 

BIIASIL 1118,118 1118,4 99,8 1111,1 98,8 95,3 

rollfE: EIISP- RELATORIO IA PESQUISA '"AifALISE DE POLitiCAS ALTERifATIUAS ••• " OP ClT. 
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IIIGIOES 

HORTE 

HORIIESTE 

SUDESTE 

SUL 

CE!Il'RO 

OESTE 

BRASIL 

TAIIWI 28 
COIIl'OSICAO PEIIC!ItfUAL DAS IIEC!IrAS CONSOLIDADAS :DOS GOVEIIItOS MUNICIPAIS 
POR IIIGIAO , SEGUIIJIO CLASSIFICACAO DA IIECIITA, IIJIASIL- PEIIIOJIO 1975-1984. 

CLASSU'ICACAO DA 
IIECIITA 

1975 1!176 1977 1978 1979 19811 

R. PROPRIAS 
56,1 49,2 53,6 52,3 54,8 71,8 

R. IIE TRAHSFEREHCIA 
38,4 42,1 48,5 43,2 44,6 29,8 

R. IIE OP. DE CRDirO 5,5 8,7 5,9 4,5 11,6 -
IIEC!Irl'l TOTAL 1118,8 1118,8 1118,8 1118,8 1118,8 1118,8 

R. PROPRIAS 79,7 78,2 64,3 61,2 65,2 66,7 

11. DE TRAHSmtiHCIA 11,8 19,4 26,1 25,7 22,1 25,3 

R. DE OP. DE CREDITO 9,3 111,4 9,6 13,1 12,7 8,8 

IIECIIIA TOTAL 1118,8 1118,8 1118,8 1118,8 1118,8 1118,8 

R. PROPRIA 78,5 88,9 85,6 83,5 78,2 86,2 

R. DE TRAHSFERIHCIA 4,6 3,9 5,2 5,5 3,9 5,1 

11. DE OP. DE CREDITO 16,9 15,2 9,2 11,8 17,9 8,7 

IIECIITA TOTIIL 1118,8 1118,8 1118,8 1118,8 1118,8 1118,8 

R. PIIOPRIAS 85,7 71,6 65,4 67,7 71,8 76,6 

R. DE TRAHSFERIHCIA 7,5 13,6 21,6 28,4 24,8 18,8 

R. DE OP. DE CREDITO 6,8 14,8 13,11 11,9 4,2 4,6 

IIECIITA TOTAL 1118,8 188,8 1118,11 1118,8 1118,8 1118,8 

R. PROPRIIIS 76,6 65,9 62,3 49,1 68,7 62,4 

11. llE TIIAHSFERIHCIII 16,6 13,3 29,5 38,8 28,1 23,8 

R. llE OP. DE CREDITO 6,8 28,8 8,2 28,9 19,2 13,8 

IIECIIIA TOTAL 1118,11 1118,8 1118,11 1118,8 188,8 188,8 

R. PROPRIIIS 78,8 77,8 79,9 77,8 75,11 82,1 

R. DE TIIAHSFERIHCIA 5,9 7,6 18,6 18,8 9,1 9,7 

R. DE OP. DE CREDITO 15,3 14,6 9,5 11,4 15,9 8,2 

IIECIITA TOTAL 1118,8 1118,11 1118,8 1118,8 1118,11 1118,8 

FOHIE: IBGE, BIILIIHCOS IIUHICIPIIIS -1975/1978 -
EHSP RELIITORIO DA I'ISliiiiSA " ANALISE DAS 
POLITICAS IILTERHIITifAS ••• " OP ClT 1979-1984. 
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1981 1982 

62,7 52,8 

24,4 26,2 

12,9 21,8 

1118,8 1118,8 

59,4 59,8 

23,4 24,4 

17,2 16,6 

1118,8 1118,8 

83,8 84,1 

5,3 5,2 

11,7 18,? 

1118,8 1118,8 

77,8 77,4 

18,1 18,8 

4,1 3,8 

1118,8 1118,8 

56,2 62,1 

39,8 28,5 

4,8 9,4 

1118,8 1118,8 

76,2 78,7 

18,2 18,2 

11,6 11,1 

1118,8 1118,8 

1983 1984 

62,7 49,8 

34,8 33,6 

3,3 17,4 

1118,8 1118,8 

59,9 63,9 

311,4 31,7 

9,7 4,4 

188,8 1118,8 

85,8 81,9 

5,6 6,4 

8,6 11,7 

188,8 1118,8 

79,6 81,9 

14,8 16,3 

5,6 1,8 

1118,8 1118,8 

69,3 64,3 

23,7 29,2 

7,8 6,5 

1118,8 1118,8 

811,4 77,7 

11,2 12,4 

8,4 9,9 

1118,11 1118,8 



Porém, devemos destacar que em valores absolutc•s a regi~o que 

mai~ recursos destina ao programa sa~de ê a Sudeste. As regitles 
L 

Nc•rte, Nordeste, Sul e Centro·-coeste destinaram ao mesmo programa, 

em 1'"'84, um vo::olume de recursos equivalentes a 9,8% ; 32,1% ; 

19,5% e 27,1%, respectivamente, do total de recursos gastos cc•m 

satlde pela regill!o Sudeste. 

Quanto li evolu~~o, a valores constantes, dos recursos 

destinados ao programa sa~de pelos governos estaduais, os 

resultados apresentados na tabela n~mero 27 nos permitem 

ver i ficar que c•s mesmo:• ao:ompanharam a evoluo;ll!o observada no t•::ot,al 

de recursos dos governo::os estaduais por regill!o, excluindo a regill!o::o 

Norte que teve um aumento real d•::os recursos para satlde mais que 

em relao;ll!o A evoluo;lll•::o do total de recursos 

go::overnamentais da regi/l!o. 

B- & Receita dos Municlpios: Da ~ composi~~o ~ eyolu~~o 

Como mencionaram•::os na introduo;ll!o do::o presente trabalh•::o a 

receita dc•s governc•s municipais foi estudada a partir dos 

balan~os municipais publicados pelo IBGE, nos quais s~o 

cc•nsideradas c como receitas pr6pr ias de cor igem tr ibut<!tr i o as 

partes, correspondentes aos governos muni c i pais, dc• ICM (20%), do 

ISTR (50%), os dois de competénc ia estadual, e do Impcosto::o 

Ter r i teor ial Rural (ITR) de o:ompeténc ia federal (segundo a 

legislao;ll!co tributAYia corresponde aos municfpios •:O 100% da 
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TABELA 29 

COMPOSICAO I'EIICOOUAL DA IIECEIIA COHSOLIDADA DOS GOUERIIOS 
MUNICIPAIS POR IIEGIAO, SEGUftDO FOOE DE RECURSOS - IIRASIL - AliO 1984 . 

CLASSIFICACAO DA RECEITA IIORTE NOIIJ)ESTE SUDESTE 
CENTRO 

SUL BIIASIL 
OESTE 

RECEITA TOTAL 1118,118 1118,118 1118,118 1811,118 1111,111 1111,118 

RECEITAS PROPRIAS 
48,95 63,86 81,88 81,94 64,33 77,73 

TRIBUTARIAS 48,93 58,79 73,54 68,62 54,84 69,39 

IQI 24,26 34,11 34,31 35,79 28,81 33,98 

ISS 4,18 12,85 18,13 16,38 18,92 16,44 

IPTU 4,46 7,34 18,91 9,95 5,15 9,92 

ISTR 8,63 1,84 1,41 2,86 1," 1,48 

ITR 8,13 8,84 l,ll:i 8,14 8,16 8,86 

OUTRAS RECEITAS TRIBUT. 7,35 4,22 18,88 4,38 8,12 7,67 

OUTRAS RECEITAS PROPRIAS 8,82 5,87 8,34 13,32 9,49 8,34 

RECEITAS DE TRAHSI'EIIIItCIA 33,58 31,67 6,35 16,24 29,16 12,36 

DO GOUDIIO FEDERAL 28,88 22,64 4,81 12,16 23 ,a:i 9,31 

fPII 28,82 17,17 2,78 8,19 11,27 6,12 

n: - - 8,82 . . . - 8,81 

FIIJ)E 8,84 - . . . - - . . • 
nmu 8,81 . . . . . . 8,85 - . . . 
COTA PARTE IULC 1,64 8,48 11,26 11,49 8,68 11,36 

COTA PARTE IUEE 2,11 . . . 11,119 11,81 11,111 11,13 

COTA PARTE IUM 11,19 8,28 11,16 8,119 ll,ll:i 11,15 

TRU 11,18 8,14 8,13 11,59 8,12 8,17 

OUTRAS TRAHSF. FEDERAIS 3,89 4,73 1,37 2,74 111,83 2,37 

OUTRAS fJIAftSI'EIIIItCitiS 4,711 9,113 1,54 4,118 6,11 3,11:i 

RICEITA DE OP.DE CREDITO 17,47 4,47 11,77 1,82 6,51 9,91 

INTERIIOS 3,33 4,47 5,211 1,82 6,51 5,111 

EXl'DIIOS 14,14 - 6,27 - - 4,98 

FONTE: RELATORIO DE PESQUISA "ANALISE DE POLITICAS ALTERNATIVAS ••• " OP ClT. 
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arrecada~~o do ITR, 

restante. 

porém a Uni~c· repassa só 80% retendo c• 

Assim sendc•, segundc• a fonte de in forma~~o ut i 1 izada a 

composio;:Jlfo per•:entual dc• somat6r i o nacional dos Yecurs.os dos 

goveYnos municipais, discriminados por classificao;:Jlfo da receita 

<tabela mlmero 28) mostrou, para o pertodo 1'375-1'384 que foram 

as receitas pr6prias as respons.iveis p•::>r mais de 75% do total de 

recursos. As receitas de transferências, segundo a mesma fonte de 

in f o r ma-;~·::., oscilaram entre 5,9% ( 1'375) e 12,4% (1984) em 

rela-.:lto ao total de recursos, apresentando uma clara tendência de 

aumento de sua parti c ipa,.:lto relativa. Por sua vez a receita 

prc•veniente das opera,.ões de crédito representou 

11980) e 15,9% 11979) 

entre 8,2% 

A mesma an~lise realizada por regiões apresenta diferen,.as 

significativas. Se bem em todas as regiões a maior import·l\lnc ia 

relativa, na ccomposio;:ll(o do total de recursos municipais, 

correspc•ndeu &s receitas prC\pr ias, a regi<lf•::> No::>rte apresentou uma 

dependên•: ia das receitas de transferências, maior que a 

observada nas c•utras regi/.!les. A regi<lfo que apresentou menor 

import~ncia relativa das receitas de transferências, em rel ao;:ll(o 

ao t•::>tal de recurs•::>s dos •:orrespondentes governos municipais, foi 

a regi:lto Sudeste <entre 3,9% e 6,4%). 

No entanto, entendendo que o ICM, ISTR e o ITR devem ser 

cc•nsiderados a nfvel municipal como receita de transferên•:ias, 

p•:.r serem competência de ~~utros ntveis governamentais, 
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apresentaremos em primeiro lugar a composi~:lio da receita 

municipal de cada regitlto, no ano 1'::184, discriminadas segundo as 

diferentes fontes que a compelem, e a cont inua~:lic• a recomposi~:lio 

tomando como receitas próprias percentual da receita municipal, 

unicamente aquelas que stltc• de competência da esfera governamental 

municipal. <tabelas nL\mero 2'3 e 30) 

Dessa forma ver i f icamc•s que em todas as regii!les a principal 

seguida em todos ç.s cas-::.s pelo 

FPM (tabela nL,mero 29) o que nc•s permite cconclLtir que a capta~:lio 

da receita municipal também é regressiva na SLta capta~:lio. (Ver 

comentários realizados na análise da receita dos Estados em 

rela~:lio à regressividade na capta~:lio do ICM e dos Fundos de 

Participa~:lio). 

Quanto à composi~:lio percentual do total dos recuYsos dc•s 

governos muni c ipaj.s por- reg i~•::a,. c:c•nsiderandc• come• receitas 

próprias unicamente aquelas de sua ccompetência, a tabela n~mero 

30, permite obseYvar, cc•m excess:lio da regi:lio Sudeste, a maior 

importanc ia rei ativa cor respondeu às receitas de transferência 

(entre 54 e 66% do total dos recursos). 

A reg i&•:::o Sudeste foi a L\n i o: a na qual as receitas pr6pr ias 

tiveYam uma paYticipa.~~o relativa supet"ior A das Ye•:eitas de 

transferências (46, 11% e 42,12% respectivamente). 

Nas regitles Norte e Nordeste, como era de se esperar por 

serem as menos desenvolvidas, as receitas próprias representaram 
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IAIIWI 31J 

COMPOSICAO PEIICDffUAL 110 TOTAL DA JIECIITA DOS GOUEIINOS 

IIINICIPAIS POR IIEGIAO,SEGUIIDO CLASSIFICACAO -IIIIASIL- ANO U84. 

CLASSIFICACAO CllfTRO 
NORTE NOJIDISTE SUDESTE SUL TOTAL 

liA IIECIITA OESTE 

JIECIIIA 

PROPRIA 
23,93 28,67 46,11 43,95 33,67 42,37 

R. 111 TRANSFE-

RmCIA 
58,611 66,86 42,12 54,23 59,82 47,72 

R. DE OPIRACOIS 

DE CREDITO 
17,47 4,47 11,77 1,82 6,51 9,91 

TOTAL 1118,1111 1118,118 11111,118 1118,118 1118,1111 1118,1111 

FORrE: TABELA 29. 
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23,.33% e 28,67% respect i vamete em rel as:~o ao total 

dos govern,::.s muni c i pais das correspondentes reg iOes. 

de reCLH''SOS 

Em r e sumo, ver i f i c .amos que a. receita dos gover- nc•s municipais 

esteve c composta principal mente pelas receitas de transferência, 

as que s~o arrecadadas pelos Estados e pela UnH~o e 

po:•ster iormente repassadas para a esfera municipal. 

Por outra parte, a comparas:~c· da composis:~o percentual do 

total de receitas municipais próprias e de transferência, no ano 

1984, mostra que a distribui~:~o regic•nal do total de receitas de 

transferências dos governos municipais n~c· foi compensatória das 

di ferens:as observadas em relao;:~o !< composio;:~c, regional das 

receitas próprias. <tabela n~mero 31) 

Cabe lembrar que grande parte das receitas de transferências 

provém do IC:M; e dado o pr•::oced imento pelo qual o::o IC:M ~ apropria do 

As receitas municipais (20% do ICM arrecadado pelos governos 

estaduais) é de se esperar, como de fato acontece, que sua 

distribuio;:~o preserve as peculiaridades da estrutura econômica 

que lhe deu origem. Já o FPM, se fosse utilizado como um fundo 

compensat(!orio dos desequiltbrios regionais e locais, 

apresentar um movimento::• contrário. 

deveria 

<tabela n~mero 32) a distribuio;:~o 

regional do FPM, segunda fonte da receita de transferência dos 

governos municipais, apresenta uma estrutura percentual 

diferente. A regi~o mais beneficiada foi a Nordeste com 38,94% do 
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TAIIELII 31 

CGMPAJIACAO DA COIIPOSICAO PEIICDITUIIL DAS RECEirAS PIIOI'IIIAS E DE 

TIIAftSFEIIDICIA DOS GOVEIIIIOS IIUNICIPAIS, SmJNBO IIEGIAO,BJIASIL- ANO 84. 

e. hilbses Cr$ 1984 

RECEitAS RECEitAS DE 
REGI AO X X 

PROPBIAS TIIANSF. 

NOIIJ'E 37,112 1,81 98,65 3,94 

NOIIDESTE 1!U,46 9,37 446,48 19,41 

SUDESTE 1577,15 77,19 1448,67 62,68 

SUL 182,26 8,92 224,89 9,77 
CINTRO 
OESTE 55,35 2.71 98,34 4,28 

TOTAL 2843,24 1118,1111 23111,84 11111,118 

FONIE: TAIIELII NUIIEIIO 311 E 33.A EN ANEXO. 
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total do FPM, seguida pela regi~o Sudeste cc•m 32,30% e pelas 

regitfes Norte e Sul co:::om aproximadamente 11% d•:• t•:::otal. 

o exposto nc•s permite concluir que existiu uma 

redistribuio;:leo em beneffcio fundamentalmente das regitres Nordeste 

e Ncorte a partir da a 1 eac a a; ~(".,1 dos recursc•s que •:comptlem o FPM, e 

que seu efeito redistributivo n~o se percebeu no t•:::otal das 

receitas de transferência pelo peso que nelas tem o ICM que 

reproduz as di fereno;as regionais c•bser vadas na captao;llto de 

receitas pr6prias. 

A redistributividade observada, em 1984, na alocao;llto dos 

recursos do FPM, pode ser entendida a partir da capacidade do 

Estado capitalista de implementar, em forma pare ial ou pc•r tempo 

limitado, polfticas aparentemente anticapitalistas, mas que no 

longo prazo viabilizar~o os interesses polfticos e econômicos das 

classes hegemOnicas. 

Quanto à evcoluo;llto a valores constantes do total de recursos 

dc•s governos municipais segundc• regiôes, como podemos observar na 

tabela n~mero 33, existiu um aumento real no somat6rio nacional 

de 1984, em relao;~o ao correspondente a 1975, de 21,77%. Os 

maiores aumentos, nc• per fodo analisado corresponderam t.s regiôes 

Centro-oeste e Norte que apresentaram um cresci mente• real de 

282,33% e 240,75/. respectivamente. As regitres Nordeste , Sudeste 

e Sul registraram um progressivo crescimento:. das receitas 

municipais na per1odo 1975-1982, e uma diminuio;~o em relao;~o lis 
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TAIIELI! 32 

COIIPOSI CAO PDICDITUAL 110 TOTAL DE AIIIIECADACAO 

DO ICII E 110 Fl'll SEGUNDO IIEGIOES, AMO 84. 

eM bilhDes Cr$ 1984 

IIEGIAO ICfl Y. fPfl Y. 

HOJITE 37,53 2,38 32,31 18,94 

HOIIDESTE 227,79 13,93 114,66 38,94 

SUDESTE 1173,54 71,79 95,119 32,31 

SUL 148,42 9,18 33,96 11,53 
CEIITRO 
OESTE 47,36 2,91 18,53 6,29 

IIIIASIL 1634,64 1BI,Itl 294,45 118,BI 

fONTE: TAIIELI! fiUfiERO 29 E 33.A 111 AIIEXO. 
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TAIIWI 33 

EVOLUCAO DO TOTAL DE IIECURSOS DOS GOUEIIIIOS 

IIUHICIPAIS POli IIEGIAO, 1975-1984. ANO BASE 1975 

CDtiiiO 
ANO NOIIIE NOIIDESII SUDESTE SUL TOTAL 

OESTE 

1 9 7 5 11111,1111 11111,1111 11111,1111 11111,1111 11111,1111 11111,1111 

1 ' 7 6 254,411 172,411 187,!18 128,86 189,77 184,37 

1 '7 7 281,92 282,69 111,68 139,91 198,68 1111,94 

1 ' 7 8 282,16 235,97 128,811 146,112 326,28 127,57 

1' 7' 298,112 233,28 133,72 143,95 367,21 156,76 

1 9 8 11 251,54 262,83 144,35 177,15 365,58 143,87 

1 ' 8 1 253,74 294,12 137,73 175,69 351,86 139,99 

1 ' 8 2 333,84 323,86 146,71 186,84 332,56 149,99 

1 '8 3 238,99 277,58 117,86 151,211 286,115 121,113 

1984 3411,75 259,94 116,92 148,115 382,33 121,77 

fONIE: TABELA 33.A IN ANEXO. 
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receitas de 1982, nc•s <:.'\nos 1983 e 1'384, certamente como 

consequéncia da crise ecc.nOmica sofrida a paYtil'" de 1980. 

Em Yesumo, os goveyno municipais apresentaram uma 

dependência das receitas de transferências ainda maior que a 

obseyv.ada em Yela•;gro aos cCtrrespc•ndentes governos estaduais; uma 

alocas::l!o redistributiva dc•s recursos do FPM em beneficio das 

regiôes mais necessitadas, que n:llo se percebe nc• total de 

recursos de transferências devido ao pequeno volume de recursos 

que comptlem o FPM; uma importante participas::llo relativa das 

receitas de operas:ôes de crédito; e um significativo aumento do 

total de recursos (a valores constantes) 

regietes Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

dos governc•s das 

Assim sendo, cabem, em relas::llo aos recursc•s dos governos 

municipais, os mesmos comentAr i os realizados a Y"espei te• da 

receita d•::os gc•vernos estaduais. 
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Os recurs•::<s destinados à Area da saolde pelos gc•vernos 

mLtnicipais,a igual que os recursc•s dos estados que est<!>(c• alocados 

& mesma funo;:~o, financiaram fundamentalmente os progr-amas de 

aten,.<!>(o primAria e a manutenf.<!>(o de seus hospitais. 

Na média os governos municipais, no per f ode• 1979-1984, têm 

destinado ao programa saolde entre 6,57. e 77. do total de seus 

recur-sos. A maior participaf.<!>(O relativa das despesas com saolde, 

em relaf.<!>(o ao total de recursos municipais correspondeu à regi<!>(c• 

Sudeste, que destinara entre 7,09% e 7 1 78%, e a menor foi 

c•bservada na regi~o Centr•::r-c•este, entre 3,44% e 4,14% <excluindo 

o ano 1'382, no qual foram destinados à saolde 7 1 70% do total dos 

(tabela ntlmerc• 34) 

Os dados apresentados nos permitem verificar que nas regiôes 

Sudeste e Sul os governc•s municipais destinaram ao programa satlde 

uma pl"c~por•;gco maic•Y de• total de seus recur-s•:•s, que os alcu:ad•:.s ao 

mosmo programa pelos seus governos estaduais. Contrariamente os 

governa::t 

gastaram 

municipais das regil.!fes Norte, 

com o progr-ama sallde uma 

Nordeste e Centro-oeste 

menc•r que a 

observada em relao;:~o a seus correspc•ndentes govern•::<s estaduais. 

<tabelas nw1\ero 34 e 26) 

Quanto à eVColUf.:lJO da despesa dOS governoS municipais CCom O 

programa sat!tde, a valores cc•nstantes, a tabela nolmero 35 nos 
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TABELA 34 

PARIICIPACAO PEIICII!fOAL liAS DESPESAS CGII O PIIOGIIAIM SAODE NO TOTAL DAS DESPESAS 
IIEALIZADAS PELOS GOUEIIHOS IIUNICIPAIS, POli IIEGIAO, BRASIL - PEIUODO 1979184. 

IIEGIAO 1 ' 7 9 1 9 8 11 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 

NORTE 2,98 3,77 4,86 5,78 6,39 4,113 

NOROESTE 4,46 5,118 4,67 5,14 5,117 4,78 

SUDESTE 7,37 7,89 7,19 7,23 7,78 7,45 

SUL 4,113 4,82 5,16 4,91 5,89 4,22 
CENTRO 
OESTE 3,99 3,511 3,63 7,711 4,14 3,44 

BRASIL 6,49 6,49 6,53 6,71 7,81 6,57 

FONIE: ENSP- RELAIORIO DA PESQUISA "RNALISE DE POLITICAS ALTERNATIUAS ••• • OP CIT. 
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TABELA 35 

I.VOIAICAO DA DESI'ISII IIEALIZIIDA COII O PIIOGII8IIA SAUDI 
PELOS GOVIIIIIOS IIIINICIPAIS,POR IIIGIAO,BJIASIL- PIIIIODO 1979184. 

REGI AO 1' 7' 1 ' 8 11 1 ' 8 1 1 ' 8 2 1 ' 8 3 1 9 8 4 

NORII 11111,1111 112,2 145,8 226,8 1811,9 155,4 

NOIIDISTI 11111,1111 132,6 128,1 1611,7 133,11 1211,2 

SUDISII 11111,1111 116,8 113,2 123,3 1113,11 11111,8 

SUL 11111,1111 152,6 156,3 169,1 136,7 1117,3 
CENTRO 
OESTE 11111,1111 73,2 88,7 176,8 71,1 81,2 

BJIASIL 11111,1111 118,8 116,2 131,4 1117,4 1113,11 

fOifl'l: TABELA 35.A 111 AftiXO 

114 



permite observar que, excluindo a regUlo Centro-oeste na qual os 

recursos destinados la ãrea de saL\de superaram os correspondentes 

ac• ano 1 ':3"79 unicamente em 1982, nas coutras regitles, existiu um 

cYescimentc- real dos recuysos gastos no programa sallde no per:fc•do 

1979-1 '382, e uma diminuio;l!l"•:l em relao;l!to aos recursos gastos em 

1 ':':182, nos anos 1983 e 1984. A regil!to que apresentou maior 

crescimento das despesas c•:•m sallde foi a regill!•:l Norte. 

Cabe mencionar que estimativas feitas para 1986 mostram que 

c• gasto em sallde realizadc• pelos estadc•s e municfpios representou 

cerca de 0,8% do PIB. (63) 

2.2- As Fonte!§. de Financiamento do Setor Sallde ª-partir !19. Novo 

Texto Constitucional 

A nc•va Constitui~l'io do Brasil, que fora promulgada em 5 de 

outubro de 1988, introduz importantes modifica~tles nas diferentes 

fontes que participam do financiamento do setor Sallde. 

No to•: ante tribut.ilrios as principais 

mc•difio:ao;/!les f•:lram a ampliao;l!to das competências tributárias dos 

governos estaduais e municipais e o aumento das transferências da 

Unil!to para os outros nfveis de governo. 

----------------------------------------
(63) Médici, A.C. e Barros P.L. citado em Médici A.C.: ''Sallde e 
Crise na América Latina''; op cit. 
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A n!vel estadual foi criado o imposto sobre circula~:l!o de 

mercador ias e servi~<::os (ICMS) composto pelo antigo ICM e os 

impostos llnico sobre transporte, comunica~ões, energial elétrica, 

minera~:l!c• e cc•mbust1veis e lubrificantes. Os Estadc•s também 

adquiriram competência para instituir C• imposto sobre herano;:as e 

doa~ões, e foram facultados para instituir um imposto adicional 

de atê 5% sobre o Imposte• de Renda incidente sobre lucros, ganhos 

e rendimentos de capital, pago .!1 Uni :l!o pc•r pessoas f 1 si c as ou 

.jur !dicas dom i c i 1 iadas nc•s correspondentes territórios. 

Os munic!pios por sua vez, adquiriram competência para 

cc•brar o imposto sobre transmiss:l!o de bens imóveis entre pessoas 

vivas, e par-a criar um nove' imposto, o imposto sobre a renda a 

vare.jo de •:c•mbust fveis. 

Quanto 1\l.s transferência intergovernamentais, a nova 

C•=•nstituis;~o apres;enta impoYtantes modificaç:~es entr-e as quais 

destacam-se: 

- a elevao;::l!c• de• percentual que define os recursc•s que compõem C• 

Funde• de Parti c ipa~âc• dc•s Estados e o Fundo de Participao;:âo dos 

Municlpios, (de 14% para 21,5% no primeiro caso e de 17% para 

22,5% no segundo); 

- a eleva~:l!o do percentual de recursos que compõem C• Fundo 

Especial de 2 para 3%. O FE sey·A destinado l!ls regiões Norte e 

Nordeste e Centro-oeste e administrado pelos bancos de 

desenvolvimento regic•nal; 

-- a distr ibui~:l!o para c•s Estados de 10% dos recursos arrecadados 
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pela Uni~o através do IPI. A distribui~~o serA proporcional a c• 

valor das expor-ta~~es de pYodutos industrializados efetuados por 

cada Estado; 

- o aumento da participa~~o dos municl[pios na arrecada~:!o do 

ICMS (de competência estadual) de 20 para 25%. 

As modifica~~es mencionadas, tanto em rela~~o à amplia~~o 

das competências tributArias,como no que se refere ao aumento das 

transferências intergovernamentais, significam um avans:o no 

sentido da descentraliza~~o da receita tributAria. 

Segundo Silva (64)' "Estimativas de redistribuis::!o da 

receita deceorrente da implantao;:ltlo da Reforma TributAria mostram 

que a perda da Uniltleo com respeito aos recursos disponfveis 

(descontadas transferências) ser A em 198'3 de 7, 6%, em 19'30 de 

14,7% e no final da implantao;:~o, 19'33, de 19,7%. Quando sitio 

consideradas as contY ibui•;:eres soe i ais essa peYda se Yeduz paYa 

6,1% em 1'38'3, 11,7% em 1'3'30 e 15,6% em 1'3'33." 

O mesmo autor chama a aten~~o para uma posslvel compensa~~o 

da descentraliza~~o da receita tributAria a partir de uma 

descentraliza~~eo dos encargos, o que estaria facilitado:• pela 

falta de defini~~o neovo te~; to constitucional, da 

cor r espeondente distribui~:lio dos encargos segundo:• n1vel de 

(64) Silva, Fernando Rezende da. "Perspectivas 
financiamento da Area de sallde frente ao atual 
constitucional". RJ, agosto 1988; mimeo. 
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Cc•nsidera ainda, que como os beneficios da descentralizafâO 

da receita tr ibut~r ia serll!o di ferenc lados segund•:::o a capacidade 

ecccnOmica, 

muni c fp i o, 

e cc•nsequentemente de arrecadao;:ll!o, de cada Estado ou 

existe a pc•ssibil idade de uma descentral izao;:ll!•:• de 

encar-gc•s propoycionalmente super-ioY A descentral izao;:ll!o de 

re•:ursos financeirç.s. 

Quanto às reformas introduzidas especificamente no 

financiamento do seteor satlde, destacamos a criaf~O do or~amento 

da Seguridade Social, o qual estarâ composto, até que seja 

promulgada a legisla~~o complementar, pelos seguintes recursos: 

"- recursos do or~amento fiscal da Uni~o, na propor~~o das 

atividades desempenhadas pelos órg~os da administra~~o direta e 

das entidades supervisionadas que cuidam atualmente destes 

programas; 

- recursos oriundos da folha de salAric• das empresas, hoje 

equivalentes a 10% da folha de salários (acrescidos da 

contr ibuio;:lllc• à previdê!nc ia rural; ao sal~rio famflia, ao auxflio 

maternidade, ao 13o sal~rio, e ao seguro de acidentes de 

tr abalh•:::o. Embora muitas destas co:::ontribuio;:bes nll!o:::o •:onstituam 

diretamente receitas da Previdência, 

sal~rios em mais de 10,2% na média); 

elas oneram a folha de 

- recurso::os relativos à arrecada~ll!o da alíquota de 8,5% a 10% dos 

salilrios e ven•:iment•:::os dos empregados do setor 

nfvel de renda dos mesmos. 

formal, segundo:::o 

~- recursccs relativos ao recolhimento da alfquota de 16% a 19,2% 

da renda declarada, para efeitos de contribuio;:ll!o, d()S chamadc•s 
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"contribuintes em dobro", de forma progressiva segundo o nfvel de 

renda; 

cinco sextos da arrecada~:tlo da contribui~:tlo para o FINSOCIAL; 

- recursos relativos a 81. sobre c• lucro 1 fquidc• das empresas e 

12% so;:.bre o luo:ro 1 fquido das instituio;eles financeiras, a partir 

d•• 31. 12. 88; 

- recursos oriundos da receita sobre concursos e pronósticos (e, 

portanto, da incorporao;ll!•::< da parcela de recurso;:.s do FAS, 

consequente desativa-.lllo desse fundo); 

- recursos relativos l.< arrecada~ll!o do PIS/PASEP (descontados os 

40% a serem aplicados em programas de desenvolvimento econOmicc• 

pelo BNDES e cos recurso;:.s necess<llr i os ao pagamento;:. do abono para 

c•s assalariadcos formais com renda inferior a dois salários 

mfn i mos)". (65) 

Segundo o artigo 55 do Ato das Disposi~tles Cc•nstitucionais 

Transitórias, correspcande ao setor satlde, até que se.ja apY•:>vada a. 

lei de diretrizes oro;ament<llrias, 30X do total do oro;amento da 

Seguridade Social. 

Cabe mencionar que nas duas propostas or~amenti\rias para 

198'3 (a primeira de agosto/88 e a segunda n•::<Vembro/88) n:l!o foram 

contemplados os dispositivos constitucionais acima mencionadcos em 

rela~âo ao or~amento da Seguridade Social. (66) 

(65) Mfl!d i c i, A. C. 
Const i tuc i canal: 11 

''O Financiamento 
op a:it .. 

da Satlde e a Nova Carta 

(66) Ver Médici A.C. ''O Financiamento da Satlde e a Nova Carta 
Constitucional ••• '' op cit. 
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2. :~- Consideras:tles Finais 

A an.t!lise realizada permite verificar que o:> financiamento 

do Setor Sa~de, desde o ponto de vista de suas fontes de 

financiamento se caracterizou nc•s lHtimc•s 10 anos pela: 

centralizao;::lilo dos recursos na esfera federal e consequentemente 

a baixa capacidade de financiamento dc•s estados e municípios; 

ba.iY~a parti.: ipa.;:~o dos recursos fiscais e a predominaln•: ia d•::es 

recurs•::.s pro::.venientes de fundos especfficos; 

- regressividade na dCtS recuysos, penal izandQ 

proporcionalmente mais os rendimentos da populao;:ll!o de baixa 

renda, que os correspondentes As popula<;etes de alta renda; 

- instabilidade das receitas, 

vulnerabilidade da principal 

o::.r ig i nada po::.r um 1 ado::., pela 

base de arrecadaç;:lilo (a folha de 

sal.cirio) nos peYfodos de cr-ise econOmica, pela 

diminuio;:ll!o mais que pro::.porcional (em relao;:ll!o .!'! diminuio;:ll!o::. do:. 

total de recursos), dos re•:ursc•s destinado::.s ao Setor Sallde; 

- import~ncia das operao;:~es de cr~dito (fundamentalmente as 

internas) na co::.mposio;::lilo dos recursos da Unilllo::., estados e 

municfpios, gerando uma nova forma de dependência, especialmente 

para os estados e municfpios: o endividamento. 
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CAPITULO I II 

As No::ovas Fontes de Financiamento do seto::or Sallde 

3.1-q Fundo~ Investimento Social <FINSOCIAb> 

Como .j~ mencionaYamos no capftulo anteric•Y, o FINSOC:IAL foi 

criado através do Decreto-Lei N•::o 1. '340 de 25 de maio de 1982, c com 

o objetivo de aumentar a capacidade do governo no financiamento 

dos programas de invest iment•::o soe ial nas áreas de al imenta•;:l!\!o, 

sal1de, habitao;:l!\!o popular e amparo ao pequeno 

agr io:ul tor. 

Os recursos foram constitu1dcos pela contribui~1l.o de 0,5% da 

receita bruta das empresas, institui~~es financeiras e de seguro, 

e 5% sc.bre o imposto de renda devido (ou como se devido fosse no 

caso de estarem isentas de imp•::ost•::o de renda) das empresas de 

vendas de servi~os. N•o incidindo sobre a venda de bens e 

servi~os destinados à exporta~:l!to. 

Até 1'388 as c:ontribui~i'::les estiveram pautadas pelas bases de 

arrecadas:•o e as alíquotas definidas no decreto de cria~1l.o do 

FINSOCIAL. A partir de 1988, em c ar Ater provis~r i o e com o 

ob.jetivo de vigorar s~ por um ano (1988) a alíquota incidente 

sobre o faturamento bruto das despesas pasou de 0,5% para 0,6%. 

Finalmente, segundo a Nova Carta C:onst i tuc ional, •= in•:•::o se~<t•::os do 

total arrecadado pelo FINSOC:IAL, serA destinado ao ors:amento da 
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Seguridade Social, até que se regulamente a nova contribui~~o das 

empresas para a Seguridade Social, incidente sobre 

faturamento. 

Originariamente os recursc•s seriam arrecadados pelo Banco do 

Brasil e pela Caixa EconOmica Federal e administrados pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento EconOmicc• e Social <BNDES:>. 

Porém, na pr~tica, o BNDES nunca exerceu a sua administra~~o 

.j<!J. que os arrecadados foram prc•gressi vamente 

incor-porados ao Tesouro Federal e alocados através de• or~amento 

fiscal, como fonte vinculada. 

"Essa sistem.l!.tica aplicada de maneira progressiva desde 

1984, quand•:::< 21, 1/. dc•s recursos da contribui~~o social foram 

destacad•:::<s na lei or~ament<!J.ria, cc•m desembol s•:::<s efet i vad•:::<s 

diretamente pele• Ministério da Fazenda, sem qualquer 

interferência do BNDES, atingiu sucessivamente, entre 1985 e 

1'387' respectivamente 80,4/. - 96,3/. e '32,3/.. Para 1988, está 

estimado um percentual de '32, 61.". (67) 

A progressiva incc•rporas;~c· do FINSOCIAL ao Tesouro Federal, 

significou um aumente, do total de recursos do Tesouro Federal de 

aproximadamente entre 4/. e 51.. <tabela mlmero 36) 

<67) Abre e Lima; Mc•zart de: "Financiamento do Sistema ~nico de 
Sadde: Reflexbes Doutrinárias e Interpreta~bes sobre a 
parti c ipao;:~o do Fundo de Investimento S•:::<c ial <FINSOCIAL) e do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social <FAS), mimeo -agosto/88. 
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IABELfl 36 

PARtiCIPIICIIO llOS RECURSOS DO FINSOCIIIL NO TOTAL DE 

RECURSOS DO TESOURO FDEIIIIL, BIIIISIL - PERIODO 1983-1987. 

valores co~ntes 

ano w.rc· 
I!M Cr$1.111!11.111!11 

lfftNS1J~·u 
lffC.NO • .,. 
éM Cr$1,111!11. 

IIIJins"· 
NOTES. • 

1 9 8 3 13.554.235,58 6711.2118,54 4,94 

1 '8 4 42.5811.935,18 2.111!11.1124,13 4,711 

1 '8 5 152.838.649,711 8.11711.1511,92 5,28 

* * 1 '8 6 5U.1135.865,16 24.8211.384,55 4,211 

* * 1 ' 8 7 1776.662.217,12 74.3711.537,54 4,19 

* Ell 1.111!11 Cz$ DO AMO 

(1) IIICLUI COIIIIECAO HOnETIIRIA 

fOIITE: ESTATIStiCII BIISICII H AIIIIECIIMCIIO -

MIMISTERIO M FAZEIIM - S.R.F. 



Assim, o FINSOCIAL perdeu a sua unidade de coc•Ydenas::llc. e a 

pc.ssibilidade de responde..- a p..-ograma~bes que integrassem 

distintas ao;bes da ~Yea soe ial. 

Os recurscos do FINSOCIAL foram atomizados entre as mt.Utiplas 

demandas or~ament~rias dos diferentes Minist~ric•s, que de uma 

forma ou de c•utra atuam nca campo S•:•c ial. 

Dessa forma, cc.mo diz Médici (68) os recursos do 

FINSOCIAL, "apesar de nominalmente destinados ao investimento 

Soe ial, f une ionam , na pr.clt ica, como fundc•s de custeio'*. 

Em relas::llo à composis::llo dos recursos, segundo tipo de 

empresas, a tabela nulllero 37 mostra que, no perfcodc• 1986-1987, as 

empresas produtoras de bens foram responsâveis por mais de 75% da 

dco FINSOCIAL; seguidas pelas institui~ôes 

financeiras que contribuiram com 11,521.. em 1986 e 22,36/. em 1987 

do total de recursos. As empresas vendedoras de servis:c.s tiveram 

uma participa~il!o relativa de 2,45% em lf186, diminuindo para 1,67% 

em 1'387. 

Cabe mencionar que tanto a contribuis::llo das empresas 

produtoras de bens •:omo a correspc•ndente a inst i tu i•;ôes 

financeiras atuam como impostos indiretos, .ji!l que seu Onus ~ 

passfvel de repasse a terceiras pessc.as, através do aumento do 

(68) Médici, A.C. "O Financiamento da Satlde e a Nova Carta 
Cc.nstitucic.nal: limites e Pcossibilidades" op cit. 
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TAIIEI.A 37 

COIIPOSICAO PEIICDtTUAL DOS IIICUBSOS DO FIIISOCIAL U) 

llfCLUIJIOS 110 TESOURO FDEIIAL, SEGUNDO TIPO DI IIU'IIISA. 

BIIASIL, 1986-1987 

1 9 8 6 1 ' 8 7 

TOTAL DI AIIIIIC llirs·l!r-ftri~IIIS COR- X X 

Cz$ 1.11111.811B Cz$ 1.811B.811B 
EMPIIISAS 
l'IIODUTOIIAS 
DI BIIIS 

21.228,98 86,83 56.158,114 75,97 

IIISIITUI-
COES 2.841,91 11,52 16,528,16 22,36 
fllfAIICIIII8S 
IMPIIISAS DI 
VDtDA DI 683,43 2,45 1.235,95 1,67 
SEIIVICOS 

TOTAL 24.666,24 11!8,08 73.922,15 11!8,1!8 

(1) 1190 INCLUI COIIIIICAO IIOIIIIARIA. 

FONII: ISIAtiSTICA BASICA DI ARRICADACAO - MIHISTIRIO 
DA FAZIHDA S.R.F - 1986 I 1987. 

IIOTA: A FONII UTILIZADA APIIISIHTA A DISCJIIMIMACAO 
DA RECEITA A PARTIR DI 1984. 
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pre1=o do produto OLt das taxas de .juros. Consequentemente podemos 

afirmar que a cria~:llo do FINSOCIAL aumentou a regressividade na 

capta1=:llo dos recursos que financiam o setor satlde. 

Também desde c• ponto de vista de sua composi~:oto podemc•s 

analisar a arrecada~:oto do FINSOCIAL segundo regi~es e unidades da 

Feder ao;: !à'•:•. 

Cc•mo se pode observar na tabela ntlmero 38, foi a regi~c~ 

Sudeste a respons<ivel por aproximadamente 70% da arrecadao;:!à'o do 

FINSOCIAL seguida pela regi!à'o Sul com uma participao;:!à'o de 12% ou 

13% , a Centn:o-c•este com 8 a 10/. e a Nordeste com 7 a 8%. A menor 

arrecada~:llo foi a 

total nacional. 

da regi:oto Norte com aproximadamente 2% do 

Na regi:lolo Sudeste se destacaram os estados de S:oto Paulo e 

do Rio de Janeirc, com uma arrecada1=:oto aproximada de 40% e 20% de• 

total de recursos do FINSOCIAL, respectivamente. 

As diferen~as nas regi~es Sudeste e Centro-Oeste a par·tir de 

1'385 com rel a~ :loto los porcentagens dos anc•s anteriores sâo 

motivadas pela mudan~a da fonte de informa~:oto, considerando-se os 

dados dos dois L'iltimos anos mais confiAveis por ser produto da 

apura~:lolc• direta da Secretaria da Receita Federal. 

a valores constantes, deo total de 

recursos arrecadados anualmente pelo FINSOCIAL, segundo pode-se 

observar na tabela n~mero 39, 

sucessivas oscilao;ôes. 

existiram, 
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TABELII 38 

lliSTRIBUICAO PEIICEIITUAL llA AI!IIECA»ACI'IO llO FINSOCIAL 

SEGUNDO GRAHDES REGIOES E ESTAilOS - BRASIL- 1982/1987. 

GRAHDE REGI OES E ESTA »>S (1) (1) (1) (1) (3) 
1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 ' 

BRASIL UIIJ,II 11111,11 11111,11 11111,11 Ulll,ll 

NORTE 1,7 1,8 1,6 1,8 2,2 
IIOitiiOHIA <2> 11,2 
ACI!E (2) 11,11 
AIIAZONAS 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 
ROJIAIIIA (2) 11,5 11,11 
PAliA 11,5 11,5 1,5 11,6 11,6 
AIIAPA <2> 11,11 

NODESTE 7,8 8,8 8,11 8,2 7,5 
IIAIIAHHAO 11,3 11,3 11,3 11,3 11,2 
PIAO I 11,2 11,3 11,3 11,3 11,2 
CEAIIA 1,11 11,9 11,9 11,9 1,3 
R. G. llO NORTE 11,5 11,4 11,4 11,4 11,3 
PAIIAIIIA 11,4 11,4 8,4 8,4 8,3 
PEIIHAIOIIICO 1,6 1,6 1,5 1,5 1,9 
ALAGOAS 8,6 11,7 11,6 8,7 8,4 
SIIIGIPE 8,4 8,4 11,4 8,4 8,2 
IIAHIII 2,7 3,8 3,2 3,2 2,7 

SUDESTE 75,6 74,9 74,7 74,5 67,8 
IIIIIAS GERAIS 6,6 6,1 6,4 6,3 5,9 
ESPIRITO SANTO 2,5 4,1 4,9 4,1 1,8 
1110 llE JAHEIRO 211,1 16,7 14,4 13,9 19,4 
SAO PAULO 46,4 48,11 49,11 58,2 411,7 

SUL 13,2 13,6 13,6 13,4 12,8 
PAIIAIIA 3,2 3,2 3,3 3,2 4,2 

SANTA CATARIIIA 3,4 3,4 3,4 3,8 2,5 
R. G. DO SUL 6,7 6,9 6,9 6,4 6,1 

CIMRO-OESTE 1,7 1,7 2,11 2,1 111,5 
IIATO GROSSO DO SUL (2) 11,4 

IIATO GROSSO 11,7 11,6 11,8 8,9 11,4 

GOlAS 8,6 8,7 8,8 8,8 1,8 

DISTRITO FEDERAL 8,4 8,4 8,5 8,4 8,7 

(3) 
1 9 8 7 

11111,11 
2,2 
11,2 
11,11 
1,3 

11,11 
11,7 
11,11 

7,7 
11,2 

11,2 

1,4 

11,3 
11,3 

1,9 
11,4 
8,2 

2,8 

69,8 

5,7 
8,9 

28,8 
43,2 

12,3 

4,1 
2,5 
5,7 
8,11 
8,4 

8,4 
11,9 

6,3 
. . 

(1) A distrilluicao da arorecadacao por uidades da federacao foi calculada uhhzando a Mestoa 
pl'Opol'Cao das arorecadacoes Halizadas diHtaiM!nte pela Caixa. 

(2) Nao sao disponíveis as infol'toaeoes da al'Hcadacao diHta pela CEF no llato Gl'osso do Sul, 
llondonia, Acl'l! e Tel'l'itorios Federais. 

<3> A partir de 1986 dados Ja distrihuidos por Unidade Federada- SRFIIIF. 

R arrecadacao eM 1982 corresponde ao poriodo agosto/dezeMbro. 

FONTE: ABREU E LIMA, OP.CIT. 
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AHO 

1 9 8 2 

1 '8 3 

1 9 8 4 

1 ' 8 5 

1 9 8 6 

1 9 8 7 

TAJIILA 39 

EVOLUCAO DO TOTAL DA IIECIJTA DO 

FINSOCIAL, BRASIL -PERIODO 1982-1987. 

TOTAL DE IIECURSOS TOTAL DE RECURSOS DU'EIIIIICA 

<valores co~ntes 
en Cz$ billloes> 

(valores eM nilbtes 
de 1987 > PEIICEHI'!IAL MIIRL 

188,9 (1) 39.483,5 -

6711,2 55.1136,7 ~ 39,39Y. 

Z.lilllll,ll 51.249,4 - 6,881. 

8.11711,2 63.5113,7 + 23,91Y. 

24.989,4 <•> 81.169,7 ~ 27,82Y. 

74.9114,6 <•> 74.9114,6 - 7,72Y. 

<-> COJIJIESPOIIJ)E A SOHA JOS RECURSOS ALOCADOS ATIIIIVES DO 

OIICAIIDITO FISCAL E DO BHDES. 

<1) COJIIIESPOIIJ)I A AllliECAIHICAO DE AGOSro-DIZEIIBIIOI82. 

<•> 111 MILUOES DE CZ$ DO COJIJIESPOIIJ)IIIJE AHO. 

IHDICE UTILIZADO IGP. 

FOHTE: ELABOIIIIDO A PARTIR DOS VALORES COIIIIIIII'ES 

DIVULGADOS 111: ABIIIU E LIHA OP Clt. 
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As arrecada~l!)es correspondentes aos anos 1984 e 1987 

diminuíram em rela~<lloao tc•tal de recursos dos anos anteriores 

(1983 e 1986) em 6,88% e 7,72% respectivamente. Contrariamente o 

total de l'"eCUl'"Sos do:) FINSOCIAL n•::OS anos 1985 e 1986, aumental'"am, 

em l'"ela~<llo ao Col'"l'"espondente ano anteriol'" 23,91% e 27,82% 

l'"espectivamente. 

O aumento observado na al'"l'"ecada~âo de 1983, se comparada com 

a de 1982, n~o pode ser entendido como um aumento real, .j.A que a 

arl'"ecada~âo de 1982 COl'"l'"esponde ao pel'"1c•do agostc•/dezembro. !!: 

mais, ainda que o volume da produ~âo anual nâo se distl'"ibua 

igualmente pc•r semestre, e que dois tel'"~os do total da produ~âo 

tivesse estadc• concentrada no segundo semestre, podemo:)S a f i r mar 

que a arrecada~âo de 1983 diminuiu em rei a~âco à estimativa anual 

do ano anterior. 

Esta diminui~âo, junto com a observada em 1984 em l'"ela~âo 

ao volume de recursos de 1983 , a valores reais, nos permite 

pensar que a receita do FINSOCIAL, tamb~m foi afetada pela crise 

ecc•nOmica que se iniciara em 1980. 

Os aumentos observados a partir de 1'385 podem ser entendidos 

•:orno cc•nsequénc ia da recuperao;:ilro econômica e do aper feio;:oamento 

dos sistemas de arrecada~~o e controle exercidos pelo Minist~rio 

da Fazenda. (6'3) 

(6'3) Abre e Lima, Mozarte outros: FINSOCIAL: An.U i se Sum<!l'" ia do 
Funo:ic•namento 1'382/1'386- IPEA/ASTEC- FINSOCIAL. Brasflia, 1987, 
mimeo. 
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Quantc• !\ aloca~~o dos recursos do FII\ISOCIAL a anAl i se pode 

ser realizada segundo 6rg~os federais setoriais ou segundo Areas 

prc•gramAt b:as. 

Na distr ibui~~c· segundo 6rg~os federais setor i ais podemos 

observar <tabela n~mero 40) a import<l!lncia da aloca~~o de 

recursos aos 6rg~os da Presidência da Rep~blica, especialmente em 

1987, ano no qual representaram 34,8% do total arrecadado:•. Seguem 

em importancia, e em igualdade de recursos, o Ministério da 

Edu•:ao;illc• e da Sat.lde (21,6/. '" 21,21. respectivamente). N•::o mesmo ano 

22,4% dos recursos foram distribu1dos nos restantes 6rg~os 

federais, n~o superando:• a alc•ca~~o por ~·rg~c· em nenhum caso 8% do 

total de recursos. 

Em rela~~o à alcoca~~o segundo Areas programáticas (tabela 

n~mero 41) podemos verificar uma tendência crescente, a valores 

rei at i vc:•s , na destina~:llo de recursc•s para 

que nc•s três ~1 t imo::-.s anos representot.t 

aproximadamente um ter~o do total arrecadado, uma diminui~~o na 

destina~âo relativa para "Amparo ao Pequeno Agricultor", que 

passou de 33,3% em 1983 para 14,1% em 1987, e oscila~ôes 

cc.nsider.ilveis nos percentuais alcu:ados nos pr•::ogramas de 

"Educaa;~o 11 e 11 SaL\de". 

A Area programática "SaL\de" passa de 41% em 1982 para 16,8% 

em 1987,apresentando a mais baixa participa~âo relativa, no total 

em 1985 cc•m 11, 71.. Nesta Ar-ea os yecursc•s foyam 

destinados fundamentalmente para infra-estrutura de servio;os 
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TABELA 41! 

FIHSOCIAL - EVOWCAO IHIS APLICACOIS, 1'011 OJIGAOS 

SETORIAIS,BRASIL - 1982-1987 I VALORES CORRINriS. 

1982 1983 1984 1985 
OIIGAOS SETORIAIS X X X X 

c..S c..S c..S c..S 
bilhoes bilhoes bilhoes bilhoes 

PR-COHS DE SEGIIJIAIICA IIACI OffiiL - - 12,8 1,9 13,11 11,7 47,1 11,6 

PR-PROCUJIADOBift GERAL REPUB. - - - - - - - -
PR-SEC. ISP. ACAO COIIUfiiTARIA - - - - - - - -

PR-SEC. PLftltEJ. E COOBDEIIACAO - - 11,3 1,7 198,7 '·' 723,6 9,11 

MIII. AGRICULTUJIA 14,5 7,7 311,6 4,6 65,3 3,3 584,3 7,2 

MIM. EDUCACAO 65,11 34,4 1311,11 19,4 375,3 111,8 2286,4 28,3 

IIIN. FAZIIIDA - - - - - - 13,6 11,2 

MIN. INDUStRIA E COMERCIO - - 4,11 8,5 - - - -
IIIN. INTEBIOR 22,8 11,6 234,8 35,11 524,1 26,2 151,9 1,9 

IIIN. PREV. E ASSIST. SOCIAL - - 52,3 7,8 4118,7 28,8 129,8 1,6 

11111. SAUDE 87,4 46,3 124,2 18,6 337,9 16,9 1686,6 21,8 

IIIH. TIIAJIALHO - - - - - - 58,8 8,6 

lfllt. EXIR. ASSUNTOS FUIIDIARIOS - - - - 85,8 4,2 - -
MIH. REFORMA E DES. AGRARIO - - - - - - 89,5 1,1 

MIN. HAB. URB. I MEIO AMBIENTE - - - - - - 1845,8 13,11 

ltllt. IHI JUSTICA - - - - - - - -
VALOR APLICADO 189,9 1811 6811,8 89,5 28118,11 1811 6817,8 84,5 

la lb 
SALDO S/ADECADACAO (1) - - 78,2 111,5 - - 1252,4 15,5 

TOTAL RECEITA 189,91 1811 6711,2 1811 28118,11 1811 8878,2 1811 

1986 
X 

c..S 
bilhoes 

- -
153,11 11,6 

1283,3 5,1 

8119,3 3,2 

397,11 1,6 

5851,2 23,4 

38,2 8,2 

- -
28118,5 11,2 

718,8 2,8 

6656,8 26,6 

- -
- -

1226,4 4,9 

2875,11 8,3 

- -

22811,7 88,1 
la 

2977,7 11,9 

24989,4 1811 

IIOTA: (1) SALDOS IV DESTIIIADOS 110 IXIIICICIO Ua) E COMTIIICOES ORCAIIIHTABIAS Ub) 

FOHTE: ABREU E LllfA "O FIIIANCIAIIIHTO DO SISTEIIA UNICO DE SAUDE ••• " OP.CIT. 
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1987 
X 

c..S 
bilhoes 

- -

- -

28247,6 27,1 

5878,2 7,8 

2811,11 11,4 

16178,11 21,6 

41,4 8,1 

- -

5833,8 7,8 

1588,8 2,8 

15877,6 21,2 

- -

- -

38118,8 5,1 

4559,8 6,1 

6118,8 11,8 

74787,5 99,8 

la 
117,1 8,2 

74984,6 1811 



básicas, o controle de daens:as transmisslveis e a distribuis:•a de 

medica:mentcrs. 

Médici (70) considera a partir da análise da distribuis:•o 

do:::.s recursc•s do:. FINSOCIAL. que as recursc•s do:. Fundo "funciconam 

como 11 tapa.--buracos 11 para a~~es sociais de interesse do:::.s 

Minist~r- i os QLt de crutrcrs dyg.gcos federais, que a y igc•r deveriam 

ser cobeFtos com Fecursc•s do Tesouyo". 

Para final Izar anal i saremos se c• FINSOCIAL., a partir de sua 

incluslà'•:l no:. aro;amento da Unill•:l atuou co:::.ma substitutivo dos 

recursos ordin<!Yios do Tes•::ouro que atE! esse moment•:l vinham sendo:• 

alocados ac• MinistE!rio da SaL\de. 

Estudaremc•s em primeiro lugar a ev•::oluo;llo da parti•:ipao;llo 

relativa dos recuYsas ordin<lrio:::.s do Tesouro destinados 

menc icrnad.:) Ministe!r- i o em relat;:gco ac• total de Yecursc•s do Tesc•urc• 

Federal (exclufdos •:•s recursos do FINSOCIAL a ele inc•:=tYporadc•). 

Co:::.mo pc•de-se obseY"val'" na tabela nllmero:::. 42, o percentual de 

recursc•s ordinários do Tesourc• alocado:::.s ao Ministério da SaL\de 

apresenta uma clara tendência decrescente, fundamentalmente a 

partir" de 1983 <ano em que comes;a o FINSOCIAL. a ser incorpcor·ado 

ao ors;amenta da Uni•c•l, chegando em 1986, a significar 0,68% do 

total de recursos ordinários do Tesouro Federal (excluldo o 

(70l ME!dici, A.C. ''0 Financiamento da Sadde e a Nova Carta 
Constituciconal; Limites e Possibilidades"; cop. cit. 
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AJIIAS - PIIOGIIAIIAS 

ALIRINTACAO I HUTRICIIO 

SAUDE (J) 

EOOCACAO 

RABITACAO POPULAR (2) 

AIIPAJIO AO PDIDF.IIO IIGRICIILTOR 

JUSTICII 

PJIOGRIIIIACAO llfl'EGIIfiDA (3) 

ADII. DE RECEITAS - PASEP 

VALOR IIPLI CIIDO 

SALIIO SIAIIIIWIDACAO (4) 

TOTAL RECEITA 

TAIIWI 41 

FIHSOCIAL - EVOJAJCIIO DAS APLICACOES, SEGUNDO AIIIAS-PIIOGIIMIAS, 
BRASIL - 1982-1987 I VALORES CORRENrES. 

1982 1983 1984 1985 1986 
X X X X 

c..S cl'$ c..S c..S c..S 
llilho@S llilho@S llilhoes llilhoes llilho@S 

26,3 13,9 189,9 28,3 5117,11 25,4 2579,8 32,11 8662,4 

77,5 41,11 93,11 13,9 517,2 25,9 941,1 11,7 41155,8 

511,6 26,8 44,11 6,6 122,9 6,1 11163,6 13,2 732,11 

211,11 111,6 49,6 7,4 183,7 9,2 121111,11 14,9 2498,11 

14,5 7,7 223,5 33,3 658,9 32,9 913,9 11,3 4357,9 

- - - - - - - - -
- - - - 11,3 1,5 115,8 1,3 1667,4 

- - - - - - 13,6 11,2 38,2 

188,9 1811 6811,1 89,5 211111,1 1811 6817,8 84,5 221111,7 
4a 411 4a - - 71,2 111,5 - - 1252,4 15,5 2977,7 

188,9 1118 6711,2 1811 211111,11 1811 811711,2 1811 24989,4 

ROTA: (1) UfCLUI IHUESiiRINTO IH SAIIEIIIIDft"O 1185100 JIIALIZADO PELO 11. DA SAUI>E. 
<2> IHCLUI IHUESTIRINTOS IH llfttiESfJIUTIIRa URBAIIA. 
<3> PIIOGIIAIIACIIO EHUOJAJIHDO IIAIS DE UIIA DAS AJII8S ESPECIFICADAS. 

X 

34,7 

16,2 

2,9 

111,11 

17,4 

-
6,7 

11,2 

88,1 

11,9 

1811 

(4) SALDOS RI DESTIIIADOS RO EXEIICICIO (4a) E COifl'IHCOES ORCARINTARIIIS (411). 

FOifl'E: ABREU E LIIIA DO FIIIIINCIARINTO DO SISTEIIA UNI CO DE SAUI>E ••• D OP. ClT. 
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1987 
X 

C I'$ 
llilho@S 

25177,5 33,6 

125511,2 16,8 

61711,11 8,2 

111819,8 14,4 

111545,1 14,1 

8118,1 1,1 

8598,5 11,5 

126,4 1,2 

74787,5 99,8 

117~ 1,2 

74914,6 1118 



FINSOCIAU. 

Cabe mencionar que o percentual correspondente ao ano 1986 

f c• i o menol" dos Ctbservados ns:• per f ode• 1'370-1986. 

Por outra parte, como pode-se verificar na tabela n~mero 43 

os recursos do FINSOCIAL que representaram em 1983, 46,76/. dos 

recursos do Tesouro Federal destinados ao Ministério da Sat!tde, 

chegaram a participar, em 1'386, com 63,15/. do mesmo total. Em 

contrapartida. os recursos ordinê\rios do Tesourc• passaram de 

53,24% para 36,58/.. de• tc•tal de recursos da Uni~o alocadc•s ao 

Minist~rio da Sadde, Jo! em 1'387 se eobserva uma recupera<;~<.:• da 

participat;~eo dos Y' e c Lt Y" SC•S do e 

c•:msequentemente uma diminui<;:llfc• relativa deos recurseos do 

FINSOCIAL. 

Quanto à evolu~~eo,a valeores ceonstantes, dos recurseos 

ordinArios do Tesouro e do FINSOCIAL alocados ao Ministério da 

Sat!tde (tabela nt!tmereo 44), verificamos que enquanteo os recursc•s do 

FINSOCIAL aumentaram 112/. neo perleodo 1983-1986 os recursos 

ordinAr i os do Tesouro apresentaram no mesmo per iodo um 

crescimento de 8,64/.. No entanto, nos recursos correspondentes a 

1987 observa-·se um aumento, a val c•res cantantes, 

c•rdinArieos deo Tesouro destinadc•s ao Ministéric• e uma diminui~~eo, 

em rel a~~eo aos recursos alocados o ano anter ic•r, deo FINSOCIAL. 

Assim 

constantes, 

sendc•, c.:msideramos que o aumenteo, 

do total de recursc•s do Tes•JUY'C• Federal 

a valores 

destinados 

ao Ministério da Sat!tde, verificado no perieodo 1983-1986, 56,97/., 
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JAJIWI 42 

PARTICIPIICAO DOS IIECURSOS OIIJ)IIfARIOS DO TESOURO DO HIHISIIRIO DA SAIIDI HO TOTAL DE IIECURSOS 

ARRECADADOS PELO TESOURO FEDERAL (EXCUJIJIO O FIHSOCIAL> - IIIIASIL 1979-1987. 

TOTAL REC. IOIAL REC. PART. 
AHO DO rES .m. OIIJ).JIO TIS. 

O:XCL.FIHS~ IIEST. AO HS PEIICEH 
eM CJ>$ bilh eM C!'$ bilh TUAL 

1979 
568,3 9,5 1,67 

1988 
1.317,4 16,5 1,25 

1981 
2.686,7 31,8 1,19 

1982 
5.471,3 78,3 1,28 

1983 
12.884,8 141,4 1,18 

1984 
48.588,9 365,8 8,911 

1985 
144.768,5 1.426,7 8,98 

1986 
* 566.215,5 3.883,8 8,68 

1987 
11 1782.291,7 17.652,1 1,84 

11 OS IIECURSOS COIIJIESPOHDIHTES A 1986 E 1987 

ESIAO EXPRESSOS IH Cz$ HILIIOES. 

FOIITES: ESTATIStiCA IIASICA DE ARUCADACAO -HF/SIIt' 1979-1987 

ORCAHIHTO DO HIHISTIRIO DA SAUIIE - POSICAO ORCAHEII

TARIA DO HES DE tiZDIIIIIO IIE CADA AHO. 
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TABELA 43 

COIIPOSICAO DOS IIICUBSOS DO TESOURO IDEIIAL ALOCADOS AO 

HIHIStERIO DA SADDE, SEGUNDO JOHr!, BRASIL- 1983-1987. 

e10 Cr$ llil liDes 

ANO 
IIICUBSOS 
OJIIIIIIARIOS 

frsouao FIHSOCIAL TOTAL 

nua 
141,4 124,2 256,6 

Y. 53,24 46,76 11111,1111 

1984 
366,11 337,9 7113,9 

Y. 52,1111 48,1111 11111,1111 
1985 

1.426,7 1.696,6 3.123,3 

X 45,68 54,32 11111,1111 

1986 
* 3.883,8 6.656,8 111.5411,6 

r. 36,85 63,15 11111,1111 

1987 
* 17.652,1 15.877,6 33.529,7 

Y. 52,65 47,35 11111,1111 

* OS IIICURSOS COIIIIESPOftDEHTIS A 1!186 E 1987 

ESTAO EXPIIESSOS EM Cz$ HILIIOIS. 

FOHTIS: OIICIINEIIIO DO IIIHISTEIIIO DA SAUDE - POSICAO OIICAIIEH

TARIA DO IIES DE IIEZDIIIIIO DE CADA ANO. 

TABELA ltUIIIIIO 41 
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TABELA 44 

EVOLUCAO DO TOTAL DE IIECIJRSOS DO TESGURO FEDEIIftL, 1105 IIECIJRSOS ORDIHARIOS DO TESGURO E 

DO FINSOCIAL ALOCAIIOS AO IIIIIISTERIO M SAUJIE, A VALORES COIISTIIIITES, BRASIL - 1983-1987. 

t!lt Cz$ nilltoes 1987 

EVOLUCAO EVOLUCAO EVOLUCAO 
AliO TESGURO 

11110 IIIISE FIIISOCIAL AliO .IIIISE TOTIIL AliO IIIISE 
ORDIIIARIO 1983 = 11111 1983 = 11111 1983 = 11111 

1983 
11.611,7 11111,1111 111.199,3 11111,1111 21.811,11 11111,1111 

1984 
9.378,6 811,77 8.658,6 84,89 18.1137,2 82,78 

1985 
11.226,6 96,68 13.358,4 1311,89 24.577,8 112,68 

1986 
12.615,2 1118,64 21.622,4 212,118 34.237,6 156,97 

1987 
17.652,17 152,82 15.877,6 155,67 33.529,7 153,73 

INDICE UTILIZADO I.G.P. 

FOIITES: TIIIIJ:LA 43 
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esteve determinado pele• aumento dos recursos do FINSOCIAL 

alocados ao mencionado Minist~rio. 

A partir do:::o exposto con•:luimos que nc• perfod•:::o 1983-1986 

existiu uma retrae;~o, tanto a vai ores Yel ativos cc•mc~ constantes 

dos recursos ordinários do Tesouro alc.>cadc•s ac• Ministério da 

Satlde, e que os mesmos foram substitu!dos pelo aumento dos 

recursos do FINSOCIAL. 

Por outra parte o aumento dQS recursos ordinAr ic•s do 

Tesourc• destinados a•:::o Minist~r i o da SaLide, observado no ano 1987 

nos permite pensar que a substituio;:ll!o de recursos ordin<!rios 

Cleia-se 1 iberao;:ll!o de recursos fiscais) ~ um fato que se agudiza 

nas etapas de crise econômica. 

é de destacar que as conclus~es acima mencionadas 

slltc• contrArias !\ls expc•stas por Silva <71) em sua tese de 

mestrado. 

Cconsideramos que a diferen~a que motiva conclus~es copc•stas 

está centrada ncos dados correspondentes ao ano 1983. 

Nesse sentido cabe assinai ar que os dados correspc•ndentes a 

esse ano, apresentados nc• presente trabalho, s:to coerentes com C•S 

ut i 1 izad·~s pc•r outros autores (72) 

('71) Silva, Beatriz Azeredo da "Um Estudo sc•bre as Contr ibuio;:Oes 
Sociais' 1 op cit. 

C72) Ver Vianna, S.M. ''0 Papel do Or~amento Fiscal ••• " op cit. 
Médici, A.C. "O Financiamento da Sa~de e a Nova Carta 
Constitucional •.• '' op cit. 
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Caso Rio de Janeiro 

Par-a enfr-entar- a crise finaceira da Previdência Soo:ial, que 

alcan•;ou seu ponto mais c r- ft i co nos primeiros anos da d~cada 

atual, foram tomadas uma s~r i e de medidas "saneadoras". Nc• campo 

da assistência m~dica , equivocadamente considerada responl!!vel 

pela eleva•;ll!o dos gastos da Previdência (representavam naquele 

ffif)mentet pa::ru.:o mais de 20'l. de• gasto total da Previdência), f•:•i 

criado em 1981 o Conselho C:onsultiv•:o de Administrao;:ll!o de Sa<lde 

Previdenc i <ir ia <CONASP:>, com a finalidade de promover a 

r-eorganiza~:!lc• e aper- fei~oamento de seu mc•delo de ateno;::!lo médica. 

No ano seguinte a sua criao;::!lo o mencionado Cc•nselho 

el aborc•Lt o "Plano de Reorgan izaç::!lo da Assistência &I Satlde no 

Ambito da Pr-evidência Social", aprovado em agosto de 1982 através 

da Portaria n. 3.062. 

"0 Plano de• CONASP previa a alteraç::!lo gradual do modelo até 

ent:!lo vigente de assistência médica previdenciár-ia, estabelecendo 

quatro linhas básicas de aç::!lo: 

1- racional iza~:!lo d•:os gastos cc•m serviç:os cc•ntratadcos na ár-ea 

hc•sp i tal ar privada, através da implanta~:!lo de um "novou 

Caperfei~oamentc• bur-cu:rático do anterior:> modelo de controle e 

pagamento de contas hospitalares - "Sistema de Assistência 

M~dico-Hospitalar da Pr-evidência Scocial" (Sistema AIH:>; 
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2- reorganiza~~o dos servi~os ambulatoriais próprios <PAM's) e 

contratados (médicos/clinicas credenciadas) hierarquizando-os, 

através da impl antas:~o do "Projeto de Racional iza~~o da 

Assistência Ambulatc•rial - INAMPS-Credenciados"; 

3- maior e melhor utiliza~~o da rede pl\blica em servis:os bAsicos 

de sal\de, a·través da impl antas:~o do "Convênio Tr il ater a! 

MPAS/MS/SES" substituído posteriormente pelas "A~eles Integradas 

de Sadde" <AIS>; 

4- valorizaç:~c· do quadro próprio de recursos humanos, através de 

polftica especifica''. (73) 

o convênio trilateral MPAS/MS/SES, poster ic•rmente 

transformado em Programa de As=eles Integradas de Sal\de <PAIS), o 

que por sua vez finalizarA sendo substituído pela estratégia das 

AIS, tinha como diretrizes para a reorganiza~~o da assistência 

médi•:a: 

"integras:~o institucional a partir do setor pl\blico, ao qual 

estarA articulado técnica e funcionalmente o setor privado 

prestador de servis=c•s de sal\de; integral idade das a~~es de sal\de, 

superando as dicc•tomias preventivo/curativo e 

individual/coletivo; regic•nal izao;ll!•::< e hierarquizao;l!l'•:3 dnica dos 

servi•;•:•s pL,bl icos e privados, a nfvel de Estado, com ads•:rio;l!l'o da 

clientela aos servit;os ambulatoriais de nfvel prim<'lrio 

(73) Relatório Final da reuni~o de trabalho sobre As=bes 
Integradas de Sal\de - ABRASCO, CEBES, SESB/PR, Curitiba, agosto 
1 ''384. 
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preferencialmente p~blicos como porta de entrada da clientela no 

sistema; defini~:!!ta dCtS mecanismos de YefeYência e 

contra-referência; ut i 1 iza~:!!tc• pr ic•r i tAr ia plena das 

potencialidades da rede p~blica; descentraliza~:!!ta da processa de 

planejamento e administra~:!!to a n1vel regional, sub-regional e 

local; co-participa~:!!to financeira e co-responsabilidade das 

vArias envolvidas, de acordo cc•m as 

responsabilidades institucionais e disponibilidades 

oro;amentiirias; recc•nhecimento da legitimidade da participao;tl!o d•::>s 

v <ir i os segmentc•s sociais na definio;tl!o de necessidades, nc• 

encaminhamento de solu!ff:íes e no de qualidade 

assistencial. 11 (74) 

Come• mecanismos de gest~eo foram criadas ceomisstles inter-

institucionais, tanteo a n1vel federal como estadual e leocal. 

Desde o ponto de vista de. repasse dos recLtrseos financeiros, 

a partir da. celebra'f~O dos •:c•nvénios ver i f i c ou-se um aument•:t 

progressivo do teotal de recursos transferideos, passando de 5X de. 

tc.tal de recursos de. INAMPS, em 1983, para 9,8% em 1985 , 12,3X 

em 1986 e 30,4/. em 1987. (75) 

Cabe mencionar que .;:, aumente. correspondente aos dois ~1 t imc•s 

an•:•s foi determinado pelo processo de descentral izao;tl!o efetuado a 

~-------------~---------------·--·----------

(74) Teixeira, S.M.F. "Reorienta~:!!to da Assistência Ml!!?dica 
PrevidenciAria" um pasc• adiante C•U dois atrAs? - RJ, agc•sto 1984, 
mimeo 

<75) ME!?dici, A.C. "O Financiamento do Setor Sa~de 11 op cit. 
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partir da cria~âc• dos Sistemas Unificados e Descentralizados de 

Sat!lde ( SUDS) • Por sua vez, os governos estaduais e municipais 

assumiram o cc•mpromisso de, no mlnimo, manter o n1vel de recursc•s 

que vinham alo•:andco ao setor sallde. 

O primeiro convêni•::< PAIS fcd celebrado em abril de 1983 c•::<m o 

governe• de Santa Catarina, porém restrito ao municlpio de Lajes e 

limitado à assistência ambulatorial. Já o correspondente ac• 

gc•verno estadual do Rio de Janeiro foi assinado em outubro do 

Ao final de 1':-184 a maioria dos Estados estavam 

vinculados à proposta das AIS. <76) 

Anal i saremos a cont inua~âo o case• do Estado do Rio de 

Janeiro, com o c•b.jet ivo de aval i ar se a intrc•du~âo dos recursos 

do INAMPS, transferidos ao Estado a partir da assinatura do 

convênio PAIS, permiti LI a 1 ibera~âo de recursos do Tesouro 

Estadual, que até esse momento vinham sendo alc•cados à Secretar ia 

Estadual de Sallde. 

Nesse sentido, estudaremos em primeiro:• lugar, a participa~âo 

da receita da Secretaria Estadual de SaL\de no t•::<tal da receita do 

Estado (excluindo dos dois totais, a partir de 1'384, os recursos 

transferidos pelo INAMPS). 

A tabela ndmero 45 nos permite verificar que a partir da 

(76) Escorei, Sarah "Cronologia indicativa para a análise da 
formulao;~o e implementao;~c· da pol ftica das AIS 1981-1988 F~J 

DAPS/ENSP ·- 1':-188. 
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IAJIELII 45 

PARTICIPAOAO DA RECEITA DA SICREfftBIA ESTADUAL DE SAUDE HA RECEITA 

DO GOVERNO ESTADUAL- RIO DE JANEIRO- PERIODO 1979-1987. 

BECEIIA DO JP.I~~ DA ANO 

MIBXL .l!E DO 
liDO 

1979 
47.'184,5 2.179,8 

1988 
182.175,4 3.577,7 

1981 
U4.868,3 6.892,5 

1982 
444.396,6 15.949,4 

1983 
727.355,1 31.566,8 

1984 
2756.989,2 11111.591,6 

1985 
11919.1188,5 348.698,5 

1986 
* 41743.863,4 1571.884,1 

1987 
* 113217436,4 5858.877,1 

* OS RECURSOS CORRESPOitllENTES A 1986 E 1987 

ESTAO EXPRESSOS DI Cz$ 1.888. 

eM bilhDes de Cr$ 

PART. 

PERCtJt 
TUAL 

4,57 

3,58 

3,54 

3,59 

4,34 

3,65 

2,92 

3,76 

4,46 

FOHTES: BALANCOS DO ESTADO 110 RIO DE JANEIRO 1979-1983. 

OROAIIEifrO DA SICREfAIIIA DE SAUDE 110 ESTADO 110 RIO DE JANEIRO -

POSIOAO OROAIIE!frARIA DE FIHAL DO EXERCICIO 1984-1987. 

NOTA: A PARTIR DE 1984 FORAM EXCLUIDOS DOS DOIS 

TOTAIS OS RECURSOS REPASSADOS PELO IHAIIPS. 
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implementa~~o do PAIS (pcosteriormente subst i tu ido pela 

estratégia das AIS), s6 existiu uma diminui~~o da participa~~o da 

receita da Secretaria, no total da receita do Estado, em 1985, 

ano no qual representc~u 2,":32/. de• total da receita do governo 

<•stadual. 

No entantc., devido ao sistema de caixa ~nica adotado pelo 

Estado do Rio de Janeiro a diminuio;~o observada no ano 1985 

poderia ter sido motivada p•::lr um aumento significativo da receita 

do gover·no estadual promc•vido pelo crescimento das transferências 

diretamente vinculadas a programas implementados por outras 

secretarias, e n~o por uma diminui~~o da receita que vinha sendo 

alocada h Secretaria de Sa~de. 

Porém, os dados apresentados na tabela n~mero 46 em rela~~c· 

à participa~~o dos recursos do Tesouro alocados li Secretaria de 

Sa~de no total de recursos próprios do governo estadual, mostram 

que realmente existiu uma diminui~~o da participa~~o relativa dos 

recursos do Tescouro destinados à mencionada secretar ia. 

Por outra parte, a composi~~o da receita da Secretaria de 

Sa~de do governo estadual do Rio de Janeiro (tabela n~mero 47) 

apresenta uma diminui~~o relativa da receita do Tesouro ' em 

rela~~o ao total da receita da Secretaria nc•s anos 1985 e 1987, 

nos quais representou 79,69% e 75,76% respectivamente. Nos 

outY•:'s dois anos anal isadc•s os recursos do Tes.:,ur-o significaram 

mais de '30% dt;:o total de recursos da Secretar ia de Sallde. 
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TABELA 46 

PARTICIPACAO DOS JIEaiBSOS DO TESOURO ESTADUAL ALOCADOS A SICJIETRRIA DI SADDIHO TOTAL 

DI JIEQJBSOS DO GOVIRHO ESTADUAL DO RIO DE JAI!IIRO - PERIODO 1984-1987. 

* OS JIEQJBSOS CORRISI'OII»EitTES A 1986 E 1987 

ESTAO EXPRESSOS Ell Cz$ 1.111111. 

eM Milhoes de Cr$ 

FOHTES: lléLAMCOS DO ESTADO DO 1110 DE JAI!IIRO. 

ORCAMEIITO DA SICJIETAIIIA »E SRD»E DO ESTADO DO RIO DE 

JAI!IIRO - POSlCRO ORCAMEIITARIA DE FUML DE EXIIICICIO. 
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TABELII 47 

COIIPOSICIIO DO TOTAL DOS IIIQJJISOS liA SICIIII'ARIA DI SAUDI DO ESTADO DO 

RIO DI JAft!IRO - SIGUNJIO FOIIJIS DO FINAHCIAIIDtt'O - 1'1111000 1984-1987. 

ANO TISCIIIRO CIIITROS 
INAIIPS 

IIIQJIISOS 

1984 
93.785,11 9.515,6 582,1 

Y. 911,27 9,17 11,56 
1985 

256.648,7 62.769,2 2.657,6 

Y. 79,69 19,49 11,82 
1986 

1448.U8,11 1411.377,5 1.597,7 

Y. 91,B7 8,83 11,111 

1987 
* 4738.624,3 1.516.288,4 -

Y. 75,76 24,24 -

* OS IIIQJIISOS COIIJIESI'OitJIIIIl!S A 1986 I 1987 
ISTAO IXPIIESSOS 111 CZ$ lftLIIOIS. 

TOTAL 

1113.8112,7 

11111,1111 

322.B75,5 

11111,1111 

1598.273,2 

11111,1111 

6254.912,7 

11111,1111 

FOitiiS: SICIIII'ARIR DI SAUDE DO ISTRJIO DO RIO DI JAftllRO -

POSICIIO OIICIIftllftiiRIA FINAL DI Eli!JICICIO. 

TADEU! ltUIIEJIO 41 
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Em rela~~o !> ev•:>lu~~o, a valores constantes, dos recursos da 

Secretaria de Satl.de,a tabela ntl.mero 48 permite verificar qLu; c:.s 

recursos do INAMPS contribuíram significativamente para o 

creso:imento do total da receita. N•::o perfodo 1984-198'7 •:>s recursos 

do Teso::ouro Estadual destinados ao setc•r s.tude apresentaram 

diminuio;etes nos dois pY i me i r os an•::as de '7,4% e 15,9% 

respectivamente. O aumento observado fundalmentalmente no ano de 

1'386 pode refletir o efeito do plano cruzadc• sobre as f i nano; as 

estaduais e a desc•;:Jmpresstk•:t sal ar ia:l do lnic iç. da Nova Reptlbl ica, 

aspectos que devem ter for-.,:adc• o CF esc i mente• de• tc1tal de re•:urst:)S 

alocados, em especial aqueles destinados a cobrir o aumento da 

folha de salArio. 

Esta afirmativa fica comprovada a partir da anAlise efetuada 

em relao;ll!o a participao;ll!o dos gastos •:om pessoal no total dos 

recuYsos do tesouro estadual alocados a secYetaria de sa.tlde. Como 

pode-se observar na tabela ntlmero 49, em 1984 65,55% dos recursos 

do Tesr::tuYo alcu:ad•::as A SecretaYia de Satlde foram destinados aCt 

pagamento da rubrica pessoal, .joi em 1987 as despesas com a mesma 

rubrica significaram 95,30% de• total de recursos do Teso::ouro. 

Em resume•, os dados apresentados permitem confirmar a 

hipótese de que os recursos das AIS atuaram como substitutivos 

dos recursos do governe• estadual que até esse momento vinham 

sendo alocados na Secretaria de Satlde do Estado do Rio de 

Janeiro, .j.ci qut=:o no per fodo anal is.a.do se •::.bser-va uma r-etr-a·~~·::., em 

valor-es r-elativos e constantes, nos r-ecur-sos do 

correspo::ondentes aos anc•s de 1'384 e 1'385. 
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TABELA 48 

EUOLUCAO, A VALORES CONSTANTES DOS JIIQIRSOS DO TESOURO ESTADUAL E DO llfAIIPS 

ALOCADOS A SECRErARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JAHEIRO- PIRIODO 1983-1987. 

EUOLUCAO DOLUCAO 
AliO TESOURO 

11110 1141SE 
1983 = 1811 

IIIAIIPS tl4~f811 
1983 

2.592.192,6 1811,811 - -
1984 

2.481.163,1 92,63 243.834,5 1811,811 
1985 

2.1119.544,9 77,91 493.925,11 282,57 
1986 

4.784.313,11 181,48 455.969,5 187,811 
1987 

4.738.624,3 182,811 1.516.288,3 621,85 

IHDICE UTILIZADO I.G.P. 

FONTES: TABELA 47 
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eM Mil Cz$ 1987 

ano base = 1983 

EUOLUCAO 
TOTAL m3~5f811 

2.592.192,6 1811,811 

2.644.997,6 182,84 

2.513.469,9 96,96 

5.1611.282,5 199,117 

6.254.912,6 241,311 



TAIIILA 49 

PARTICIPACAO DAS DESPESAS CGtl PESSOAL NO totAL DE IIECURSOS 110 TESOURO - SICIIEI'ARIA J)J: 
ESTADO DE SAUDE - RIO DE JANEIRO - PERIODO 1984-1987. 

~M Milhoes d~ Crf 

65,55X 

71,38X 

84,15X 

95 ,311'/. 

* OS IIECURSOS COJIIIESI'Oifi)JlNTES A 1986 E 1987 
ESTAO EXPIIESSOS DI Cz$ 1.11111. 

FOHll : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUJ)J: 110 RIO J)J: JANEIRO -
POSICAO ORCAMENTARIA DE FINAL DI EXERCICIO. 
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CONCL.USOES 

A ano\1 i se das diferentes fc•ntes que parti c i param do 

financiamento do setor sallde nos llltimc•s 10 anos permitiu 

concluir que o financiamento setorial tem-se caacterizado pela: 

central iza·;:~c· dos recursos na esfeYa federal e consequentemente 

a baixa capacidade de financiamento dos estados e municípios; 

bab;a parti c ipa<;:ll!c• dos recursos fiscais e a predominanc ia d•::os 

Yecursos provenientes de fundCJs especfficos; 

- regressividade na dos Y'E?CUYSC•s, penalizando 

proporcionalmente mais c•s rendimentc•s da popula<;:ll!o de baixa 

renda, que •:Os correspondentes As pc•pula<;:etes de alta renda; 

originada pc•r um lado, pela - instabilidade das receitas, 

vulnerabilidade da principal base de arrecada~~o <a folha de 

sal~riQ) nos perfod•::ts de crise econômica, e p•::.Y outro, pela 

diminui~:l!o mais que prop•::orcic•nal <em rela~ll!o A diminui~ll!o do 

total de Yecursos), dc•S re•:uysos destinados aü SetoY Sallde; 

- importancia das opera<;:etes de crédito (fundamentalmente as 

internas) na •:omposi•;::l!o dos recursos da Unill!o, estados e 

municfpios, gerand•::o uma nova forma de dependência, especialmente 

para c•s estados e municfpios: o endividamento .. 

Por outra parte a anAlise realizada em rela~~o As fontes 

de financiamentc• do Ministério da Satlde permitiu verificar que os 

Y'E?CUY'SOS de• FINSOCIAL atuaram como substitutivos dos recursc•s 
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or·din.lttrios do Tesouro que vinham sendo destinados a esse 

Ministér i c•. Em outras palavras, a inclus~o do FINSOCIAL no 

Tesouro Federal possibilitou a 1 ibera~~o dos recursos fiscais 

para serem destinados a outras <'!reas de interesse do governo 

federal. 

Também foi possivel observar que o "efeito substitutivo" 

acentua-se nos perfodos de crise econOmica caracterizados a 

n:!vel das fontes de financiamento pela diminui~~c· dcos recursos 

arrecadados. 

A mesma an<'!lise pôem de manifeste• a pc•uca prioridade que 

o Estado di! a ârea de Sadde e a falta de garantia que o setor 

deve enfrentar. 

Em rela~~o às fontes de financiamento da Secretaria de 

Sadde do Estado do Rio de Janeiro foi comprovada a mesma 

hip&tese. Os dados dispon:!veis permitiram ver i f i c ar a 

substituti~~o dos recursc•s do Tesouro Estadual pelos recursos 

repassadc•s pelo INAMPS ao Estado a partir da implementa~~o das 

AIS. 

Assim sendc), os resultadc•s c•bservados a partir da cria~~o 

do FINSOCIAL e da implementao;:~o das AIS no Estado:) do Rico de 

Janeiro, permitem concluir que a criao;:~o de fontes alternativas 

para o financiamento de• setor satlde e a des•:entraliza•;:!(o que 

incorpora nova fonte de Yea:ur-r;.;,s pa.Ya a admin istra•;:l:Co das 

instànc ias podem fac i 1 i tal"' uma retl"a•;:2ro d•.=ts recursc•s que atf!. o 

mc•mento financiaram o setor, em especial, mas n~o:) exclusivamente 
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em pel" fod.::t de cy ises econômicas. 

As cc•nc 1 ust'les apresentadas n~o tem por objetivo 

desestimular a busca de fontes alternativas para o financiamento 

setorial ou a implementao;íl!o de processos descentralizadores, mas 

prever efeitos indese.javeis em ambos os casos, .ji! que o efeito 

substitutivo:. observado nos dados apresentados impl i•:am numa 

diminuif~o do total de recursos destinados ao setor, quando 

compaYados com as estimativas iniciais. 



ANEXO I 

TABELA l.R 

TOTAL DOS IIECURSOS llO TESOURO FEDEJIAL, R VALORES COIISTRHTES S!CillliDO CRTIGORIR ECOIIOMICR 

E FONTE llO RECEITA - BRASIL - PERIODO 1978-1987 • eM Milhoes CZ$ 1987 

RECEITA llO TESOURO FEDERAL 

RECEITA 
RECEITA CORRENTE 

DE 
AliO 

RECEITA TRIBUTARIA TOTAL 

CAPITAL RECEirA 
OUTRAS 

HRO TOTAL 
I H P O S T O S RECEITAS TotAL 

TRIBUT. 
TRIIIUTAJIIAS 

1778 1136,2 948.497,5 43.9511,3 984.447,8 83.248,8 11131.696,6 1.1132.832,8 

un 
97,5 882.1197,4 43.495,4 925.592,8 49.541,8 !175.134,6 975.232,1 

19811 
7!11,3 933.622,3 61.6111,11 995.223,3 134.278,8 1129.5112,1 1.1311.2!13,4 

1981 
319,6 887.1125,5 57.1196,9 944.122,4 1211.798,2 11164.928,6 1.1165.248,2 

1982 
228,8 946.561,4 55.8117,9 111112.36!1,3 141.11116,4 1143.375,7 1.143.684,5 

1983 
8!184,6 883.666,7 25.378,8 !189.844,7 195.121,3 1184.166,8 1.113.11711,6 

1984 
1636,7 866.897,9 22.368,1 8.,.265,11 21111.221,2 1889.487,2 1.1191.123,9 

U85 
7456,6 1884.227,7 28.685,!1 11124.913,6 178.297,8 1195.211,4 1.282.668,11 

1986 
562231,2 1894.1114,4 11.1116,9 1185.121,1 247.6113,8 1352.724,9 1.914.956,1 

1!187 
589357,6 978.1135,7 !1.238,5 979.274,2 287.9911,4 1267.264,6 1.776.622,2 

IHDICE UTILIZADO I.G.P. 

FONTE: ESTATISTICR BRSICR DE RIIIIECRDRCRO - HF/SRF. 1988-1987. 



TAIIILA 3.A 

tOTAL DOS Ilft'OSTOS, A VALORES COIISTIIItl'ES, SEGUNDO DIREtOS 

E IIIIIIREtOS ,IIJIASIL - PDIODO 1978-1987 • 

eM Milboes de CZ$ 1987 

1 11 r o s r o s 

ANO DIREtOS INDIREtOS TOTAL 

1978 387.579,11 552.U8,5 9411.497,5 

1979 
411.1157,4 471.11411,11 882.1197,4 

1!1811 
399.216,9 534.4115,4 933.622,3 

1981 
5118.6211,4 378.4115,1 887.1125,5 

1982 
553.833,1 392.728,3 946.561,4 

1983 
541.1169,1 342.597,6 883.666,7 

1984 
579.954,7 286.943,2 866.897,9 

1985 
642.1113,2 362.124,5 1.11114.227,7 

1986 
616.586,5 477.427,9 1.1194.1114,4 

1987 
485.5112,9 484.532,8 9711.1135,7 

IIIIIICE UTILIZADO IGP. 

FONTE: ESTATISTICA BaSICA DE AIIIIECADACAO - IIF/SIIf 1978-1987. 
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ANO 

1978 

1979 

1988 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

TAIIWI 5.A 

TOTAL DE AIIIIECADACAO DI I !!POSTOS DI BIT OS, A UALOIIIS COffSTAifU:S 
SEGUNDO FONIE DE RECEITA - BRASIL- PERIODO 1978-1987. 

eM Milhoes CZ$ de 1987 

IIIPOSTOS DIBITOS UIIPOSTOS SOBJII O PATRIIIONIO I A RllfDA) 

IIIPOSTO IIIPOSIO I !!POSTOS som A RllfDA I 
TERRITo- SITIIANSII PIIOVDtTOS H QUIILQUIR NATUIIIZA TOTAL 
RIAL JllltS I 
RURAL IIIOV. PESSOA PESSOA 

BIT IDO 
ffll TOTAL 

FISICA JUJIIDICA FONIE 

... ... 27.828,1 159.7611,1 199.998,8 387,579,8 387.579,8 

... ... 26.387,7 139.471,8 245.277,9 411.857,4 411.857,4 

... ... 26.747,6 143.957,6 228.511,7 399.216,9 399.216,9 

... ... 38.924,2 198.732,6 286.963,6 5118.628,4 5118.628,4 

... ... 25.753,3 218.874,8 389.285,8 553,833,1 553.833,1 

... ... 38.848,9 249.783,4 268.524,8 541.869,1 541.869,1 

... ... 22.966,2 288.288,4 356.788,1 579.954,7 579.954,7 

... ... 28.897,9 176.193,1 445.812,2 642.183,2 642.183,2 

... ... 19.237,5 237.877,5 368.271,5 616.586,5 616.586,5 

... ... 34.818,6 191.822,2 258.878,1 485.582,9 485.582,9 

IHDICE UTILIZADO I.G.P. 

J'OifTE: ESTATISTICA RASICA DE AIIIIECADACAO IIFISR, 1978-1987. 
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AHO 

1978 

1979 

1988 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

TABELA 7 .A 

TOTAL DOS RECURSOS IIITIDOS ffA FONTE, A VALOIIES COI'ISTAIII'ES, 

SEGIIItJIO FONTE DE IIECEJTA,BIIIISIL- PEIIIODO 1978-1987. 
eM Milhoes CZ$ 1987 

IIIPOSTOS DI RITOS IIITIDOS ffA FONTE 

REHDIIIEHTO DO 
IIEIIESSA IIEHDI-

TRABALHO OUTROS TOTAL 
PARA o IIEIIJ'O 

IIEHDI-
EXTIJIIOR IIEHD. DO IIEHD. DO DO 

TRAIIftLHO TRAIIftLHO OUTROS CAPitAL 
IIEIIJ'OS 

ASSALAR. S/VIHCULO 
TOTAL 

DIPREG. 

411.218,1 n.775,5 16.93!1,2 1.1188,11 115.774,7 21.779,8 22.219,8 199.998,8 

54.623,4 111.552,4 19.131,7 2.796,1 133.4811,2 37.861,5 28.112,8 245.277,9 

52.192,1 112.938,5 18.166,7 3.298,5 134.387,7 27.387,1 14.624,8 228.511,7 

78.819,1 135.848,6 21.321,4 4.183,5 161.273,5 411.921,11 14.758,11 286.963,6 

89.514,8 137.719,9 28.376,6 3.896,8 161.992,5 45.113,8 12.584,7 3119.285,11 

72.973,8 1118.3811,1 14.128,4 4.845,9 127.266,4 48.9811,5 11.384,9 2611.524,8 

96.297,1 182.826,3 14.857,4 3.282,5 128.166,2 129.193,8 11.131,8 356.788,1 

84.347,7 158.,6,6 16.227,6 4.1911,6 1?1.414,8 178.547,8 11.581,9 445.812,2 

73.639,5 1114.478,7 11.132,4 6.845,2 122.456,3 149.296,5 14.879,2 3611.271,5 

42.221,8 128.995,11 11.1182,11 5.384,4 145.381,4 145.381,4 9.785,4 258.8711,1 

INDICE UTILIZADO I.G.P. 

FOHTE: ESTATISTICA llftSICA DE ARIIECII»ACAO -IIFISIIF, 1978-1987. 
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TABELA 18.9 

TOTAL DOS IIIWRSOS DO TESOURO FDEIIAL E DAS DESPESAS 
DO TESOURO FDEIIAL COII A FUHCAO SAUDJ: E C011 O NIHISTERIO 
DA SAUDJ:, IIJIRSIL- PERIODO 1978-1987 • 

eM Milhoes CZ$ 1987 

IIIWRSOS DESPESAS DESPESAS DESPESAS 
AliO DO TESOU- - C/ SIIIIDJ: 

RO FEDI- COII O NS J:XCWIHDO 
IIAL NS 

1978 1.1132.832,8 33.11511,6 18.591,8 14.459,6 

1979 
975.232,1 31.2117,4 17.554,2 13.653,2 

1989 
1.139.293,4 27.127,11 14.693,8 12.433,2 

1981 
1.1165.2411,2 28.761,5 14.913,4 13.8411,1 

1982 
1.143.6114,5 34.388,1 18.297,7 16.1118,4 

1983 
1.113.11711,6 311.1152,9 12.243,8 1'1.889,1 

1984 
1.891.123,9 28.369,2 16.366,8 12.11112,4 

1985 
1.292.668,11 37.282,7 31.269,4 6.1113,3 

1986 
1.914.956,1 44.1144,9 42.129,11 1.915,8 

1987 
1.776.622,1 56.851,9 46.192,2 111.659,7 

IHDICE UTILIZADO I.G.P. 

FONTE: ESTAIIStiCA BASICA DI AIIIIECADACAO - HF/SIIF, 1978-1987. 

UIAHHA, S .H. "' PAPEL DO OIICAIIDITO FISCAL ••• " OP ClT. 
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TABELA 13.A 

TOTAL DE IIECIIIISOS DO SIIIPAS, A UALOIIIS CGIISTAIIJ'I:S, -IIIIASIL- 1978-1987. 

eM OS$ Milhoes 1986 

AltO IIECIIIISOS DO 
SIIIPAS 

1978 12.462,11 

1979 
12.721,1 

19811 
12.11311,6 

1981 
12.334,7 

1982 
14.678,9 

1983 
12.1123,3 

1984 
11.229,8 

1985 
12.151,8 

1986 
14.484,4 

1987 
14.577,5 

FOIITE: MEJIICI, A.C."SAUDE E CIIISE NA AIIERICA LATINA' OP ClT. 
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TAIIWI 16.A 

TOTAL DE IIECIIIISOS 00 IHiiiiPS, A UALOIIES CONSTANTES, -IIIIASIL- 1978-1987. 

eM US$ Milhoes 1986 

ANO IIECIIIISOS 00 
IHiiiiPS 

1978 3.486,11 

1979 
3.277,9 

19811 
3.329,9 

1981 
3.1176,6 

1982 
3.141,6 

1983 
2.526,7 

1984 
2.6911,7 

1985 
2.967,11 

1986 
3.152,1 

1987 
5.1177,2 

FONTE: IIEDICI, A.C."SAUDE E CRISE liA AIIEIIICA LATIHil' OP ClT. 
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TAIIILA 26.A 

DESPESA RmLIZADA COII O P1106111111A SAUDE PELOS GOIIEIIIIOS ESTADUAIS, 
POR IIEGIAO - IIJIASIL - PERIODO 1979184, 1M VALORES COIISJANJES. 

~" bilhDes de cruzeiros d~ 1984 

REGI AO 1 9 7 9 1' 8 8 1 ' 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 

NORTE 46,1 58,9 68,5 64,8 84,8 87,11 

NORDESTE 283,3 317,9 339,9 3811,3 324,8 284,2 

SUDESTE 1.1159,9 985,7 934,5 9911,1 883,1 884,7 

SUL 1611,9 179,3 175,11 218,3 176,5 172,3 

CENtRO 
OESTE 199,8 215,6 235,8 273,9 261,11 239,7 

liRAS IL 1.7511,11 1.757,4 1.745,7 1.926,6 1.729,4 1.667,9 

FOHrE: EHSP- RELATORIO DA PESQUISA "ANALISE DE POLITICAS ALTERNATIVAS ••• " OP ClT. 
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TABELA 18.A 

I!UOLUCAO DE TOTAL DE JIECURSOS DO FAS, 

A UALOIIES COIIStAittES-BBASIL-PEI!IODO 1988-1987. 

eM OS$ MilhDes de 1986 

A H O 1981 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

TOTAL DE BE-

aiRSOS DO 
493,1 436,6 344,8 324,2 274,7 282,7 317,8 378,2 

FAS 

FONTE: MEDICI, A.C. "SEGURIDADE SOCIAL: PERSPECTIVAS PARA 1989" RJ, 1988 HIJIIEO. 

LIIIITES E POSSIBILIDADES 1989" -RJ- HOV. 1988 - HIHEO • 
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A 11 O 

1 9 7 5 

1 9 7 6 

1 9 7 7 

1 9 7 8 

1 9 7' 

1 9 8 11 

1 9 8 1 

1 9 8 2 

1 ' 8 3 

1 '8 4 

TOTAL 

Y. 

IAIIELII 24.A 

TOTAL »E JIEaiBSOS »>S GOVERNOS ESTAJ)UAJS, A !IALOIIES 

COIISTIIIITES, SEGUIIDO IIEGIAO, BRASIL - 1975-1984.1110 

en bilboes CR$ 1984 

NORTE HORilESTE SU»ESTE 
CIIITRO 

SUL TOTAL 
OESTE 

556,5 3.1115,11 17.243,5 4.454,1 1.7118,11 27.1167,9 

689,7 3.628,9 17.537,6 4.411,6 1.566,2 27.834,1 

763,8 3.814,2 16.872,4 4.373,5 1.733,4 27.557,3 

864,9 4.6112,3 17.846,7 5.172,7 1.895,4 311.382,11 

755,7 4.873,6 17.569,4 5.11711,4 2.271,11 311.5411,1 

874,8 5.125,11 17.1151,1 4.935,2 2.269,3 311.255,8 

752,2 5.518,11 15.931,8 5.248,9 2.1611,2 29.6115,11 

1172,3 5.695,3 17.1121,6 5.7119,1 2.4115,5 32.11113,8 

936,4 4.824,5 12.778,7 5.373,6 2.555,3 26.468,5 

985,1 5.2511,9 13.586,8 5.1171,1 2.747,1 27.4611,9 

8351,4 46.437,7 163439,6 49.8213 21.311,4 289.361,1 

2,9 16,11 56,5 17,2 7,4 111B,Illl 

FONTE: 1975-1978 8ALAIICOS ESTAJ)UAJS E IRIIIICIPAIS - IBGE 

1979-1984 RELATORIO »A PESQUISA "RIIALISE DAS POLITICAS 

ALTERIIATIVAS ••• " OP ClT. 

III»ICE UTILIZADO I.G.P. 
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TAIIWI 211.11 

PARIICIPACAO PIIICI.'HTUAL DAS IIECIITAS COitSOLIDADAS DOS GOVERNOS 

ESTADUAIS DE CADA IIIGIAO NO TOTAL IIACIOIIAL, -BRASIL 1979184. 

IIIGIAO 1 9 7' 1 ' 8 11 1 ' 8 1 1 9 8 2 1 ' 8 3 1 9 8 4 

NORTE 2,5 2,9 2,6 3,7 3,5 3,6 

NOIIDESTE 16,11 16,9 18,6 17,8 18,2 19,11 

SUDESTE 57,5 56,4 53,8 53,2 48,3 49,2 

SUL 16,6 16,3 17,7 17,8 211,3 18,3 

CIHTRO 
OESTE 7,4 7,5 7,3 7,5 9,7 9,9 

BIIASIL Ulll,ll8 1118,118 1118,118 1118,118 1118,118 1118,118 

FONII: ENSP- RELATORIO DA PESQUISA "ANALISE DI POLITICAS ALTERIIATIVAS ••• " OP ClT. 
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TABELA 33.A 

TOTAL DE IIECURSOS DOS GOUEIIIfOS IIUHICIPIIIS, A 

VALOIIES CONSTANTES, SEGUitiiO IIEGIAO, 1975-1984. 

eM bilhoes CRS 1984 

A H O NORTE HOIIDESTE SUDESTE SUL 
CENTRO 

OESTE 

1 9 7 5 45,4 256,9 2.954,4 288,1 43,8 

1 ' 7 li 115,5 442,9 3.156,4 336,3 81,6 

1 9 7 7 128,8 528,7 3.267,1 391,9 85,4 

1 9 7 8 128,1 686,2 3.767,8 489,8 148,3 

1 ' 7 ' 135,3 599,3 3.911,8 483,2 157,9 

1 9 8 8 114,2 675,2 4.222,7 496,2 157,2 

1 9 8 1 115,2 755,6 4.829,2 492,1 151,3 

1 ') 8 2 151,2 832,8 4.291,9 521,1 143,8 

1 9 8 3 188,5 713,1 3.424,5 423,5 123,8 

1 ' 8 4 154,72 667,8 3.428,4 414,7 164,4 

FOHIE: 1975-1978 - BALAHCOS IIUHICIPIIIS - IBGE 

1979-1984 - RELATORIO DA PESQUISA "ANALISE DE 

POLITICAS ALTERNATIVAS ••• " OP ClT. 

IHOICE UTILIZADO l.G.P. 
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TOTAL 

3.959,8 -

4.132,7 -

4.393,1 -

5.1151,4 -

6.287,5 -

5.665,5 

5.543,2 

5.939,2 

4.792,6 

4.822,8 



TABELA 35.A 

DESPESAS REALIZADAS COII O PIIOGIIftNA SAUDE PELOS GOUEIII!OS IIIHICIPAIS 
POli IIEGIAO, - HO PEIIIODO 1979184, DI UALOIIES CONSTANTES. 

e• hilhoes de cruzeiros 1984 

IIEGIRO 
1 ' 7 ' 1 '8 11 1 ' 8 1 1 9 8 2 1 ' 8 3 1 '8 4 

MORTE 3,9 4,4 5,7 8,9 7,1 6,1 

HOIIDESTE 28,7 38,8 36,8 46,1 38,1 34,5 

SUDESTE 268,5 313,8 384,8 331,1 276,6 278,7 

SUL 15,7 23,9 24,5 26,5 21,4 16,8 

CEHIIIO 
OESTE 7,'1 5,7 6,3 13,'1 5,6 6,4 

BRASIL 324,7 385,8 377,3 426,5 348,8 334,5 

roNfE: IHSP- RELATORIO DA PESQUISA "ANALISE DE POLJIJCRS ALTEIINATJUAS ••• " OP ClT. 
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ANEXO II 

S!ltc• competência da Uni!lto: 

- Imposto de Renda (IR) 

Imposto Ter r itc•r ia! Rural <ITR) 

- Imposto s/ Importai~es (II) 

- Imposto s/ Exportai•~es ( IE) 

~- Impc•sto s/ Pr•:•dutos Ind1...tstr ia. I izados (IPI) 

Imposto s/ Opera.,~es Financeiras <:IOF) 

- Imposte< Uniceo s/ Explor·a~:lleo de Minerais dUM:> 

- Imposte< Unicc• s/ Lubrificantes e Ceombust1veis Lfquideos e 

Gasos•::<s <:IULC) 

- Imposto Uniceo s/ Energia Eletrica <:IUEE) 

- Imposte< s/ Transpeorte (IST) 

Imposte< s/ Comunica.,~es <:ISC) 

- Imposto Extraordinario na Eminência ou no caso de Guerra 

Externa ( IEG) 

- Outros Impeostc•s (OI) 

Empr~st i mos Compu! s·~r i os (EC) 

S:llo Transf•;rência da Uni:llo para c•s Estadeos: 

- Imposte< de Renda Pessoa F1sica da Administra.,:llo PL\bl ica 

Estadual 

-14% do Imposto de Renda + Imposto Produtos Industrializados (FPE) 
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··ZY. de• Impe•sto de Renda + Imposte• Preodutros Indust..- ial izados <FE) 

- 40% do Imposto Unico s/ Lubrificantes e Combustfveis Lfquidos e 

Gasosos <IULC) 

- 40% do Imposto Unico s/ Energia Elétrica <IUEE) 

70% d•::o Impost•::o Unico s/ explc•rao;ll!o de Minerais <IUM) 

- 50% de• Imposto s/ Transportes ( IST) 

Sâo Transferências da Uniâo para os Municlpios: 

- Imposto de Renda Pessoa Fisica da Administras:âc• PL\bl ica 

Municipal 

- 17% do Impeostc• de F.:enda + Imposto dde Produtos Industrializados 

<FPM) 

- 2% do Impcostc• de Renda + Imposto de Produtos Industrializados 

<FE) 

- 20% Imposto Unico s/ Lubrificantes e Combust1veis :L1quidos e 

Gasos•::os ( IULC) 

- 20% Imposto Unico s/ Energia Elétrica <IUEEl 

- 20% Imposto s/ Transporte <IST) 

- 100% Imposto Territorial Rural <ITR). 

167 



BIBLIOGRAFIA 

1- ABRASCO/CEBES/SESB/PR "Rel_,at_~rj_q Final_ Reuni:l!o dEgt Trabalho:• 

sobre Açtles Integradas de sallde", Curitiba Agosto , 1984, mimeo. 

2- AFONSO, J.R. e REZENDE, F. "!9.. Reforma Fiso:al !2Q. Processo da 

Elaborao; :l!o:• IPEA text•::os para 

diso:uss~o interna n. 121 , nov. 1987. 

3- AFONSO, J'.R. e DAIN, S. "Q Setor Ptlbl io:o §. §l.ã. Finança"\. 

Pt!bl i•: as !J.!l!. AmE! r i c a Lati na: Q. 8!§2. do Brasil"- UFRJ I IE I 

textos para diso:ussllro n. 13'3 - 1'387. 

4-· BARAT, Ana Maria "Politio:a Nacional de Sal\de::: Transferências 

Financeiras realizadas pelo MinistE!r i o da Sat!de" - FGV/RAP 

RJ, Jul/set 1980. 

5- BRAGA, J. c. de Souza e PAULA, S.f. de ''Sal\de a Previdência 

Estwjo:os de Pol ft i o: a Soe ial" - CEBES-HUCITEC, RJ 1'380. 

6- BRASIL "C6digo Tributãrio [llacional", RJ, Auriverde, 1987. 

7- ------ 11 Constituir;~o da Reptlbl io:a Federativa Brasil" --- , 
Cll\mara dc•s Deputados, 198€>. 

8- BRASILEIRO, Ana Maria "Q Financiamento f!Q SUDS na Perspectiva_ 

de Estados a Municfpios: Pontos para Reflex~o" Agosto, 1988 , 

mimeo. 

168 



9- CARDOSO, F.H., em COLLIER, D. "Q Novo Autoritarismo 

Am.-!rio:a Latina" Paz e Terra, RJ, 1982. 

10- CASTRO, Fidel 

Qui to 1'383. 

"La Ç,;risis Econ6!Jlica ~Social del Mundo" 

11- CHORNY, A.H. e NORONHA, J.C. "SUD§./RJ: Presente g Futur..g" 

Agosto 1'388 mimeo. 

12- CLAM/OPS "Pautas Metodol<!ogio:as para Estudio 

Finano:iamiento )L del Gast•2. del Seo:t•::or_ Salud" Bs.As. - s/d. 

13- COHN, Amel ia "Previdêno: ia Soe ial g Pro:n:esso Pol ft io:Q. nq 

Brasil" Ed. Contempon~nea - SP 1980. 

14- COIMBRA, M.A. et alli "Abordagens Teóricas 5\.Q. Estudo d~ 

Polftio:as Sociais a Combate l Pobreza". J. 

1987. 

Zahar Editora, RJ 

15- CORDEIRO, Hez i o:• "Fi nano: lamento do Sistema C!lniço de Sal!lde; 

Perspectivas para conscd i dar~ ª- uni ficas:~c· ~ ª- descentral iza•;;2<o" 

Sâo Paulo, 1988, mimeo. 

16-· CORDONI, Luiz "Rumo ª- Wll Sistema l~niço de Sal!lde: WJlª- anAlise 

g,.:ollli~ das Ao;tles Integradas de Satlde", Belo Horizonte, 1984 

mimeo. 

17- DAIM, SLtlamis "Finanças PL,bl iças g ª Controvérsia sobre. Ç! 

DEO'!fiçit_" Bel.-!m/Par<l 1'383, mimeo. 

16'3 



18- ENSP - DAPS -· Relatório da Pesquisa "Ani'Hise das P•::llfticas 

Alternati'\@.§. para Q. Financiamento do setoL Satlde !lQ. Brasil", 

1988 --· mimec•. 

19- ESC:OREL, Sarah "Crc•nologia Indicativa para ª AnAlise !àª 
Formulas::llc• §. ImplementAs::llo da Pol ftica das As:t!es Integradas de. 

Satlde (A I S) 1981-1988" ENSP-DAPS, 1'388 mimeo. 

20-FALEIROS, Vicente de Paula "6. Pol ft ica Soe ial do Estado 

Capitalista''. C:ortez Editora, SP, 1983. 

21··-FELIPE, José Saraiva "MPAS -- Q. Yil:llo da Reforma Sanit.!ria" 

Brasflia, Julho 1987- mimeo. 

22 ---------------------------- "Alguns Aspectos sobre ª Gestâo do 

Sistema Unificado §. Descentralizado de Sallde". Sâo Paulo, 

agosto 1988 mimeo. 

23- GRUPPI, Luciano "Q Conceitco de Hegemonia ruJl Gramsci", Graal, 

RJ, 1'380. 

24- LIMA, Mozart de Abreu, et alli "FINSOC:IAL: AnAlise SumAria 

de• Func ieonamento 1982-1'386" - IPEA/ASTEC:/FINSOCIAL, Bras H ia 

1'387 mimec• .. 

25- ---·~---··---~--·-~-------~~-·--e 11 Financiamentc• do Sistema ~nico p~ 

R e fl ex t'oes Deoutrin.!rias Interpelas:t!es sobre 

Participao;:l!o do FINSOCIAL §. d•:o FAS" S:l!o Paulo, ageosto 1988 

mimeo. 

170 



25- MALLOY, .Tames M. "Politica de Erevidência Social !1Q. Brasil", 

R.T, Graal, 1'385. 

27- M~DICI, A.C. "Seguridade Social: Perspectivas para 1989" 

R.T, nov. 1 '388 mimeo. 

28- -·----·-·----------- "Q Custeie• da Pol1t ica Sc•c ial ªº- Nfvel 

P.§IL.ii!. b\.!.!Jil.. EstratE!gia de Descentral iza•;:lf•::o" 

IEI/ textos para dlscuss•o n. 134 , 1987. 

2':3- ----·-----·------·--- "Sa~de §. C r I se o.s. Amér i c a Lat I na" R.T, 

1988 mimeo" 

30- ------·--------·-·--- 11º Financiamento do Setor Sa~de 

Br·asil: Proposta!!!! pa.r:-ª. ª- f'lov'ª- Rep~blic:a" R.T, s/d - mimeo. 

31-· -·--·----·---------·--· "Q [.;!.nanciamen·to das Pc•l1ticas de Sa~de 

!1Q. Brasil: 9. quadro atual §. ê.ã propostas de transio;:lfo:;." RJ, maio 

1987 mimeo. 

32- ------··---···-·-------· "Q Fi nane iament() da Sa~de §. ª- Nc•vª Carta 

Constitucieonal: bimites §.Possibilidades" RJ, no::ov. 1988 

mimeo. 

33- MI!:DICI, A. C. e SILVA P. L .• B. "Consideraçtles seobre Q. Gasteo §.!!!. 

Salld_f?. !1Q. !3rasil: Dilemas atE! Q. Final de• SE!culo" ENSP 

Cadernos de Sa~de P~blica, n. IV jan/mar~o 1'388. 

34- MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL <MPAS) 

Previdénci<ã §.!!!. Dadeos - vcol. 3 n. :~ 1'388. 

171 



35- MPAS "!i Previdé!nc ia. Soe ia.l !! Vi<'l.vel" Bra.sfl ia., 1'386. 

36- ----- "RLtmc•s f!-ª. Nova. Previdência." Brasil ia, 1986. 

37- O'DONNELL., Guillermo "1;1. !;:sta.do 

Ed. Belgra.no - Bs As , 1982. 

Burocrático-Autorita.rio''. 

38- OLIVEIRA, ,T. A. de Ara.~.) o "B. Cri se da Previdência §. ã§.k!. 

Impacto s•::.bre ª- Pol ft i c a. de Sa.llde", em Sa.llde em Debate 

N. 13 - 1982. 

3'3- OLIVEIRA, J.A. de TEIXEIRA, S. M. 

CEBES , 

Fleury 

"(Im)previdência Social - 60 ª-l:!.Q.§. de História. da. Previdsência. D.Q. 

BFa.sil 11 
- Vc.zes/abYasc.::. - RJ, 1'385. 

40- OPS "Esquema de Analisis para. el Fina.ncia.miento del Sector 

Sal ud" -- Buenc•s A i r es, 1'385 mimeo. 

41- OMS "La. ["ina.ncia.ci&n dfl. !oã s>ervicic•s de Sa.lud" - Serie de 

Informes Té•:nicos 625 - Ginebra. , 1'378. 

42·- PAIM, Ja.irnilson Silva. "A~tles Integradas de Sa.~de (AIS): Por 

que ngco dois passos atr-çts?" - Bahia, 1'385. 

43-POULANTZAS, Nicos "Q Estado, 2 f:oder, 2 Socialismo" RJ 

Gra.a.l, 1980. 

44-ROEMER, M. "Organizaci&n de la. Asistencia Médica 

Regf[l).!ED....~ de Segurida.d S•:•cia.l" - OII, 1969. 

45- SILVA, Beatriz Azeredo da. "Uf!! E!§_t!-JdO §.!.;•bre ª-á !:::c.ntr ibuio;ôf:S 

?cu: i a i s 11 UFRJ /I EI, 1'387. 

172 



46- SILVA, Beatriz Azeredo da 11 As Contribuições Sociais 

Projeto da Constituio;;gro" IPEA N. 124 , nov. 1987. 

47- SILVA, Fernando Rezende da ''Q financiamento da Pol:ltic_i! 

Social" IPEA- Pesquisa e Planejamento EconOmico, 

1 '380. 

10 de abril 

48- ---·----·--···----···--·-------·---- "Perspectivas para Q 

Financiamento Area de Sa~de frente ao Atual Projeto 

C:onst i tuc ional" - RJ, agosto 1'388 mimeo. 

49- ----------·----·--------------·--·- "Finans:as F'L\bl icas" Ed. Atlas , 

RJ 1'385. 

50- ------·------·-·-·-----·------·----- "6. Pc•l :lt ica Soe ial §. ª- Cri.§.§. 

EconOmica" IPEA - te);tos para discussgr•::l interna n. 111 RJ, 

1987. 

51-· SILVA, Fernando Rezende da e SILVA, B. Azeredo da "Estudo~ 

para !à Fi:eforma Iributdri_i!" Tc•mo 4 - Contribuio;;/!les Scn:iais 

I PEA n. 107 F~J, 1 '387. 

52-· SILVA, Pedro L.B. ''Recursos Financeiros" em Caracter:lsticas 

da Organizaç:~o da Atenç:~o à Sa~de nc• Brasil 

FUNDAP, 1984. 

- S~o Paulo 

53- SERRA José "6. Crise Econômica §. Q Flagelo do Desemprego" in 

Revista de Ec•:•n•::lmia Pol ft ica vol. 4, n.4 , 1 '384. 

54-TAVARES, M de c. e ASSIS, .r.c. "Q Grande galto para Q Caos" 

Zahar, RJ 1985. 

173 

' 



55- TEIXEIRA, S.M. Fleury "Q Custo Social do Pagamento da. 

Dfvida. lli'!. América Latina." RJ, 1988 mimeo .. 

56- ·------··--··-------·-·-----·---· "Assistência Médica Previdenci.!ria. 

:: Evoluo;ll!o §.Crise d~ !.-!!!li! Polftica Social" in Sa.Lide em Debate 

CEBES N. 9, 1980. 

57- -------------·---------·-- "Estadc• §. Pol ft i c as Soe ia.is" RJ, 

1983 mimeo. 

58- ---------·---·---···---·---·-- "follt ica.s Sociais ê.!.!l. Crise lli'!. 

América Latina.'' RJ, 1984 mimeo. 

59- --·--·--·---------··--·-·--·--·-- "Reor i ent as: ~o da. Assistência. Médica. 

Previdenc i~r ia.: !M!l 12-ª.§.?.Q. adiante Q!J. dois a.tr~s·?" FGV/EBAP, agosto 

1984 - mimeo. 

60- VARSANO, Ri c arde• "Aval ias:ll!o do Sistema. Tributário Proposto 

!J.Q Pro.jet•::. de Const itui'õillo" IPEA N. 122, 1987. 

61- VIANNA, S.M. et a.lli "6. Polftica. de Sa.é\de 

1985 

62- VIANNA, S.M. e PIOL.A, S.F. "Os desa.fic•s da. Refo!:..!!@. Sanit.!ria" 

- Brasilfa, nov. 1986 - mimeo. 

63- VIANNA, Solcon Ma.ga.lhaes "Q Papel do Oq:a.mentc• Fiscal Q.Q. 

Fina.nc ia.ment•::< do SiSt!ll!!J.S\. l:lnico !i§. Sa.llde" Agosto, 1''388 - mimeo. 

174 



64- VIANNA, S.M. et alli "Gasto §.Financiamento do Sistema de 

Satlde do Brasil" IPEA/CNRH Brasilia, 19823 - mimeo. 

65- VIEIRA, Cesar "Apcmtamentc• para ª- Anãl i se do Financiamento 

das Pc•l fti•:as Nacic•nais 9.§. Satlde" Brasfl ia 

mimec.. 

agosto, 1'384 

66- WEFFORT, Francisco "Q Populismo M Politica Brasileira" 

Paz e Terra, 1980. 

175 


